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Ebavere biometaanjaamas hakatakse tootma rohegaasi
Eelmisel nädalal sai nurgakivi 
Ebavere biometaanjaam. Bio-
force Production OÜ alustas 
selle ehitusega tänavu mais, 
avada on plaanis järgmise 
aasta juunis. Uues jaamas 
toodetud biometaan tarnitak-
se Tallinna gaasibusside tank-
latesse.

Bioforce Production OÜ  kuulub 
samasse gruppi ettevõttega Bioforce 
Infra OÜ, mis on ühtlasi Tallinna 
gaasibusside tanklate omanik ja ope-
raator ning AS-i Tallinna Linnat-
ransport pikaaegne partner.

„Peame väga oluliseks kasvatada 
Eestis toodetud keskkonnasõbraliku 
gaasi mahtu. Lisaks süsiniku jala-
jälje vähendamisele on meil tungiv 
vajadus vähendada oma sõltuvust 
fossiilsetest energiaallikatest ning 
oleme käesoleva kriisi valguses kii-
rendanud oma uute arenduste ra-
jamisi. Tegemist on meie teise bio-
metaanijaamaga,“ rääkis Bioforce 
Production OÜ juhatuse esimees 
Henry Uljas. 

Uus jaam on võimeline aastas 

käitlema kuni 130 tuhat tonni eri-
nevaid biolagunevaid materjale ning 
seeläbi tootma umbes 35 GWh bio-
metaani. Rohegaasi hakatakse Eba-
verest tarnima CNG konteineritega 
Tallinna. Uljase sõnul tarbitakse 
Eestis sel aastal hinnanguliselt 3500 
GWh maagaasi, millest transpordi-
sektoris kasutatakse umbes 10%.

Nurgakivi asetamisel osalenud 
majandus-ja taristuminister Riina 

Sikkut tõi oma tervistuskõnes väl-
ja transpordi roheliseks muutmise 
olulisuse biometaani abil. „Suure-
pärased lahendused on kasulikud 
mõlemale poolele ja ühistranspordi 
viimine kohalikule biometaanile 
on täpselt selline lahendus. Biome-
taan kui kohalik ja keskkonnasõb-
ralik kütus vähendab meil tossavate 
busside arvu ning rohelisel kütusel 
bussid soodustavad investeeringuid 

biometaani tootmisesse. Riigi seisu-
kohast paraneb nii energiajulgeolek 
kui ka väheneb kasvuhoonegaaside 
heide,“ rääkis Sikkut.

Väike-Maarja vallavanema Ind-
rek Kesküla sõnul 
saab Ebavere uus 
jaam toimida koos-
töös kohalike looma-
kasvatuse ettevõtete-
ga ja see tähendab ka 
võitu keskkonnale. 
„Väike-Maarja on 
tuntud põlluma-
janduslik piirkond 
ning loomakasvatuses tekib siin 
piisavalt jäätmeid, mida rajatavas 
tehases saab väärindada. Tootmis-
protsessis tekib lisaks biometaanile 
ka kääritusjääk ehk digestaat, mis on 
väetis põldudele. Kuigi meie mul-
la boniteet on väga hea, keskmiselt 
50, asume nitraaditundlikul alal ja 
peame põhjavett siin eriti hoolikalt 
kaitsma. Digestaadi kasutus või-
maldab põllumaadele väetist laotada 
optimaalsemalt, lisaks väheneb põl-
lumajandustegevusega kaasnev lõh-
natundide arv,“ rääkis Kesküla.

Vao Agro ning Diner OÜ juhatuse 
liikme Kalle Marguse sõnul olid nad 
Bioforce Productioni  biometaanijaa-
ma loomise projektiga kohe valmis 
liituma. „Kõik tootmistsüklis tekki-

vad kõrvalsaadused 
tuleb maksimaalselt 
väärindada ja Bio-
force’il on teadmised 
kuidas seda teha. Li-
saks toidujulgeoleku 
parandamisele, saa-
me nüüd anda oma 
väikese panuse ka 
energiajulgeolekusse. 

Keskkonna seisukohalt on süsiniku 
jalajälg tänases maailmas väga ak-
tuaalne teema ning selle vähendami-
sel on loomakasvatusettevõtetes võt-
merolliks loomade väljaheidete käit-
lemine. Lisaks maksimaalsele kesk-
konnasäästule loodame vähendada 
ka lõhnahäiringut kohalikel elanikel, 
sest gaasi tootmisel saadud digestaadi 
kasutamine väetamisel on väiksema 
häiringuga kui laudast tulev sõnnik,“ 
rääkis Margus. 

Kuulutaja

Nurgakivi kapslil oli Lennart Meri tsitaat aastast 1997 „Olukord on sitt, aga see on meie 
tuleviku väetis“. Tehas peaks valmima järgmisel suvel, et hakata sõnnikust tootma rohe-
gaasi gaasibussidele. Foto: Kristel Kitsing

President Alar Karis sai Kadrina Keskkoolis hindeks „viis“
Kolmapäeval külastas Eesti 
president Alar Karis Kadrina 
Keskkooli ja andis ka avaliku 
intervjuu kooli humani-
taar-sotsiaalsuuna meedia-
õpilastele. Sündmuse initsiaa-
toriks oli Kadrina kooli mee-
diaõpetaja Rein Sikk, kes 
oma õpilastele küsijatena an-
dis hindeks „viis“ ning presi-
dendile vastajana samuti.

Katrin Uuspõld

President Alar Karise Kadrina 
Keskkoolis antud intervjuu on järel-
vaadatav Maalehe ja Delfi veebileh-
tedel. Ajakirjanik ja meediaõpetaja 
Rein Sikk annaks selle hea meelega 
õppematerjaliks mõnelegi poliitiku-
le ja omavalitsustegelasele, kes kipu-
vad keerutama ja küsimusele mitte 
vastama. President vastas küsimus-
tele lihtsalt, selgelt, arusaadavalt.

Riigipea visiidi Kadrina koolis 
korraldasid õpilased ise: meediaõpi-
lased arutasid, mida kinkida, kuidas 
vastu võtta, mida tutvustada, mida 
küsida. Nad koostasid ise pressiteate 
ja tegid koolituuri. 

Intervjuus uuriti presidendi sei-
sukohti Ukraina sõja ning selle mõ-

jude kohta, küsiti energiakriisi ja ha-
riduspoliitika teemadel, meediast ja 
selle tarbimisest. Muuhulgas uuriti 
presidendi kingade kohta (need olid 
Eestis toodetud ja kingiks saadud) 
kui selle kohta, kas presidendil on ka 
privaatne sotsiaalmeediakonto, kus 
tema argipäevast aimu saaks (amet-
likult kontolt Facebookis ja Twitte-
ris saabki).

Füüsikaõpetaja Alis Münter kü-
sis presidendilt kui loodusteadla-
selt paari soovitust õpilastele, miks 
peaks loodusaineid koolis õppima. 
„Loodusteadused annavad tervik-
pildi meie ümber toimuvast,“ vastas 
Karis ja lisas, et juurde tasuks õppida 
ka sotsiaal- ja humanitaarteadusi.

Kadrina Keskkooli abiturient 
Markus Nõlvakut huvitas väga pre-
sidendi seisukoht Ukraina sõja tee-
madel. Noormees saatis presidenti 
kogu visiidi aja, tutvustades ühtlasi 
kooli. „Kui muidu vaatad presidenti 
ja poliitikuid telerist või meediaväl-
jaannetest, siis on see peen ja vägev 
värk, väga ametlik. Aga kui kõn-
nid inimesega kaks tundi koos, siis 
saad aru, et president on ka täiesti 
tavaline inimene,“ rääkis Nõlvak. 
Ta iseloomustas Alar Karist kui hu-
moorikat, intelligentset, elutarka, 
avatud ning laia maailmavaatega 

inimest.
Nõlvak oli Rein Siku meediaõpi-

lane eelmisel aastal. „Rein Sikk vis-
kab oma õpilased pea ees tundma-
tusse vette ja sa pead ruttu õppima. 
See on isegi hea, et hakkab kohe 
praktiseerima, mitte ei tee pikka 
teooriat. Minu lõputööks oli interv-
juu Andrus Kivirähaga – ma poleks 
osanud seda varem ettegi kujutada,“ 
rääkis Nõlvak ja lisas, et noortele oli 
väga hea võimalus ja kogemus küsi-
da presidendilt küsimusi.

Kadrina Keskkooli direktor 
Krõõt Nõmmela-Mehide märkis, et 
positiivne kogemus on ainuüksi see, 
kuidas tavalise õpetaja algatus viib 
selleni, et president tulebki kooli. 
„Et ta tuleb tavalisse kooli ja tunneb 
huvi, kuidas läheb,“ rääkis Krõõt 
Nõmmela-Mehide. „Presidenti hu-
vitas väga meie tugispetsialistide 
meeskond, meil on olemas ka koo-
lipsühholoog, kes paljudes koolides 
puudub. Vaimne tervis ja toetamine 
on ka presidendina oluline vald-
kond.“

Kool tegi presidendile ka ette-
paneku saada ITi ja NUTIfestivali 
CADrina patrooniks. „Nüüd sõltub 
sellest, kas presidendil on välisvisii-
tide vahel see aeg olemas,“ märkis 
koolijuht. 

Kadrina Keskkooli abiturient Markus Nõlvak saatis president Alar Karist koolivisidiil. Foto: 
Kadrina Keskkool

Biometaan on me-
taanirikas gaasiline 
kütus, mida toodetak-
se erinevatest biola-
gunevatest jääkidest, 
ja see on kasutatav 
kõikjal, kus tarvitatak-
se maagaasi.
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RAKVERE TEE 2, KADRINA
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HOIAB ÜLEVAL

ANSAMBEL QVALDA

29.10.2022 KELL 20.00

Timo Palo räägib reisist Maa külmikusse

S õmeru keskusehoones alustab taas Keskkonna 
Kolmapäevade uus hooaeg. 26. oktoobril kell 18 
on külas polaaruurija, loodusfotograaf ja kliima-

küsimuste asjatundja Timo Palo. „Tulemas on põnev ja 
hariv kohtumine väga karismaatilise loodusmehega,“ 

märkis sarja eestvedaja Maia Simkin. Kõigile huvilistele 
on üritus tasuta.

Kuulutaja

Rakvere Teatri publiku-
lemmikud on teada
R akvere teatri möödunud, 82. hooaja publikulem-

mikuks tunnistati Taavi Tõnissoni lavastus „Ro-
bin Hood”. Esimest korda valiti parimaks nais-

näitlejaks Jaune Kimmel, rollide eest lavastustes „Robin 
Hood”, „Katk.Est.Used.”, „Ingel” ja „Kasvatushoone”. 
Parima meesnäitleja tiitli sai kuuendat korda Tarvo Sõ-
mer, rollide eest lavastustes „Robin Hood” ja „Suvitusro-
maan”.

Oma poolehoidu avaldasid ligi 600 hääletajat. 

Publikulemmikud kuulutati välja 14. oktoobri õhtul 
Rakvere teatris kodusaali esietendusel „Ajurünnak”.

Lavastust „Robin Hood” saab uuesti näha 2023. aasta 
suve hakul. Jaune Kimmeliga kohtub publik juba det-
sembris tantsulavastuses „Ingel”. Viimane võimalus näha 
Tarvo Sõmeri kehastatud Gunnarit lavastuses „Suvitus-
romaan” avaneb aga 7. novembril Vene Teatri saalis.

Kuulutaja

Eelmise hooaja Rakvere teatri parimaks naisnäitlejaks valis publik Jaune Kimmeli. Fotol on ta tunnustuse vastuvõtnuna teatrijuht Velvo 
Väli ja peanäitejuht Peeter Raudsepaga. Foto: Helen Solovjev
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Tauri Tallermaa: Käime 
koolis, et õppida õppima
Lääne-Virumaa täiskasvanud õppijate 
tunnustusüritusel selgitas mälutreener 
Taavi Tallermaa kokkutulnutele õppimise 
olemust. Õppimine on pingutus ja kulu-
tab kõvasti energiat. Et õppida, on vaja 
tähelepanu, seostamisoskust ja korda-
mist. Ja selle kõige jaoks – aju.

Katrin Uuspõld

„Me ei saa aju suuremaks ega kiiremaks muuta,“ 
ütleb mälutreener Tauri Tallermaa. Küll ei ole 
mingi probleem asju meelde jätta, kui selleks teh-
nikaid teada. Tema näiteks jättis meelde 4500 pii 
komakohta ja vuristas numbrijada kunagi kaa-
merate ees ette. Kas ta seda täna mäletab? – Ei. 
Sest pole vaja. (Aga tehnika selle tohutu arvuja-
da meelde jätmiseks tähendab suuresti enda jaoks 
seoste loomist.)

Tallermaa ütleb, et kui laps sünnib, kaalub ta 
aju 350-400 grammi ja kasvab kuni 25. eluaastani. 
„Noor inimene peab sellepärast ka rohkem ma-
gama,“ märgib ta. Igatahes umbes 25. eluaastaks 
peaks inimese aju olema välja kujunenud ja kaalu-
ma pooleteist kilo ringis.

„Aju moodustab meie kehast umbes kaks prot-
senti. Tema häda on aga see, et ta on hästi kulukas 
– tema tööshoidmine vajab väga palju energiat. 
Aju ülesanne on meie elushoidmine, mõtlemine 
tuleb alles hiljem,“ lisab Tallermaa.

Ta selgitab, et õppimine on uue asja omanda-
mine, see on pingutus ja toob kaasa energiakulu. 
„Uues olukorras olemine, uuest asjast arusaami-
ne, ajus neuronitevaheliste ühenduste loomine, 
elektriimpulsside käimapanek – see kõik nõuab 
energiat,“ teab Tallermaa ja rõhutab, et seepärast 
on vajalik ka korralikult magada ja toituda, et ke-
hal oleks energiat õppimiseks.

„Peas on päeva jooksul tohutult uitmõtteid. 
Asjad, mis on meile tuttavad, hambapesu näiteks, 
toimuvad automaatselt. Sageli lahkume kodust ja 
ei mäleta, kas panime ukse lukku või ei, sest tee-
me seda automaatselt – me ei pea sellele tegevuse-
le mõtlema, aju ei pea energiat kulutama,“ räägib 
Tauri Tallermaa. Selliseid automaatseid mõtteid 
on tema sõnul meie peas päevas keskmiselt 50-60 
tuhat. Võrdluseks toob ta, et sekundeid on ööpäe-
vas 86 400.

„Umbes 20 protsenti päevast on meil piisavalt 
energiat, et teha midagi, mida me pole varem tei-
nud, teha asju teistmoodi, parandada sooritust, 
mõelda, kuidas paremini saaks,“ väidab Taller-
maa. 

Tema mõttekäik on: kui me pingutame roh-
kem, kui meil ressurssi on, hakkame reserve ku-
lutama une ja toitumise arvelt. „Nii muutub see 
meile kahjulikuks, on oht läbi põleda, langeda 
depressiooni,“ ütleb Tallermaa. „Kui me ei taastu, 
siis meil ei ole energiat, et teha tööd, pingutada, 
mõelda uutele asjadele, olla loov.“

Arenev aju
Noore inimese energiakulu õppimiseks on palju 
väiksem kui täiskasvanul. „Noore vastuvõtuvõi-
me ajus on palju lihtsam. Esimestel eluaastatel on 
laps müstiliste võimetega – saab lihtsalt selgeks 
emakeele,“ toob mälutreener näiteks.

Ka aeg kulub noorte meeles aeglasemalt, sest 
pidevalt on midagi uut, millele mõelda – mõtle-
mine võtab aega. „Vanemate inimeste jaoks kulub 
aeg aga kiiresti, nad ei mõtle nii palju, kõik on 
juba tuttav – alles läksid kased lehte, juba on nad 
kollased!“ märgib Tallermaa.

Tal on kommentaar ka neile, kes ütlevad, et 
koolitunnid peaksid algama hiljem, sest hom-
mikul kell 8 on lapsed nagu zombid. „Põhjus on 
selles, et lapsed ei maga – tuleb lihtsalt varem 
magama minna!“ ütleb mälutreener, viidates, et 
kasvav aju vajab rohkem und. Samas ta mõistab, 
et noortel on palju ahvatlusi, maailm on läinud 
põnevaks: Netflixis on ägedad filmid ja mil-
lal neid siis vaadata kui mitte öösel? See on aju 
jaoks põnev.

„Et aju otsmikusagar, mis kontrollib meie keha, 
meie mõtlemist, areneks välja, kulub tohutult pal-
ju energiat,“ nendib Tallermaa.

Ta on päri, et maailm meie ümber kiireneb ja 
sotsiaalmeedia mõjutab meie keskendumisvõi-
met. „Areneva aju keskendumisvõime kestab 
umbes nii kaua kui vana ta on, viieaastane peab 
5 minutit vastu, siis hakkab nihelema, kümneaas-
tane 10 minutit. Täiskasvanud inimene üle 15-
20 minuti keskenduda ei suuda. Siis tuleb kasvõi 
korraks midagi vahele,“ selgitab ta. 

Noor kujunev aju võtab kõike kiiresti omaks. 
„Kui midagi saab selgeks, siis hakkab ajul  igav,“ 
ütleb Tallermaa. Ta toob näiteks, et nii nagu 
õpime ära hambapesu, kingapaela sidumise ja 
autosõidu ning teeme seda peagi automaatselt, 
saab selgeks ka telefoni lappamine, ilma et sellele 
mõtleks. „Vaatan järjest TikTokis videosid – ajus 
on sees see muster. 25. eluaastani ei ole ajuosa, 
mis seda võitlust kontrollib, veel välja arenenud. 
Tal on lihtsam võtta telefon ja seda lapata – see 
tundub äge. Ja miks TikTok mitte Facebook? 
Sest Facebookis peab pingutama – mõni ei pane 
isegi pilti juurde, ainult kirjutab, kes see jaksab 
lugeda! Aga TikTokis ei pea lugema, aju saab 
palju lihtsamini hea laengu kätte! Ja miks peaks 
aju kulutama aega, kui saab kiiresti? Aga kasvav 
aju ei kontrolli veel seda, ta ei tee võrdlust: äkki 
mul tulevikus on sellest midagi halba, äkki ma ei 
saa töö juures hakkama?“ räägib Tallermaa. „Kui 
aga lapsel on igav ja ta mõtleb välja uusi asju, siis 
täiskasvanuna on tal sellest palju kasu –  ta oskab 
tööl teha asju teisiti, uutmoodi, leida uusi lahen-
dusi – nii võib rikkaks saada!“

Kiiruse paradoks
Mälutreener soovitab lugeda. Sest lugemine an-
nab inimesele keskendumisvõime, seoste loomise 
oskuse, sõnavara. „Vanasti oli lugemini privileeg 
– talupojad said lugemise selgeks, maailm muu-
tus,“ võtab ta lihtsalt kokku. Lugemine on tema 
sõnul võime teha seda, milleks aju on loodud, 
mõelda välja uusi asju. Tekitada seoseid ehk õp-
pida. 

„Tehnoloogia areneb meeletu kiirusega, 4G 
tundub juba aeglane. Meieni jõuab veel suuremas 
hulgas informatsiooni, veel ägedamaid asju veel 
kiiremini. Sellest on väga raske eemal olla. 

Kuid häda on selles, et tänu üha suurenevale 
elutempole kannatlikkus kaob. Kaob jaksamine 
oodata ära,“ kirjeldab Tallermaa. Ta toob näiteks, 

et täna ei viitsi inimene enam oodata kolme se-
kundit, et video käivituks – ta võtab lihtsalt uue 
video. „Inimene läheb tööle ja ei viitsi seal kanna-
tada, tahaks kohe saada tippjuhiks, kohe rikkaks. 
Inimestel ei ole aega oodata, sest kõik käib nii kii-
resti ja on nii kättesaadav,“ kirjeldab ta. 

Vananev aju
Mis juhtub 25. eluaastast ajuga? „Teadlased on 
toonud välja, et kõige jõulisem ja efektiivsem aeg 
on umbes 35. eluaastal – kui aju saab küpseks, 
tulevad lisaks teadmistele juurde ka oskused, ko-
gemused. Kuni 50. eluaastani peab aju üpris hästi 
vastu. Vanemaks saades hakkame muutuma aeg-
lasemaks, armid paranevad aeglasemalt, mõt-
lemisprotsess aeglustub,“ selgitab mälutreener 
protsesse.

Milles seisneb õppimine? 
Õppimine hõlmab Tauri Tallermaa sõnul kolme 
etappi: tähelepanu, seostamist, kordamist.

„Tähelepanu tähendab, et su meeled töötavad. 
Meelde jäetakse siis, kui teadvustatakse, mida 
märgatakse,“ selgitab ta. 

Kui panna kodust lahkudes uks lukku, aga pä-
rast on justkui peoga pühitud, kas uks sai lukku 
või mitte, soovitab mälutreener tegevusele tähe-
lepanu pöörata ja öelda: panin ukse lukku. „See on 
hea nipp seni, kuni iseendaga rääkimine muutub 
automaatseks,“ lisab ta. 

„Täiskasvanud inimese aju töötab seoste abil. 
Ainult seda, millele tähelepanu suunate, on või-
malik meelde jätta,“ teab ta. „Kogu õppimise mõte 
on selles, et pead tekitama enda jaoks tähenduse. 
Inimese aju ei loe tähti ega sõnu, vaid tähendust.“

Kui õpitud võõrkeelt ei kasuta, läheb see roos-
te. „Aju laseb info lahti, kui sul seda vaja ei lähe. 
Kui sa seda ei kasuta, ei korda, läheb meelest ära. 
Lugu, mille said selgeks klaverit õppides, võib olla 
meelest läinud, aga klaverimänguoskus on alles,“ 
ütleb ta. 

Iga pingutus teeb meid Tallermaa sõnul tuge-
vamaks – mitte ainult treeningsaalis, vaid ka õp-
pides. „Miks me käime koolis? Et õppida õppima, 
leidma lahendusi, kasutama loogikat. Et osata 
asendada, teisendada. Kui sul on mõtlemisoskus, 
siis lööd uksi lahti. Õpid selleks, et mitte korrata, 
vaid mõista. Häda on selles, et 12- ja 16aastasel on 
raske mõista, miks ta seda kõike peab tegema. Ja 
kui huvi ei ole, siis ei ole tähelepanu,“ teab Tauri 
Tallermaa. 

Tauri Tallermaa tõi Täiskasvanud Õppijate Nädala raames Rohuaia lasteaias tunnustusüritusel kõneledes muuhulgas 
välja seisukoha, et kogu õppimise mõte seisneb enda jaoks tähenduse tekitamises. Foto: Katrin Uuspõld



Kuulutaja reede, 21. oktoober 20226 TÖÖ

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee
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Info ja kandideerimine
TEGUTSEME KA TAPAL.

PAKUN TÖÖD

• Tööd saab ehitaja ja ehi-
tusabitööline. Info tel 511 
6500
• Pakun tööd üldehitajatele. 
Tel 514 4940
• Vajatakse müüjat, Selver, II 
korrus. Tel 524 6055
• Pakun alalist tööd bussi-
juhile (liinitöö, enamasti 5 
päeva nädalas). Tel 503 2269
• Vajatakse B-kategooria
autojuhti. Töö on füüsiline 
- velje müük, tööstus kaup 
(2-3 korda nädalas). Tel 528 
5416 

• Vajan Rakveresse la-
serravi tegijat. Soovitav 
üksik korralik naine, väl-
jaõppe ja majutus või-
malus. Tel 554 6490

Kaugtööst on saanud uue aja norm
Ave Laas

Targa Töö Ühing

Kaugtöötamine on viimastel aastakümnetel 
muutunud populaarseks motivatsioonipake-
ti osaks. Esmalt pakuti aja- ja kohapaindliku 
töö võimalust peamiselt IT-sektori töötajate-
le. See tähendab: tee, kus tahad ja millal tahad 
– peamine, et töö on tehtud. Koroonaaeg oli 
justkui kaugtöö võidukäik. Rahvas kadus ko-
dukontoritesse ja hakkas rohkem iseenda tööd 
juhtima. Realiseerus kõik see, millest kaugtöö 
pooldajad pikalt olid rääkinud. Ent lisandus 
palju muudki, millele ei osatud tähelepanu 
pöörata.

Valikuvabadus või 
hoopis sundvariant?
Üsna kiirelt sai selgeks, et koroona tõttu ko-
dukontoritesse pagemist ei saa nimetada ta-
valiseks kaugtööks. Valikuvabadust ju pol-
nud, kuna surve kaugtöö kasuks otsustamisel 
tuli välistest teguritest. Pandeemia olukorras 
tekkis uus mõiste – vabatahtlikult sundus-
lik kaugtöö, sest organisatsioonidel polnud-
ki muud võimalust kui rakendada kaugtööd, 
juhul kui nad soovisid pandeemia olukorras 
jätkata. Seadus ütleb, et kaugtööd saab teha ai-
nult poolte kokkuleppel ja sundi siin tegelikult 
olla ei saa. Paraku võivad meid kõiki tabada 
olukorrad, kus tekib vajadus jääda kodukonto-
risse. Olgu see siis kas või pikaajaline tervisep-
robleem, sh taastumine raskest operatsioonist 
või pereliikmete eest hoolitsemine.

Eestis saab vähidiagnoosi igal aastal üle 
8500 inimese, sh 50 last. Iga inimese, tema 
pere ja selle lapse vanemate jaoks tähendab see 
suuri muutusi kogu elukorralduses. Vananev 
ühiskond suurendab järjest rohkem vajadust 
hoolitseda kodus oma vanemate või vanava-
nemate ee st. Tekkinud olukorras ei ole kodu-
kontor enam mugavusvalik. 

Kaugtöö hiiliv mõju
2020. aastal alanud COVID-19 pandeemia 
tõttu on kaugtööl ettenägematu kõrvalmõju. 
Kindlasti on üheks neist sundasenditest tin-
gitud tervisehädad. Ühtäkki tuli töökoht koju, 
kus töötada sai 24/7 kuidas iganes. Juhid ja 
töötajad on kaugtöö ulatusliku kasutuselevõtu 
vallas aga kogenematud. Näiteks tippjuht Pia 

on oma ametis väga iseseisev ning kodukon-
torites töötajate mured jäid talle esialgu võõ-
raks. Raske oli tunnetada, miks enesejuhtimi-
ne ja kiire iseseisev otsustamine teistele kon-
torist eemal olles küll nii raskelt tuleb. 

Kui töö juures saab töökohta kohaldada, siis 
kodus on töökohaks käepärane koht, tihtilugu 
seda valida ei saagi. Koroonaajal kohandati 
töökohtadeks isegi triikimislauad, et igale pe-
reliikmele leiduks oma nurgake. 

Sotsiaalne isolatsioon 
ja tööstress
Vähihaigete laste vanemate kogemused näi-
tavad, et kõige keerulisem on neil hakkama 
saada sotsiaalse isolatsiooniga. Sama mure 
laieneb teistele hoolduskoormuse tõttu ko-
dus töötajatele. Viimaste uuringute põhjal 

vähendab kodukontor tööstressi ainult siis, 
kui kaugtöö suhtes võetakse positiivne hoiak. 
Pikaaegne kollektiivist eemalolek annab kind-
lasti tunda ning mõnikord on vaja, et keegi 
lihtsalt helistaks ja käekäigu järele küsiks. 

Triin kolis perega maale elama ning trans-
pordile kuluva aja kokkuhoiuks otsustas naine 
enamiku ajast töötada kodukontoris. Kui pi-
medal aastaajal sai aga selgeks, et kogu valge 
möödub aeg töölaua taga istudes, sõlmis Triin 
otsese juhiga kokkuleppe, et iga päev kell 
15–16 teeb ta õues vaimse tervise hoidmiseks 
jalutuskäigu. Tegemist polnud lõunapausiga ja 
sellevõrra tegi Triin tööd õhtustel aegadel. 

Isolatsioonist tuleneb ka kohe järgmine 
probleem. Suurenenud vajadus digitaalsete 
tööriistade järele võib tekitada vaimset väsi-
must ja ülekoormust – see võib negatiivselt 

mõjutada tootlikkust ja tööheaolu. Töötajates 
tekib n-ö sõnumiärevus, sest sageli samal ajal 
e-posti, sõnumite ja videokõnede teel toimuv 
suhtlus põhjustab info ülekülluse. Juhid ta-
juvad kontrolli kadumist kaugtööd tegevate 
töötajate üle ning püüavad seda kontrolli ta-
gasi saada täiendavate jälgimis- ja aruandlus-
mehhanismide abil. Kodukontoris töötav Eva 
tunnistas, et pidev valmisolek kõikidele küsi-
mustele vastata oli lõpuks nii raske ning viis ta 
läbipõlemiseni. Eva sõnul ilmnesid esimesed 
sümptomid siis, kui ta tundis, et hommikul te-
kitas arvuti avamine esialgu lihtsalt ebameel-
divaid emotsioone. Hiljem kasvas sellest välja 
ärevushäire. Lahendus saabus vaid töökoha 
vahetamisega. 

Meie tööturul on ka pandeemiavälisel ajal 
hulgaliselt neid, kes ei tööta kodus niivõrd 
omast tahtest ja motivatsioonist, vaid vaja-
dusest ja sunnist. Hoiame seda meeles ning 
püüame olla tähelepanelikud-hoolivad enda ja 
oma töötajate suhtes.

Kolm olulist õppetundi 
peale tervisekriisi: 
1. Kui kodus töötamist põhjustab vajadus 

teiste pereliikmete eest hoolitseda, tuleb 
arvestada, et tõenäoliselt on mugavam täi-
ta tööülesandeid ebatraditsioonilistel kella-
aegadel. On ammu tõestatud, et looderda-
mise asemel kipuvad kaugtöötajad üle töö-
tama. Seega – suurim ohukoht siin on üle-
töötamine. 

2. Nooremad vajavad rohkem sotsiaalset suht-
lemist ja pandeemia kogemus näitas, et nei-
le oli pealesunnitud kaugtöö raskem. Vane-
mate inimeste puhul võib probleem aga olla 
seotud töökoha ankurdamisega, raskustega 
oma meeskonda kõrgematel ametikohtadel 
juhtida ja võimalike tehnoloogiliste piiran-
gutega tavapäraste töötoimingute soorita-
misel. 

3. Pikk eemalolek kollektiivist annab kindlasti 
tunda ja mõnikord on vaja, et keegi lihtsalt 
helistaks ja küsiks, kuidas läheb. Vii kontakt 
nii inimlikuks, kui saad. Videokõnedes ka-
suta alati kaamerat, chattimise ja e-kirjade 
vahele pikki telefonikõnesid. Kui töötaja 
kaasatakse kodust kontoris toimuvale koos-
olekule videokõne abil, ei tohi teda sinna 
unustada. Pole tavapäratu juhus, et kõnelii-
nil olev töötaja meenub alles siis, kui ena-
mik on tühjade kohvitassidega juba ruumist 
lahkunud. 

Foto: Freepik.com

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 02.11
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 25.10 ja 27.10
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!

AUTOREMONDI TEHNIKUID

Rakvere

Võtame

enda meeskonda tööle:

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Brutopalk alates 2000 €.

Lisainfo tel 509 6184 või raido@stik.ee

STIK Rakvere / 520 5245 / Vabaduse tn 12

rakvere@stik  /  www.stik.ee
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21. - 27. oktoober
PAKKUMISED

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 21.-27. 10

Sea seljatükk, 1 kg*

0.98
1.28

8.17 €/kg

5.58
6.48

Seahakkliha, 1 kg*
(pakendatud)

Täissuitsuvorst Ordu
(viilutatud)
120 g

Päevalilleseemned Y.E.S
(röstitud, tšillimaitselised)
50 g

Makaronid singiga, 1 kg

Räimerullid juurviljadega
marinaadis
380 g / 200 g
Viru Rand

Heeringasült
270 g / 100 g
Viru Rand

Rasvavõie Delma
(võileibadele) 20%, 500 g

Päevalilleseemned Mogyi
(röstitud ja soolatud)
150 g

Juust Eesti täispiimast
(viilutatud)
32%, 450 g
Estover

Jogurtikreem Saare
5%, 400 g
2 sorti

Kohupiimakreem kisselliga Emma
150 g / 3 sorti
Tere

Martsipan Schluckwerder
(tumedas šokolaadis)
100 g

2.68
13.40 €/kg

3.98

3.88
9.70 €/kg

4.88

1.88
4.70 €/kg

2.28

9.98
11.48

1.18
2.95 €/kg

1.38

1.74
8.70 €/kg

1.98

1.98
2.83 €/kg

2.44

0.28
5.60 €/kg

0.38

0.58
3.87 €/kg

0.88

0.78
5.20 €/kg

0.98

1.08
10.80 €/kg

1.48

Seavälisfileest ribad Rakvere
(köögiviljadega)
400 g
HkScan

Sealihaguljašš
400 g
Maks & Moorits

Kergsuitsu seakülg
~300 g / 1 kg
Rannarootsi

1.74
12.89 €/kg

HEA HIND

0.98
1.96 €/kg

HEA HIND

4.28
9.51 €/kg

HEA HIND

0.78
5.20 €/kg

HEA HIND

1.54
8.80 €/kg

HEA HIND

Hommikupeekon
135 g
Nõo

Pannkoogid Mamma
(merevaigu ja suitsukanaga)
200 g
Saarioinen

Majonees Provansaal
700 g
Lemmik

Taimne dessert Deary
150 g / 2 sorti
Tere

Pralineekompvek Komeet
175 g
Kalev

A+ A

A+ A

A+

3.38
3.98

3.88
4.98

Seavälisfileest ribad Rakvere
(köögiviljadega)
400 g
HkScan

* Toodetel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

* Toodetel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

2.18
21.80 €/kg

HEA HIND



Kuulutaja reede, 21. oktoober 2022 9SOODUSPAKKUMISED

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

PAKKUMISED
21. - 27. oktoober

Pesugeel Rex
Sensitive & Pure
(20 pesukorda) / 1 l

Küünte- ja
kätepalsam OSH
75ml

Juuksevärv Garnier Olia
1 tk
erinevad toonid

Muu alk. jook Bacardi Breezer
4 275 l%, 0,
3 sorti
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kaitst. päritolunimega vein
Moselland Riesling

,         lal 7,5%  0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kaitst. päritolunimega vein
Moselland Riesling

,         lal 7,5%  0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Laste hambapasta
Magic mild mint
50 ml

Dušigeel Palmolive
al 250 ml
4 sorti

Koeratoit Darling
(juurviljadega, kuiv)
3 kg / 2 sorti

Koeratoit Darling
(juurviljadega, kuiv)
3 kg / 2 sorti

Koeratoit Darling
(juurviljadega, kuiv)
3 kg / 2 sorti

Lahustuv kohv Jacobs
Cronat Gold
200 g

Ingverijook Ginger Duke
0,75 l
Liviko

+ 0.10

1.34
1.58

33.50 €/kg

5.18
6.08

25.90 €/kg

2.98
3.68

4.26 €/kg

4.98
6.98

6.64 €/l

Hügieeniside Naturella Ultra
al 14 tk
3 sorti

Nõudepesumasina kapslid
Finish Power
53 tk
848 g

Hambapasta Colgate
Total
75 ml / 3 sorti

1.98
al 2.48

26.40 €/l

1.28
1.74

25.60 €/l

Šampoon ja palsam Garnier Fructis
Color resist
al 200 ml
L´Oreal

2.44
3.28

al 9.76 €/l
4.48

6.68

1.98
2.88

7.92 €/l

3.24
4.88

6.48 €/l

2.98
4.08

5.96 €/l

17.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hügieeniside Vuokkoset
100% Bio
al 9 tk / 2 sorti

Puhastussvamm Vileda
Miraclean
2 tk

Kiisueine Gourmet Perle
85 g / 3 sorti

Svammlapp Vileda
3 tk

Puupõhk kuuti Ruti-Rex
10 kg
Epira

Puupõhk kuuti Ruti-Rex
10 kg
Epira

Puupõhk kuuti Ruti-Rex
10 kg
Epira

2.44
2.98

al 0.12 €/tk

2.58
al 3.28

al 0.22 €/tk

2.28
3.48

3.04 €/l
3.88

4.88

6.98
11.98

0.21 €/tk

10.98
21.48

0.21 €/tk

1.78
2.78

0.89 €/tk

1.78
2.98

0.59 €/tk

7.28
36.40 €/kg

HEA HIND

0.68
8.00 €/kg

HEA HIND

20.98
2.10 €/kg

HEA HIND

5.18
1.73 €/kg

HEA HIND

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.

Tee segu Senok
4x (5 x 2 g) / 40 g
2 sorti

Tomatiketšup Heinz
700 g

+ 0.10

Vahuvein Prince Henry
11 75 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN Vein Gran Mirador
12 ,         l%  0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN Vein Gran Mirador
12 ,         l%  0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN Vein Gran Mirador
12 ,         l%  0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT V Old Gruzia Alaverdiein
al ,5%  0,7511 ,         l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT V Old Gruzia Alaverdiein
al ,5%  0,7511 ,         l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT V Old Gruzia Alaverdiein
al ,5%  0,7511 ,         l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Remedia
Rabarberiga
18 ,       l%  0,5
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Džinn Saaremaa
37,5 , l%  0,5
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vatipadjad Smile
(ümmargused)
100 tk

0.78
1.24

0.01 €/tk

17.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Laste hambahari
Youth (5+a)
1 tk

17.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Pesuloputusvahend Lenor
750 ml
3 sorti

Geelkapslid Woolite
660 g (33 pesukorda)
2 sorti

500 ml

1.28
1.88

Kaitst. päritolunimega vein
Moselland Riesling

,         lal 7,5%  0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

250 ml
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

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

Transport-
teenus. 

Tel 5553 0770

KINNISVARA

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

• Müüa Tamsalus 2toaline puu-
küttega korter. Info tel 5647 1761

• Müüa Kundas 3toaline korter. 
Tel 5911 2529

• Müüa maja Pajusti-Vanakülas, 
Nurme tee 4. Kivimaja, 2-kordne, 
2,8 h maad, vajab remonti, 1,3 h 
metsamaad kuulub maja juurde. 
Elekter ja vesi sees, katus vaheta-
tud. Tel 527 2983

OST

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

• Soovin osta korteri või maja
Rakveres või lähiümbruses, võib 
vajada remonti. Soodsa hin-
na 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, 
seisukord pole oluline ja samuti 
võib sisse jääda kogu teie vana 
prügi või mittevajaminevad as-
jad. Hind kokkuleppel. Tel 522 
6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 3toalist korterit
või majaosa mõistliku hinnaga 
Rakvere linnas. Pakkumisi teha 
numbrile 5684 3292

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

• Soovin üürida garaaži. Tel 5398 
2904

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
1toaline kõigi mugavustega kor-
ter. Tel 5639 4661

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

• Üürile anda 2toaline korter
Rakvere kesklinnas. Tel 517 7469

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

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 

(heas korras, konditsioneer jm), 
bussijaama vastas Vilde 14, Rakve-
re. Sobib ka hambaraviks, odavad 
kommunaalkulud. Tel 5648 6638

• Anda alates 1. novembrist rendile 
Rakvere südalinnas Laada 35 äri-
ruumid, üldpinnaga 106 m2. Hind 
500 € kuus + kommunaalid. Huvi 
korral võtta ühendust: tel 5813 6251, 
e-post andrus.heile@gmail.com

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Mondeo 2007. a. Teh-
niliselt korras, ülevaatus 08.2023. 
Kaasa talverehvid velgedel. Hind 
1300 €. Info tel 5347 8047

• Müüa väga heas korras Mazda
6 aasta 2013, 2.2 diisel, 120kW, 
kütte kulu 5 l kanti, auto luukpära, 
rooste puudub, hoitud hooldatud 
auto. Asub Paides. Tel 5632 3142

• Müüa Mercedes-Benz S-300TD. 
Tel 553 0731

• Müüa VW Tiguan 1,4 (110kW), 
bensiin, nelikvedu, 2009. a. Hind 
7999 €. Täpsem info tel 5348 3767

• Müüa omavalmistatud auto 
järelkäru, registreerimismärk 
060BE, laius 1600 mm, reg. Mass 
500 kg, tühimass 180, kandevõime 
1000 kg, kõrgus 1300 mm, ülevaa-
tus 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
romusid! Ostan ka neid mida 
lammutus ei soovi. Sularaha 
kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

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

• Ostan kasutult seisma jäänud
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi 
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
sääreväristajaid, tsikleid. (VAZ, 
GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, 
delta) jne. Maksan head hinda!  
Tel 5388 4499

• Ostan mootorrattaid, võrri
nende osi ja muud tehnikat. Tel 
503 1849  

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid/maastureid/kaubi-
kuid! Huvi pakuvad ka vanad 
autod ja uunikumid! Vajadu-
sel puksiir! Arvelt kustuta-
mine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 
9595

• Ostame igas seisukorras 
sõiduautosid, kaubikuid ja 
maastureid. Tuleme ise sõi-
dukile järgi üle Eesti, vajadusel 
treileriga. Vormistamine koha-
peal, raha kohe kätte. Tel 5693 
2565

• Ostan seisnud, remontiva-
javaid, avariilisi, heas korras 
jne s õidukeid .  Maksan õig-
last hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arvel-
damine ja dokumentide vor-
mistamine kohapeal. Tel 5438 
0594

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Kümblustünni rent. Hind 
alates 45 €/ööpäev. Rakvere 
piires transport tasuta. http://
www.saunatünn.ee. Tel 514 
7518

• Eakate kodune hoolekanne 
Rakvere linna eakatele. Tel 5384 
7407

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. 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

• Veoteenus veoautoga Ford, kuni 
1,5 tonni. Tel 528 5762

• Veoteenus: mööblivedu, väikses 
mahus kolimine jne. Kauba ruumi 
maht 3x1,5 m. Tel 503 2269

KAEVETEENUSED

• Teostame kõiki suuremaid 
ja väiksemaid  kaevetöid mi-
niekskavaatoriga. Puurime ka 
auke aiapostidele. Tel 529 9356
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* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

Kaeve ja 
pinnasetööd, 
roksoni tööd
Tel 524 6521

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

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

EHITUSTEENUS

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

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

• Ehitusprojektide koostamine. 
Rekonstrueerimis- ja muuda-
tusprojektid. Laiendusprojektid
ja mõõdistusprojektid. Ehitus-
lubade taotlemine, ehitusteatise 
esitamine. Kasutuslubade taotle-
mine ja kasutusteatiste esitamine. 
Lühikesed tähtajad! Tel 5850 7731, 
email info@korsarprojects.eu.

• Põrandaküttetoru paigaldus
Harjumaal, Järvamaal, Lääne- 
ja Ida-Virumaal. Paigaldan 
põrandaküttetoru armatuurile, 
puitkiudplaadile kipsivalu sisse 
või paigaldusplaadi soontesse. 
Lisaks kollektorite paigaldus, 
ühendamine ja torustiku sur-
vestamine.  Tasumisel erinevad 
võimalused. Tööraha kesk-
miselt 3.50 €/m2. Kollektori 
ühendamine 5 €/kontuur. Sur-
vestamine 20 €/kord. Trans-
port 20 €/km. Materjali kulu 
keskmiselt 8 €/m2 (ei sisalda 
paigaldusplaati). Täpsem info: 
529 1282, vaido@termostar.ee

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine. Tel 5840 0240

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

•  Kõik santehnilised torutööd, 
boilerite, segistite jne paigaldus. 
Võimalik transport kauplusest. Tel 
5887 7213

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5308 1705  

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983, 5656 4876

• Remont, ehitus, lammutus, 
siseviimistlus. Plaatimine, par-
keti paigaldus. Korterid, majad, 
saunad jne. Tel 504 5560

• Ehitus-ja remonttööd. Sisevii-
mistlustööd, laminaadi ja parketi 
paigaldus, vannitoad, fassaadid 
(soojustamine, vooder, värvimine 
) katused, vundamendid, terrassid 
jne. 

• Santehnilised tööd. Tel 5803 
4004, huvi korral helistab ja jõua-
me hinnas kindlasti kokkuleppele.

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

• Teostame kvaliteetset ehi-
tus- ja viimistlustööd. Ül-
dehitus, remonttööd (korterid, 
majad, kõrvalhooned), maja 
ehitus vundamendist võtme-
teni. Kui hindad täpsust ja 
head kvaliteeti, siis helista 
tel 527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remondi-
töid. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Saunade, grillimajade, vari-
katuste, terrasside ehitus. Tel 
5889 2528

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga immutatud pui-
dust 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 remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 
9785

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   
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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 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•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

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

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

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

MUUD TEENUSED

• Teen toor õunamahla, oma 
taara ja omad õunad 0,50 €/liiter. 
Tel 508 0364

• Bondband sisustab Teie peoõh-
tu mõnusa tantsumuusikaga. 
Kuula demosid http://www.bond-
band.ee. Kontakttelefon 517 5707, 
info@bondband.ee

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

• Ohtlike puude eemaldusteenus
Lääne ja Ida-Virumaal, Järva ja 
Jõgevamaal. Tel 5397 3270

• Rakvere linna eakate kodu-
ne hooldus. Võtame vastu teie 
soove kodusele hooldustee-
nusele. Info ja registreerimi-
ne 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 ühekordset kui ka hooajalist 
hauaplatsi hooldust. Tel 5820 
7337, lisainfo http://www.kalmis-
tuhooldus.ee

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

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa 
arvatud auto akud, vana auto 
dokumentidega ja kodutehni-
ka. Tel 5672 7600

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja rent. 
Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. 
Alates 31.01.2022 uus aadress E. 
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaad-
ress info@itsalong.ee

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

KODU

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

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

• Müüa märke, marke, laua-
medaleid, tikutoosi etikette, 
kirjaümbrikud, templeid, tele-
foni kaarte, kalendreid, nõu-
kaaegseid, tehnika kirjandus, 
raamatuid ja muud kila-kola. 
Tel 508 6959

• Müüa rindeajalehed  „Oma 
rada“, terve 1943 aastakäik, šel-
lak-vinüül-CD plaate, helikassette
ja nende mängijaid ja muud iga-
sugust kila-kola. Tel 508 6959

• Müüa vähe kasutatud, roos-
tevabast terasest käteräti kui-
vati ROSELA. Hind 85 €, hind 
uuena 187-200 €. Käteräti kui-
vati ROSELA 230 V 50 HZ 200 
W. Helista tel 5839 2442 või 
saada meil ostusooviga metsa-
mart777@gmail.com

• Müüa kangasteljed, seisukord 
hea, kaasa saab ka ühe tooli. Laius 
136 cm, pikkus 123 cm, võimalik 
ka abistada transpordiga. Asukoht 
Rakvere. Lisainfo tel 5668 4415

• Müüa kasutatud vann, 150x70 
cm. Tel 5678 9892

• Müüa boiler, 100 liitrit, kasu-
tuses oli kuu aega. Hind 70 €. Tel 
5362 3987

• Müüa vahetatavate tshokki-
dega vähe kasutatud jahipüss
IZ-27-EM. Kaasa puhastusvarras, 
tshokid, padrunivöö ja 30 ühikut 
erinevat lasekooma. Tel 513 4259

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapida-
miste li kvideerimisel. Raha kohe, 
koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antii-
giäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330, info@hansaantiik.ee

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

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaa-
sid, klaasid, pitsid jne. Pakkuda 
võib kõike. Tel 507 9984

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 170 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristall-
nõusid,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

•  Ostan kruustangid, alasi, sau-
naahju, puurpingi, töölaua ja 
akulaadija. Tel 503 1849Ostan 
vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

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

• Ostan maale, akvarelle (all nur-
gas R. Sagrits, E. Kits, R. Uutmaa, E. 
Okas jne). Pakkuge ka teisi tuntud 
kunstnikke. Samuti must-valgeid 
seinapilte ja naiste kujusid. Kor-
ralik 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 mär-
ke. Tel 518 0702

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid, 
Tallinnas. Tel 5607 6805

Kes soovib ära anda 
kodus jalgu jäänud asju 

u  liseerimiseks?
Aknad/uksed
Radikad
Mööbel
Köögiseadmed/tehnika
Sõidukid
Metall
Soojuspumbad
Ehitus/kü  epuud
Aiapos  d, väravad

PAKKUDA VÕIB KÕIKE!
Tel 5813 2913 

www.kuulutaja.ee

KÜTE, KÜTTEPUUD

• S a e t u d - l õ h u t u d  kü t t e -
puud laotuna 5 m3 aluste-
le. Kõik puuliigid eraldi. Tel-
li riidas puud koju. Tel 5399 
3702

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude 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 kuivi lepaküttepuid 0,5 
meetrit pikad. Hind koos trans-
pordiga maakonna piires 100 €/ 
rm. Tel 528 5762

• OÜ Puider müüb piiratud 
koguses 30 cm ja 50 cm kuivi 
sanglepa küttepuid. Hind ja 
info esmasp, kolmap, reedeti tel 
5341 6329. Samas müüme  ka 
kütteklotse 40 L võrkkottides ja 
sanglepa küttepindasid

• Müüa metsakuiva kuuse kütte-
puid 40 L võrkkottides 3 €/kott. 
Transport Rakveres ja lähi piirkon-
nas tasuta. Tel 5887 7213

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 
9113

• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

• Müüa ümarterast, pikkus 125 cm, 
läbimõõt 4 cm. Tel 5889 2528
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• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

•  Ostan majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami, ka 
tänapäeva esemeid, teile mitte-
vajalike esemeid ja antiiki, hinnad 
head, koju kutsed. Tel 503 1849

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

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

• Ostan nõukogudeaegseid ja
ka vanemaid raamitud seina-
pilte, graafi lisi lehti, õlimaale, 
akvarelle, kujusid ja skulptuu-
re. Samuti ostan igasuguseid 
nõukogudeaegseid keraamilisi 
kujusid, kujukesi, skulptuure 
ja keraamilisi seinaplaate. 
Võib pakkuda ka pilte mis vaja-
vad raamimist ja korrastamist. 
Muuda kasutuna seisev kunst 
rahaks! Said päranduseks kor-
teri või plaanid kolida? Ostan 
üleliigse vanakraami ja raa-
matud! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

TEATED

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

• Ostan nostalgilisi  nõu-
sid-serviise (ka üksikuid). Va-
nemaid naiste-meeste ehteid 
(kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). 
Huvitavad ka lauanõud, vaasid, 
karpidega lusikad, raamatud, 
seinamaalid, ehete karbid, ku-
jukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmu-
seid, käevõrusid, merevaiku, 
münte, hõberublasid, paber-
rahasid, kellasid, hõbedat
(pitsid, lusikad, portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rin-
namärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni ää-
rel“ 30 €/tk ja enne 1940. aastat 
trükitud nahkköites raamatuid 
(raamatu selg või kaaned on 
nahaga kaetud) ja muid vanu 
raamatuid. Pakkuda võib iga-
suguseid esivanematest jäänud 
asju! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase, nõukogude-
aegseid ja vanemaid ehteid, 
sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. 
Samuti ostan nõukogudeaeg-
seid ja ka vanemaid raami-
tud seinapilte, graafi lisi lehti, 
õlimaale, akvarelle, kujusid, 
keraamilisi seinaplaate, fotoa-
paraate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse hu-
vitava vanavara, raamatute ja 
kunsti ost! 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)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

Müüa sõelutud 
muld, 

10 €/tonn.
Asukoht Lääne-Virumaa.

Tel 5364 3269

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

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

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5196 2628 või  5354 3002

• Pakun tasuta õunu Rakveres. Ise 
korjate. Tel 5561 1125

• Müüa õunu „Kuldrenett“, Rakve-
res. Tel 5349 9628

• 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 tele-
fonil 526 1408

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 
9113

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

• Ostan kasutatud mootorsae, 
võib vaja remonti. Tel 503 9650

LOOMAD

• Müüa mesilaspere. Tel 5360 
9476

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984 

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

• Poliitiline vestlussaade 
„Vaba sõna“ on Viru Tre raa-
dio eetris sagedusel 97,0 MHz 
kolmapäeviti kell 19.00 ja 
kordusena laupäeviti kell 12.00. 
Järelkuulamine uueduudised.
ee ja treraadio.ee Saatejuht 
Riigikogu liige Anti Poolamets

• Juuksur ootab Teid Rakveres, 
Laada 14, tel 5620 3174. E-R 
9.00-17.00 ja L 9.00-14.00 Hin-
nad endised!

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14- (vana 
Turuhoone, Turukaubamaja 
ja Keskväljaku vahel) - müügil 
hea valik sügis- ja talvejalat-
seid meestele, naistele, lastele

TUTVUS

• Sooviks tutvuda meeldivate
reisikaaslastega, kes on huvitatud 
puhkusereisist jaanuaris-veebrua-
ris Taimaale Phuketile, 60-aastane 
mees Lääne-Virumaalt. Tel 5423 
0854, e-mail: strom.men@hot.ee

• 51aastane mees Tapalt sooviks
tutvuda rahuliku ja toreda nais-
terahvaga. Tel 5452 0549

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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



Kuulutaja reede, 21. oktoober 202214 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE / TASUB TEADA

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, Eesti kg 4.00
Tomat, imp. kg 3.00
Kurk, Eesti kg 4.00
Kurk, imp. kg 3.50
Sibul kg 2.00 3.00
Värske peakapsas kg 0.60 0.80
Kaalikas, peet kg 1.50
Kõrvits kg 1.00
Porgand kg 1.50 2.00
Aedvaarikad, Eesti kg 12.00 14.00
Jõhvikad liiter 6.00
Pohlad liiter 6.00
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
Sarapuu pähklid kg 6.00
Puhastatud 
Kreeka pähklid

kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00
Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 20. OKTOOBER.
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Laupäeval, 22.oktoobril turul Saaremaa lõnga müük 
ja kalabuss rikkaliku kala valikuga!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Südamlik kaastunne 
Nataša Komarova
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Mälestame kauaaegset 
koja lauluringi juhendajat 
HEINO  PREINVALZI

Avaldame kaastunnet omastele.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja pere

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus kõlab veel....
Ei enam naeratust Su suul...
Nüüd tasa leinas nutab tuul...

TÄNA MAAILMAS

1944: laevameeskonna viisid ära tulnukad?
Täna 78 aastat tagasi, 21. ok-
toobril 1944. aastal avastati At-
landi ookeanist täiesti korralikus 
seisukorras laev, kuid sel polnud 
ühtki inimhinge. Laeva pardal ol-
nud 300 inimest olid nagu tina 
tuhka kadunud, ainsa elusolendi-
na leiti pardalt koer. Seda Ber-
muda kolmnurgas juhtunud müs-
teeriumit pole suudetud lahen-
dada tänini.

Allan Espenberg

Bermuda kolmnurk asub Atlandi 
ookeanis ja moodustab osa Sargasso 
merest. „Kolmnurga“ tippudeks on 
Bermuda saared, Puerto Rico loode-
tipp ja Florida poolsaare lõunatipp 
ning see merepiirkond on saanud 
kuulsaks paranormaalsete nähtuste 
sagedase esinemise tõttu.

Seda piirkonda on alati peetud 
raskesti läbitavaks, kuna sellel on 
palju madalikke, seal tekivad sageli 
tsüklonid ja tuleb ette torme. Selli-
ne laevade ja lennukite salapäraste 
kadumiste seletus ei sobi aga kõigile. 
Mõned eelistavad uskuda kõrgema-
tesse jõududesse ja isegi tulnukate 
olemasolusse. Ekspertide sõnul, 
mida jagab ka USA rannavalve, ei 
tule Bermuda kolmnurgas erakorra-
lisi olukordi sugugi sagedamini ette 
kui mujal maailmas.

Üldiselt peeti selles, et Bermuda 
kolmnurk hakkas meremehi hir-
mutama, süüdlaseks Kolumbust. 
Just tema meremehed kirjutasid 15. 
sajandi lõpus logiraamatusse sala-
pärastest vetikatest, helendavast 
veest, tuleleekidest ja sellest, kuidas 
kompass sõna otseses mõttes „läks 
hulluks“. Need hirmud levisid mere-
meeste seas suust suhu, omandades 
järk-järgult täiendavaid üksikasju ja 

kindlustades sellele Atlandi ookeani 
piirkonnale halva maine.

Tegelikult on paljusid asjaolu-
sid lihtne selgitada. Asi on selles, et 
selles kohas moodustub tänu mere-
hoovustele piisavalt suure läbimõõ-
duga keeris, mis tõmbab enesesse 
mitte ainult vetikaid, vaid ka kõike 
ujuvat. Tänapäeval asub selles pai-
gas näiteks üks ookeanilistest prü-
gisaartest, mis on moodustunud 
kõigest, mida inimene on pidanud 
vajalikuks laevalt või rannal kõndi-
des vette visata. Mis puutub helen-
damisse, siis teatud tüüpi vetikatel 
on fluorestseeruvad omadused. Aga 
merre langenud „leegikeeled“ võisid 
olla meteoriidid või on seletatavad 
Kolumbuse meeste väsimusega pi-
kast ja stressirohkest teekonnast. 

Rubiconi meeskonna 
kadumine
Kuid need selgitused jätavad ikkagi 
mõistatuseks paljud salapärased ka-
dumised. Üks selline juhtum leidis 
aset Teise maailmasõja ajal. 21. ok-
toobril 1944. aastal avastasid USA 
mereväelased laeva, mille pardal oli 
ainsaks elusolendiks koer. Viimane 
sissekanne logiraamatusse oli tehtud 
26. septembril, kui laev Rubicon si-
senes Havanna sadamasse.

Nagu tollastes ajalehtedes kirju-
tati, oli laev suurepärases seisun-
dis ja sõidukorras, kuid ainult kõik 
päästepaadid olid kadunud. Omal 
kohal olid ka meeskonnaliikmete 
isiklikud asjad, mida ei saa aga öel-
da meeskonna enda kohta. Laeval 
oleks pidanud olema enam kui 300 
inimest, kuid nendest polnud mitte 
ühtki jälge.

Ajalehes The New York Times 
ilmus 23. oktoobril 1944 artikkel 
pealkirjaga „Triiviva laeva pardalt 
leiti ainult koer“, mis algas lausega 

„Meremüsteerium, mis meenutab 
seda, mida on pikka aega seostatud 
Mary Celeste’iga, seisneb Golfi hoo-
vuses triivinud Kuuba kaubalaeva 
leidmises, mille pardal oli ainsaks 
elusolendiks koer.”

Seoses Rubiconi meeskonna ka-
dumisega hakatigi USA ajakirjan-
duses rääkima kummituslaevast 
Mary Celeste, mis leiti 1872. aasta 
detsembris 400 miili kaugusel Gib-
raltarist Portugali ranniku lähedalt 
mahajäetuna. Mary Celeste oli kau-
balaev ja vedas oma viimasel reisil 
alkoholi. Kapteni kajutist leiti karp 
kapteni naise ehetega ja rahapakid. 
Isegi alkohol oli puutumata. Kadu-
nud olid kompass, sekstant, krono-
meeter, logiraamat ja päästepaat. Ja 
samuti oli jäljetult kadunud laeva 
8-liikmeline meeskond. Tegu võis 
olla erakorralise evakueerumisega, 
kuid see polnud nii romantiline kui 
teatud jõudude trikid, mis korrali-
kest laevadest kummitusi teevad.

Rubiconil puudusid samuti nii 
päästepaadid kui inimesed. Vööris 
rippus rebenenud pärlin, jäme lae-
vaköis, mida tavaliselt kasutatakse 
laeva sildumiseks. 1944. aastal oli 
põhiversiooniks ootamatult saabu-
nud torm, mis sundis meeskonda 
kiiresti paatidele asuma, unustades 
maha isegi koera. Torm kandis paa-
did merele, kus need uppusid.

Orkaan, infraheli 
või ikkagi tulnukad?
See põhiversioon 1944. aastast pole 
eriti usutav, sest see viitab sellele, et 
kogu meeskonda haaras äkiline hul-
lumeelsus. Ei saa kuidagi teisiti se-
letada soovi jätta maha sõidukorras 
laev ja ronida keset möllavat tormi 
habrastesse paatidesse.

Kuus aastat hiljem avaldas keegi 
Jones, Associated  Pressi autor, ar-

tikli „saatanamerest“ ja „saladuslikest 
kadumistest“. Ja sellest sai kogu to-
huvabohu alguse. Kõigile meenus 
kohe viie Ameerika pommituslen-
nuki kadumine 1945. aastal, kui 
kadetid sooritasid treeninglendu. 
Uus instruktor, kes piirkonda ei 
tundnud, eksis ära, ajades orientii-
rid segi, mistõttu kukuti kohe pärast 
kütuse lõppemist meresügavustesse. 
Lennukid üritasid veepinnale maan-
duda, kuid eduvõimalused tormisel 
merel olid halastamatult väikesed.

Tagasi ei tulnud ka neid otsima 
läinud vesilennuk Martin Mariner. 
Hiljem teatas lähedal asunud tankeri 
kapten plahvatusest, mida ta oli ise 
pealt näinud. Ja need polnud kau-
geltki Bermuda kolmnurga trikid. 
Fakt on see, et selle klassi vesilennu-
kitel oli üks tehniline viga: kütuse-
aurud tungisid salongi, mistõttu sel-
leks, et lennuk kildudeks puruneks, 
piisas ühest sädemest.

Seejärel klassifitseeriti iga Bermu-
da kolmnurgas toimunud õnnetus 
mõistatuseks ja sajad üleloomulike 
teooriate fännid hakkasid püstitama 
oma hüpoteese, lükates tagasi ilm-
selged asjaolud. Ka Rubiconi kohta 
arvatakse näiteks, et meeskonna 
röövisid tulnukad, sest madrused 
poleks jätnud maha oma koera.

USA kirjanik Lawrence David 
Kusche on avaldanud raamatu Ber-
muda kolmnurga müütidest ja ta 
kirjutab The New York Timesi ar-
tikli põhjal: „Võib oletada, et kui 
orkaan tabas Havannat, püüdis Ru-
biconi meeskond võimalikult kiires-
ti kaldale pääseda, unustades kiiruga 
pardale koera; peagi purunesid sil-
dumisnöörid ja laev läks avamerele. 
Aga kuna keegi ei suutnud selles kü-
simuses teha lõplikku järeldust, sat-
tus Rubiconi lugu salapäraste juhtu-
mite kategooriasse.“

Tippfotograafi  6 nippi, kuidas telefoniga parimaid pilte teha

S ellest hetkest, kui mobiil-
telefon sai suhtlusvahendi 
kõrval ka fotoaparaadi rolli, 

tekkis mugav ja käepärane võima-
lus pildistamiseks.  Ehkki kaamerad 
muutuvad üha võimsamateks, vor-
mistab tulemuse siiski selle kasutaja 
ning just tema tegevusest sõltub see, 
kui pilkupüüdvaks kujuneb foto. 
Rahvusvaheliselt tunnustatud foto-
graaf Jake Farra jagab nõuandeid, 
mida telefoniga pilte tehes silmas 
pidada.

1. Veendu, et 
objektiiv on puhas
Fotograaf Jake Farra sõnul ki-
pub just reisil olles telefon pildis-
tamiseks tihedamalt taskust või 
kotist sisse-välja käima ja ringi 
liikudes võib telefonile ning sel-
le objektiivile palju tolmu peale 
sattuda. „See vähendab oluliselt 
pildi kvaliteeti,“ hoiatab Farra li-
sades, et külmemate ilmade ajal
tasub telefon võtta välja ainult pil-
distamise hetkeks, sest madalam 
temperatuur jooksutab aku kiiremi-
ni tühjaks. „Krõbedama ilma puhul 
soovitan hoida telefoni pildistami-
se vahepeal enda keha lähedal, nii 
saab telefon kehasoojust, mis hoiab 
akut rohkem täis,“ jagab fotograaf 
nipi.

„Ja kui külmast õuest jälle tuppa 
minna, tuleks taas telefonikaamera 
objektiivi pühkida, sest tõenäoliselt 
on see uduseks tõmbunud.“

2. Katseta kaamera 
funktsioonidega
Looduse- või lihtsalt vaadete pildis-
tamisel soovitab Jake Farra telefo-
nil sisse lülitada „grid“-funktsioon. 
„See toob ekraanile triibud, mis 
jagavad pildi võrdseteks osadeks. 
Kui nüüd näiteks maastikust pil-
ti teha, siis võiks sättida horisondi 
ühele neist triipudest. On oluline 
mõelda, mida tahad fotol rõhu-
tada, kas taevast või maad, vas-
tavalt selle pane ka horisont kas 
pigem üles- või allapoole ekraanil 
joonistatud triibule,“ selgitas ta.
Inimeste pildistamiseks sobib Farra 
hinnangul aga portree-funktsioon, 
mis teeb tausta uduseks ja jätab juba 
lausa päris kaameraga tehtud pildi 
mulje. 

3. Arvesta sotsiaalmeedia 
eripäradega
Suur osa inimesi soovib oma ilusaid 
fotosid jagada Instagrami lehel ja 
selleks puhuks on Jake Farral nõu-
anne: „Kui pildistada Instagrami 
stoori jaoks, siis tuleks kadreerides 
arvestada sellega, et stoori formaat 
on 9x16 suurus. Kui teeme telefo-
niga pilti, siis see on enamasti 4x3 
suhtele. Mis tähendab siis seda, 
et stoori jaoks läheb pilt kitsa-
maks ja pikemaks. Sel juhul ei tasu 
olulisi detaile liiga äärtesse jätta.“
Teiseks on sotsiaalmeediakanalites 
parem püstipidi ehk vertikaalne pilt. 
„Siis saab pilt kasutatud oma maksi-

maalses ulatuses. Seevastu horison-
taalne ehk laiupidi foto muutub üles 
laadides palju pisemaks ning selle 
suurendamiseks tuleb pildi servad 
maha lõigata,“ lisab Farra.

4. Ütle: „hernesupp“? 
Parem mitte!
„Parim emotsioon tuleb vahetult,“ 
teab Farra. Ka siis, kui inimesed foto 
jaoks poseerivad, leidub neid, kes ei 
oska ennast loomupäraselt kaamera 
ees vabalt tunda. „Inimest tuleks ju-
hendada nii, et tal oleks võimalikult 
mugav olla. Alati aitab kerge nalja 
tegemine – siis võib naeru hetkel 
saada toreda kaadri ehedast emot-
sioonist.“ Üks kavalus on kogenud 
piltnikul veel varuks – nii-öelda 
puusalt pildistamine: „Sa otseselt ei 
vaatagi läbi objektiivi, mis pildile 
peaks jääma, vaid suunad kaamera 
pildistatava suunas ning teed klõpsu 
ära. See on palju vabam viis inime-
sest pilti saada.“

5. Hea selfi e nõuab harju-
tamist
Portree puhul, olgu tegu teise ini-
mese või iseenda pildistamisega, 
tasuks foto teha veidi ülevalt poolt. 
„See välistab pildilejääjal lõualoti 
tekkimise,“ selgitab Farra.

Veel soovitab fotograaf kasuta-
da esikaamera puhul wide nurka, et 
mahutada pildile võimalikult palju. 
Autoportree pildistamise kõige esi-
meseks reegliks on aga: jälgi objek-

tiivi! Jake Farra juhib tähelepanu, 
et inimesed kipuvad vaatama enda 
ekraanil paistvat peegeldust ja nii 
pildistades ei vaata inimene kaame-
rasse, vaid kuhugi ebamäärasesse 
punkti. „Tee kindlaks, kus on su 
telefoni kaamera objektiiv ja suuna 
pilk sinna. Ja katseta ka seda, millise 
nurga alt ennast pildistada, nii et tu-
lemus kõige enam meeldiks,“ jagab 
ta nipi.

6. Ära maga hetke maha!
Kõikide kaamerafunktsioonide ja jä-
reltöötluste kõrval ei tohi aga unus-
tada, et kõige olulisem on see õige 
moment. „Kui täitsa aus olla, siis 
mina olen juba aastaid kasutanud 
telefoni automaatrežiimi. Olen kat-
setanud erinevaid telefone ja proo-
vinud nii automaatseid kui ise sä-
testatud režiime. Minu arust on tä-
napäevaste telefonide kvaliteet juba 
nii hea, et see võit ise parameetreid 
sättides on minimaalne,“ tunnistab 
Farra. Mainekas fotograaf teab, et 
elu pakub üllatavaid hetki ja hea pil-
distaja tunnuseks on see, et ta oskab 
neid näha ja jõuab talletada. „Pigem 
võid selle funktsioonide sättimisega 
kaotada hetke ning pilt libiseb käest. 
Palju kergem, kiirem ja mugavam 
on lasta kaameral panna sätted pai-
ka ja sinul lihtsalt pilt teha. Tehnilisi 
võimalusi katseta siis, kui tead, et 
selleks on aega,“ soovitab Jake Farra.

Allikas: Huawei
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VABA AEG

KUHU MINNA

Rakvere teater
26.10 kell 19 „Ajurünnak“ v/s, lav. Taago Tubin
28.10 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s, lav. Peeter Raudsepp
28.10 kell 19 „Kõike head, vana toriseja“ v/s, lav. Eili Neuhaus
29.10 kell 19 „Rosmersholm“  s/s, lav. Peeter Raudsepp
29.10 kell 19 „Algus“ v/s, lav. Tiina Mälberg

Kultuur kütab mõrvakirge
Kinodesse jõuab briti huumorist tulvil 
ajastutruu krimikomöödia „Mõrv teat-
ris“, mis kindlasti meeldib naljahimu-
listele teatrisõpradele. 

Margit Adorf

Kriitikud laias maailmas on filmi valdavalt häs-
ti vastu võtnud, kiites Agatha Christie vaimu, 
mis loo kohal hõljub. Filmi stsenaristiks on siiski 
Mark Chappell ja see ei ole mingi romaani ekra-
niseering või varasema loo adaptsioon. See on 
lihtsalt kirjutatud vanamoodsas või ehk klassi-
kalises võtmes ja see annab tegijatele võimaluse 
kasutada näitlejatöös pisut ülepaisutatud manee-
re, mida kaasaegses filmis enam väga palju ette ei 
tule. Niisugusse ajastufilmi sobib see aga suurepä-
raselt. 

Filmi tegevustik hargneb lahti 1953. aasta 
Londonis, kus mängitakse Agatha Christie kirju-
tatud näidendit „Hiirelõks“. Etendus on nii popu-
laarne, et kätte jõuab juba selle 100. mängukord. 
Filmirežissöör Leo Köpernick (Adrien Brody) 
haistab siin raha lõhna ja loodab, et saab lavas-
tusest teha filmiversiooni. Paraku lõppeb tema 
elutee kurvalt, selle aseme, et tõusta kuulsa filmi-

tegijana Hollywoodi taevasse, lõpetab ta hoopis 
mõrvatuna kulisside taga. Köpernick, muuseas, 
on Hollywoodist jalga lasknud, kuna tal on lii-
ga kommunistlikud vaated ja tal ei ole võimalik 
seetõttu oma kodumaal filme vändata. See seik 
annab tema kommentaaridele filmi kulgemiseks 
vajaliku kibeda pitseri. 

Nüüd asuvad asja uurima inspektor Stoppard 
(Sam Rockwell) ja algaja uurija Constable Stalker 
(Saoirse Ronan). Kõik teatris viibijad on kahtlus-
alused. Suur osa filmi kandvast osast ongi nende 
kahe õlul, nende omavaheliste konaruste lihvimi-
ses, teineteisega ühise keele leidmises, nagu ikka. 
Nemad on selleks põhiliseks naljapaariks. Saoirse 
Ronan on selle filmi absoluutne staar.

Huumor võib-olla ei ole alati seda masti, et see 
kindlasti kõikidele peale läheks, aga eesti publik 
juba teab briti nalju ja kellele briti komöödiasar-
jad üldiselt istuvad, siis ei tohiks ka „Mõrv teatris“ 
kuidagi erilise üllatusena tulla. Siin on mõnusaid 
muhelemise kohti küll, kuigi lugu iseenesest ei 
hiilga originaalsusega. Paljud kohad on etteaima-
tavad, kuid mitte niivõrd, et see kõik häirivaks 
muutuks.

Filmis on autorid püüdnud kajastada Londo-
ni teatrimaailma selle hiilguses ja viletsuses, siin 
on nii ilu kui valu, kulissidetaguseid kuulujutte, 

omavahelist rivaalitsemist, loomevaevusi jpm. 
Kes ise teatritööga kokku puutunud, neile ehk 
pakub film enamgi kui tavavaatajale, kuid kind-
lasti ei muutu lugu mingiks sisenaljade kompo-
tiks. Mainimist ja kiitust väärib ka kunstniku ja 
kostüümikunstnike töö, mõnus on vaadata kõiki 
neid interjööre ja seda, kuidas toonased inimesed 
on kenasti sätitud. Vaevalt küll, et kõik nii klants 
oli, kuid niisuguses filmis tahakski näha rohkem 
sellist glamuuripoolt. 

Mis võib filmis muutuda närvesöövaks – see 
on ekraani poolitamine, kohati jookseb film pa-
ralleelselt kahe tegevusena korraga. Võib vaielda 
selle üle, kas seda oli üldse vaja, kas seda on liiga 
palju. Minu arvates oleks võinud ka olemata olla, 
kuid ei saa siiski öelda, et sellega oleks üle piiri 
mindud. 

Eelkõige on see film mõeldud mõnusaks mee-
lelahutuseks ja kui te ootate mingit suurt kuns-
tielamust, siis pigem jätke vahele. See ei ole mingi 
sügav teatrimaailma analüüsiv draamafilm, vaid 
tegemist on siiski üsna lihtsakoelise komöödiaga. 
Rõõmsa meele toob see kindlasti neile, kes lähe-
vadki filmi vaatama ootuses, et saab nalja ja min-
git peamurdmist ei oota. Ma arvan, et pettumu-
sega ei välju kinosaalist keegi, pigem saate sealt 
positiivse laengu. 

Peategelased, uurijad inspektor Stoppard (Sam Rockwell) ja algaja uurija Constable Stalker (Saoirse Ronan). Foto: Pressimaterjalid



Kuulutaja reede, 21. oktoober 202216 REKLAAM

Rakvere
Lääne 36

Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

põrandarestid
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• PARIMA HINNAGA
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Tegeleme ainult Lääne-Virumaal
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