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President Alar Karis oli teisipäeval ja kolmapäeval visiidil Lää-
ne-Virumaal, kohtudes kohalike omavalitsusjuhtide, ettevõtja-
te, haridustöötajate, vabatahtlike päästjatega. Ta külastas Ees-
ti Geoloogiateenistuse Arbavere uurimiskeskust, Rakvere Spor-
dikeskust, puitmassitehast Estonian Cell, toiduainete tootmise 
ja jaekaubandusettevõtet OG Elektra, Varisoo viljakasvatusta-
lu. Presidendi sõnul tuli kohtumistel jutuks küll rohkesti prob-
leeme, kuid inimesed on siiski positiivselt meelestatud.

Katrin Uuspõld

Kahepäevasel visiidil Lääne-Vi-
rumaal olite mõnes mõttes nagu 
ajakirjanik – käisite kohapeal ja 
esitasite ohtralt küsimusi. Kui 
peaksite kirjutama oma visiidist 
artikli ajalehte, siis mis oleks 
selle loo fookus?

Ega tänane päev ei erine teistest 
päevadest, eks nad tihedad ongi. 
Tarkus tuleb meelde jätta, mis siin 
saab koguda ja mis välismaal kogu-
da, ja selle teadmisega aidata riiki 
edasi – suhelda nende inimestega, 
kes otsustavad asju, kas poliitilisi, 
rahaasju või mis iganes.

Minu fookus on olnud ikka see, et 
inimesed oleksid haritud ja targad, 
ükskõik, kas nad tegelevad ettevõt-
lusega või muuga, et need otsused, 
mis nad teevad, baseeruksid faktidel 
ja olemasolevatel andmetel, mitte 
kõhutundel. Kuigi teatavas eas on 
kõhutunne oluline – siis ta baseerub 
kogemusel.

Oluline on hariduse küsimus 
nagu viimane kohtumine oli. Näen, 
kui palju on seal probleeme ja üks-
ki neist pole uus probleem, need on 
olnud aastakümneid. Järjekordselt 
kuuleme, et tuleb järgmine periood, 

kus me püüame neid küsimusi la-
hendada läbi selle, et kuskilt eral-
datakse raha, natuke lootuses, et 
mõned asjad lahenevad ise, aga ei 
lahene, nendega tuleb tegeleda süs-
teemselt ja süstemaatiliselt.

Haridusteemaline vestlusring 
Uhtna põhikoolis oli Teie enda 
initsiatiivil ja enda seatud tee-
mapüstitusega. Miks just nii?

On õpetajate puudus ja Noored 
kooli on üks variant, mis toob kooli 
noori, kes tahaksid teisi noori õpe-
tada. Nad vajavad ka koolitust ja 
eriharidust lisaks varasematele tead-
mistele, mis neil juba on. Koolist 
langeb välja väga palju noori, kelle 
kohta me ei tea, kus nad on. Et nad 
ikkagi jätkaksid oma õpinguid.

Igivana teema on kutsehariduse 
väärtustamine ja selle hindamine 
positiivses võtmes. Ja kuidas kombi-
neerida erinevaid haridusvõimalusi, 
olgu siis kutse versus gümnaasium, 
huviharidus versus formaalharidus. 

Mis jääb sellest kahest Lääne-Vi-
rumaal veedetud päevast ja koh-
tumistest sõelale?

Sõelale jääb see, et probleeme on 
kuhjaga, aga kõik vaatavad tulevik-
ku positiivselt. Probleemidega tuleb 
muidugi tegeleda, olgu siis ettevõt-
luses või omavalitsuses. Jälle vanad 
tuntud probleemid – et omavalitsus 
saaks olla autonoomne, tal peavad 
olema ressursid. Siin on palju või-
malusi, mida riik on jätnud tegema-
ta või ei ole piisaval määral teinud, 

President: Tusatujuga seda riiki paremaks ei tee

jagades ülesandeid omavalitsustele, 
aga piisavalt raha pole kaasa antud. 

Ettevõtluses samamoodi, käisin 
ühe põllumehe juures, kes rääkis 
oma probleemidest. Ta on ostnud 
väetised aastaks ette. Ühe aasta ta 
rahulik, aga mis edasi saab? Ilmselt 
on keerulised ajad ees. Aga jällegi – 
ta oli väga positiivne, et kõik lahe-
neb, tal on lapsed, kes tulevad appi 
ja ta nägi väga helgelt tulevikku.

Samuti Grossi juures käies. Ta 
püüab samuti laiendada oma kaup-
lusteketti. Tema omapära ongi see, 
et tema kauplustes on rohkem Ees-
ti kaupa. Tuleks rõhutada, inime-
sed tarbiksid rohkem Eesti toitu. 
Arusaadav, ka seal on probleemid, 
seakasvatus on täna miinustes, aga 
vaatamata sellele ta jätkab ka sealiha 
kasvatamist, et jätkata tootmist. 

Elu on Eestis koondunud suu-
resti Tallinnasse. Mis eripära on 
Eesti erinevatel piirkondadel, 
kas on ühiseid probleeme, mis 
vajavad lahendamist?

Eks igal piirkonnal on oma eri-
pära. Ja me teame, kus need piir-
konnad on, olgu siis Kagu-Eesti või 
saared või Ida-Virumaa, eelkõige 
Narva. Ega me pole mingi erand, et 
koondutakse suurematesse linna-
desse, soomlastel on sama probleem, 
nad jooksevad lõunasse kokku, meil 
jooksevad põhja kokku, kõik taha-
vad suurte linnade juures olla. 

Tuleb leida võtmed ja võimalu-
sed, kuidas kohapeal inimesi hoida. 

Kooliharidus on üks – kui kohapeal 
saadakse korralik haridus, ei ole 
põhjust ära minna. Tänapäeval on 
ka töökohti võimalik kombineerida 
nii, et oled kodus. Ühendused on 
olulised. Täna saab Rakverest Tal-
linna tööl käia ja tulla õhtuks koju 
tagasi. 

Nädal tagasi olite Kadrina Kesk-
koolis ja vastasite noorte küsi-
mustele. Üks Teie vastus kõlas 
umbes nii, et kui kõrgkooli ju-
hina oli teil eesmärk, siis olid ka 
vahendid ja inimesed selle ellu 
viimiseks või probleemi lahen-
damiseks. Presidendina on Teie 
kasutada aga sõna. 

Nii ta paraku on. Ja mitte ainult 
minul, vaid ka suurte asutuste juh-
tidel. On riike, kus presidendil on 
ka rahakott ja ta saab otsuseid teha. 
Aga meil on tõesti nii, et sõna ja vai-
kimine, kaks asja, mida saab kasu-
tada. Ja seda tuleb kasutada targalt, 
mitte soovist olla kogu aeg pildil ja 
iga asja kohta midagi öelda. Pigem 
tuleb olla kannatlik ja kui enam kui-
dagi ei saa, siis tuleb sekkuda. Mitte 
otseselt näpuga näidata, aga juhtida 
tähelepanu, et saaks edasi mõel-
da, pigem panna mõtlema inimesi 
probleemide üle.

Inimesed kuulavad presidendi 
kõnesid tähtpäevadel ja pärast 
loevad ajalehest veel hoolega 
üle, et enda jaoks olulisi mõt-
teid noppida. Need kõned on aga 

tähtpäevadeks. Mis oleks Teie 
sõnum argipäevaks, tänaseks?

Tänane päev saab juba läbi, mis 
siin ikka öelda!

Aga homseks?
Mina olen alati soovitanud, sõl-

tumata sellest, mis päev on, et ini-
mesed mõtleksid iseseisvalt. Seda 
peaks harjutama. Teine soovitus on 
vaadata maailma natuke kriitilise-
malt. Täna on võimalik suurtesse 
lõksudesse minna kui kriitiliselt ei 
suhtu. Jõuame jälle hariduse juurde 
tagasi – kui oled piisavalt haritud, 
oskad näha. Tänases maailmas on 
palju desinformatsiooni pakutud 
isegi teaduse sisse, siis tuleb iseseis-
vat ja kriitilist mõtlemist arenda-
da. Mitte et iga päev tuleks hom-
mikul üles ärgata lausega „kahtle 
kõiges”, aga ma arvan, et see on 
oluline.

Ja tuleb olla rõõmus! Tusatujuga 
seda riiki paremaks ei tee.

11. oktoober sai Teil täis esimene 
aasta presidendina.

Jah, mulle öeldi seda. Tuletatakse 
meelde ja küsitakse, mis sa teinud 
oled. 

Mida vastasite sellele küsimuse-
le?

Ma aasta võtmes ei oska hinna-
ta. Isegi mitte viie aasta võtmes. 
Presidentidele, ja mitte ainult pre-
sidentidele, saab anda hinnangut 
paarkümmend aastat hiljem, kui nad 
oma ameti on maha pannud. Ma ei 
taha öelda, et selleks surnud peab 
olema, aga distantsilt. Me näeme, et 
ka presidentidel on olnud väga eri-
nevad hinnangud sel hetkel, kui nad 
on presidendid olnud ja kümme või 
kakskümmend või kolmkümmend 
aastat hiljem. 

Aga iseendale annan ma muidugi 
hinnanguid iga päev. Olen suhteli-
selt kriitiline enda suhtes.

Esimesel aastal on oma omapära, 
on vaja käia teatud visiitidel ja nii 
edasi. Teine aasta on kõige raskem, 
tean seda varasematest töödest. Kui 
sa seda tead, siis on võibolla teine 
aasta natuke lihtsam.

Visiidi käigus kinkisite võõrus-
tajatele purgi mett Kadriorust ja 
ütlesite, et olete selle ise võtnud. 
Mis suhe Teil mesilastega on?

Õige vastus on: aitasin mett võtta. 
Mulle meeldib mõelda, et igas pur-
gis on minu võetud mett!

Mesitarud on mul Kadriorus akna 
all, kui lähen suvehommikul uksest 
välja kohvi jooma, siis ma vaatan 
neid. Olen isegi mesinikele teada 
andud, et seal ühes tarus toimub mi-
dagi, kas te teate? Aga selleks ei pea 
mesinik olema!
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TASUB TEADA

Ämmaemanda koduvisiit 
aitab vastsündinu peret
Rakvere Haigla ämmaemand 
Laura Kalja on üks neist äm-
maemandatest, kes pilootpro-
jekti raames külastab vast-
sündinute peresid nende ko-
dus ning annab värsketele va-
nematele nõu.  Perede tagasi-
side on olnud ülivõrdes – tee-
nus on vajalik.

Katrin Uuspõld

Rakvere haigla ämmaemand Lau-
ra Kalja läheb sünnitusjärgsele ko-
duvisiidile tavaliselt lapse 5. - 7. 
elupäeval. Tal on kaasas kaal beebi 
kaalumiseks ning kohver, kus on 
kõik vajalik nii ema kui lapse seisun-
di hindamiseks, haavahoolduseks ja 
analüüside võtmiseks. 

„Pärast lapse sündi lepime sünni-
tusjärgses osakonnas perega kokku 
koduvisiidiks sobiva päeva. Kodu-
visiidi käigus hindan üldist pere toi-
metulekut, nii naise sünnitusjärgset 
taastumist kui ka vastsündinu sei-
sundit. Lisaks pakun tuge imetamise 
ja lapse eest hoolitsemisega seotud 
küsimustes. Vajadusel aitan esimesel 
vannitamisel või katsetame näiteks 
vastsündinu korrektset turvahälli 
paigutamist,“ kirjeldas Laura Kalja.

Ühtlasi hinnatakse koos pere-
ga toetusvõrgustiku olemasolu ja 
võimalusi lähedaste kaasamiseks 
koduste kohustuste jagamisel ja 
lapsega tegelemisel. „Kõik selleks, 
et pakkuda värskele emale ja perele 
mitmekülgset toetust ja tuge,“ lisas 
Laura Kalja.

Ta aitab perel vaadata oma kodu 
ka selle pilguga, kui turvaline on see 
imikule ja väikelapsele, kuidas saaks 
ennetada õnnetusjuhtumeid. 

Enamasti teeb Laura Kalja ko-
duvisiidi peredele, kellega ta juba 
raseduse jälgimisel kontakti sai. 
Traumaatiline või emotsionaalselt 
keerulisem sünnituskogemus, rin-
naga toitmise raskused, vastsündinu 
suur kaalulangus, pere soov varakult 
haiglast lahkuda – need ja veel mit-
med põhjused on koduvisiidi näi-
dustuse aluseks.

„Enamus peredest vajavad vä-
hemalt kahte koduvisiiti, et tagada 
imetamise sujumine ja enesekindlus 
lapsega tegelemisel,“ märkis Laura 
Kalja. „Pered peavad oluliseks, et 
spetsialist tuleb ise koju ja värske 
pere ei pea muretsema vastuvõtule 
minemise pärast. Rõhutan alati, et 
minu külaskäigul ei pea muretsema 
kodu korrashoiu ja välimuse pärast, 
mina tulen neile abiks ja minu tulek 
ei tohiks kuidagi lisastressi tekitada.“ 

Ämmaemand on saanud pere-
delt tagasisideks, et tema visiit loob 
turvatunde, kui kodune keskkond 
vaadatakse üle ja antakse soovitusi. 
Kõige enam vajavad värsked emad-
isad tema sõnul julgustust, et nad 
saavad lapse 
eest hoolitse-
misega hak-
kama ning 
nad on head 
vanemad ka 
siis, kui kõik 
kohe alguses ei suju. „Lapse sünd 
toob kaasa suure elumuutuse, olgu 
tegemist esimese või juba teise-kol-
manda lapsega. On oluline, et pere 

saaks koduses keskkonnas esitada 
küsimused, mis päevade jooksul tek-
kinud on ja sellest tulenevalt ka tur-
vatunde ja enesekindluse lapse eest 
hoolitsemisel,“ rääkis Laura Kalja.

Kõige enam küsimusi tekitab 
tema sõnul enamasti rinnaga toit-
mine – imetamisnõustamine võtab 
suure osa visiidist.

Pilootprojekti „Ämmaemanda 
koduvisiidid esimestel eluaastatel“ 
eesmärgiks on luua tegevusmudel 
lapseootel ja lapse saanud pere hea-
olu mõjutavate riskide sõelumiseks 
ja maandamiseks. Sünnitusjärgseid 

k o d u v i s i i t e 
tegevad äm-
m a e m a n d a d 
võtavad vaja-
dusel ühen-
dust ka koha-
like omavalit-

suste ja tervishoiuasutustega.
Visiite tehakse alates tänavusest 

maikuust kuni 2023. aasta kevade-
ni. „Kuni märtsini kogume koduvi-

siitide käigus andmeid, mille põhjal 
suveks valmib ämmaemanda ko-
duvisiidi tegevusmudel. Ma siiralt 
loodan, et koduvisiidid jätkuvad ka 
pärast märtsi,“ rääkis projektijuht 
Tiina Tõemets SA-st Lapse Heaolu 
Arengukeskus. 

„Mõnes mõttes on tegemist 
tõenduspõhisuse sissetoomisega 
ja uue hoo andmisega olemasole-
vale teenusele,“ ütles Tõemets. Ta 
selgitas, et teenus kui selline on 
Haigekassa hinnakirjas juba varase-
malt olemas, kuid sisu oli ebaselge 
– igaüks kasutab oma lähenemis-
viisi. „Nüüd loome ühtse mudeli, 
katsetame ning kui see hästi toi-
mib, saab võtta kasutusele igal pool 
Eestis ühtsetel alustel,“ rääkis Tii-
na Tõemets. Pere jaoks on teenus 
tasuta.

Ämmaemandad jälgivad ja hin-
davad juba raseduse ajal pere toi-
metulekut ja vajadusi. „Tahaksime 
väga jõuda iga sünnitanud naiseni, 
aga kuna ressursid on piiratud, siis 

riskide märkamine toimub juba lap-
seootuse ajal, et selekteerida välja 
suuremad abivajajad ja suurenda-
da koostööd perega,“ rääkis Tiina 
Tõemets. „Hästi rõõmustav, et nai-
sed on selle väga positiivselt vastu 
võtnud, peredelt tulnud tagasiside 
on ülivõrdes, et pärast lapse sündi 
saab personaalset lähenemist ja pea 
pärast lapse sündi haiglasse või pe-
rearstikeskusesse tõttama, vaid saad 
oma kodus just sind puudutavatele 
küsimustele vastuse.“

Ämmaemandatele toovad kodus-
visiidid Tõemetsa sõnul juurde hin-
damist ja dokumenteerimist, neile 
on ette nähtud koolitused ja super-
visioonid.

„Üks eesmärke on võimalikult 
varakult märgata vaimse tervise 
probleeme. Kui suudame varakult 
märgata, on lihtne korraldada tugi-
võrgustikku perele, leida abi naise-
le. Sotsiaalsete probleemide korral 
samamoodi. Ühiskonnana saame 
neid peresid aidata, aga sageli me 
lihtsalt ei tea, info jääb sünnitusosa-
konda kinni ja ei jõua nendeni, kes 
peret praktiliselt aidata saaksid. Kui 
murekohad lähevad tervishoiust 
kaugemale, saab omavalitsus oma 
teenustega appi tulla,“ selgitas Tiina 
Tõemets.

Projekti viiakse ellu Norra toe-
tusel ja Sotsiaalministeeriumi telli-
musel, teenuse piloteerimisel osaleb 
hetkel 16 ämmaemandat kaheksast 
piirkonnast Valgast Kuressaareni. 
Koostööpartnerite seas on ka Ees-
ti Ämmaemandate Ühing, Tervise 
Arengu Instituut, Tartu Ülikooli 
Kliinikum jt partnerid.

 
Ämmaemand Laura Kalja 
soovitused imiku ja 
väikelapsega perel kodu 
sättimisel:
• Ärge jätke imikut ilma järe-

levalveta kõrgele alusele, 
nt mähkimisalusele või 
voodile, millel ei ole piiret. 
Treppidel peaksid olema 
piirded, mööbli teravad 
nurgad pehmendatud, et 
ennetada kukkumisi, mulju-
misi, lööke. 

• Kodu peab olema tubakava-
ba, seinakontaktid terved ja 
kaitstud nt turvapistikuga. 
Suitsu- ja vinguandurid 
olema töökorras, kuumad 
küttekehad lapse eest 
kaitstud, tuletikud/süüta-
jad lapsele kättesaamatus 
kohas. 

• Kodukeemia ja ravimid 
peavad paiknema kõrgel 
lapsele kättesaamatus 
kohas, võimalusel lukus-
tatud kapis, et ennetada 
mürgistusi.

• Koduloomi ei tohi kunagi 
vastsündinuga järelevalveta 
ühte ruumi jätta. Muidu 
sõbralik lemmik võib lapse-
ga kahekesi jäädes ettear-
vamatult käituda.

• Auto- ja bussisõidul tu-
leb kasutada avariivaba 
turvahälli/hiljem turvatooli;  
lapsevanker peab olema 
töökorras, varustatud hel-
kuritega pimedamal ajal.

Ämmaemand Laura Kalja enda peres on praegu kaks last: neljaaastane poeg ja kahe-
aastane tütar. Fotol on ta Rakvere Haigla perepalatis oma vastsündinud tütrega. Emaks 
olemise kogemus aitab kaasa ka ämmaemana koduvisiite tehes. Foto: Erakogu

Kust saab küsida nõu?      
Ööpäevaringne ämmaemanda 
nõuandetelefon – 12252
Perearsti nõuandetelefon – 1220
„Lastearst kuuleb“ – 1599
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Tänavu õnnestus koguda üle 27 000 karbivastse
RMK kalakasvatustalitus sai 
tänavu „saagiks“ üle 27 000 
ebapärlikarbi vastse – oluli-
selt rohkem kui eeldati. 

Nüüdseks on pooled vastsetest La-
hemaale oma kodujõkke edasi sirgu-
ma viidud, teine pool kasvab RMK 
Põlula kalakasvanduse labori akvaa-
riumis ja inkubaatoris. 

Ebapärlikarbid paljunevad nii, 
et vastsed, keda emasloom vette 
paiskab, kinnituvad noorte forel-
lide lõpuste külge ning pudenevad 
sealt pärast moonde läbitegemist jõe 
põhja. Kuna jõepõhjas enamik vast-
setest hukkub, kasvatatakse noori 
pärlikarpe edasi inimese abiga.  

„Mitmekordselt rohkem vastseid 
saime seetõttu, et meil justkui veidi 
ebaõnnestus karbivastsetega naka-
tunud kalade püük,“ nentis RMK 
ebapärlikarbi spetsialist Katrin 
Kaldma. Ta lisas, et valmis oldi u 
8000 vastse püügiks. Karbivastse-
tega nakatuvad kõige paremini aas-
tased forellid, kuid neid õnnestus 
tänavu püüda vähe ning pigem sat-
tusid kahvadesse kahesuvised ka-
lad. „Veidi erinevalt teooriast, mille 
kohaselt vanemad forellid ei nakatu 
nii efektiivselt, olid praktikas ka va-

nemad kalad hästi nakatunud. Hea 
nakatumine suurematel lõpustel 
tähendas ka rohkem karpe,“ selgitas 
Kaldma.

Püütud kalad viidi Põlula kalakas-
vandusse, kus karbivastsed kokku 
koguti. Edasi asetati osa neist labo-
ris alustega inkubaatorisse, osa aga 
spetsiaalsetel plaatidel kasvanduse 

akvaariumisse ja jõkke. Päris oma 
loomulikku keskkonda jõe põhja 
söandatakse karbid lasta alles mitme 
aasta pärast. Siis võib juba loota, et 
nad jäävad ellu. 

Ebapärlikarpide kasvatamisega 
tegi RMK algust ligi kaks aastat ta-
gasi. Sellest ajast alates katsetatakse, 
milline on kindlaim viis, et vastsed 

kõige paremini ellu jääksid. Mullune 
talv näitas, et paremini elasid talve 
üle suuremas mõõdus karbivastsed. 
„Plaanime ka sel talvel teha võrdlus-
katseid, et samm-sammult teadmisi 
koguda,“ märgib Kaldma. Lähiajal 
viiakse kõik jões olevad karpidega 
plaadid talvitumiseks sobivaimatele 
lõikudele, mis selgusid eelmisel tal-
vel. „Ühtlasi vaatame, kuidas kar-
pidel alates kevadest jões on läinud 
ning kas kohtade vahel on erinevu-
si,“ täpsustas Kaldma. 

Kaldma sõnul on ülioluline, et 
lõhelised jõkke kudema pääseks ega 
langeks röövpüüdjate ohvriks, kuna 
sellest sõltub otseselt noorte forel-
lide arvukus jões. „Mida rohkem 
on noori forelle, seda rohkem tekib 
võimalusi ka karpide paljunemi-
seks,“ rõhutas Kaldma. „Praegune 
kalaseire paraku näitab, et kaugeltki 
kõik kalad ei jõua kudemiseks jõk-
ke.“ 

Ebapärlikarpe kasvatakse ja nen-
de elupaika taastatakse alates eelmi-
sest septembrist Soome, Rootsi ja 
Eesti ühisprojekti toel. Samuti kas-
vatatakse karpe Eesti-Soome pro-
jekti Ranniku LIFE toel.

Kuulutaja

Ligi kolme aastaga on ebapärlikarbid laboris märgatavalt kasvanud. Foto: Katrin Kaldma

Hinnaleevenduse toetus on 50 eurot

R iik maksab novembris kõikidele pensionäridele, kes on vanadus-
pensionieas, puuduva töövõimega inimestele ning lapsetoetuse 
saajatele ühekordset hinnaleevendamise toetust 50 eurot.

„Kokku saavad toetuse ligi 584 000 inimest ca 29 miljoni euro ulatuses,“ 
rääkis Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu.

Sotsiaalkindlustusamet maksab ühekordset toetust Eestis elavatele va-
naduspensioni eas pensionäridele, töövõimetuspensioni või rahvapensio-
ni saavale 100 % töövõimetusega inimesele ja lapsetoetuse saajatele. Hin-
naleevendustoetust makstakse iga lapsetoetust saava lapse eest. Puuduva 
töövõimega inimestele maksab hinnatõusu leevendamise toetust töötu-
kassa.

Ühekordne hinnaleevendamise toetus makstakse pensionäridele välja 4. 
novembril ja lapsevanematele koos lastetoetusega 8. novembril. Puuduva 
töövõimega inimestele maksab töötukassa toetuse välja hiljemalt 10. det-
sembril. 

Hinnaleevendamise toetust taotlema ei pea.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Kadrinas keskkool ei kao

K adrina Hariduskogu koosolekul oli peatähelepanu Kadrina kesk-
kooli renoveerimisprojektil. Kogukonnas kõlavatele kahtlustele, 
kas Kadrinasse plaanitakse keskkooli või põhikooli, vastas voliko-

gu esimees Madis Viise, et gümnaasium ei kao kuhugi. „Me ehitame kesk-
kooli,“ ütles Viise.

Kadrina vallavanem Kairit Pihlaku sõnul ollakse Kadrina keskkooli 
projekteerimisega esimese etapi päris alguses. 

Arhitektuuribürooga Must sõlmitud projekteerimisleping näeb ette, et 
projekt peab olema lõpetatud 2024. aasta märtsiks. Projekteerimiseks on 
rahad olemas ja praegu on eesmärgiks saada projekt valmis. Eelarvestra-
teegias on planeeritud ehitamiseks kümme miljonit eurot, kui palju kõik 
maksma läheb sõltub pärast projekti valmimist.

Ehitamise algus sõltub vallavanema sõnul majandusoludest, turusituat-
sioonist ning võimalikest toetustest. „Koolimaja on meile algusest peale 
olnud oluline. Uus ja kaasaegne maja on see, mis hoiab meid konkurentsis. 
Nii jääb meie kogukonna kool püsima ja selle nimel tuleb tööd teha,“ sõ-
nas Pihlak.

Kuulutaja

Aastates peidus on rõõmude ootust,
neist leiad õnne ja nendes on lootust.
Oota ja vaata, mis toovad nad tulles,
meie poolt päikest täis päevi sulle.

Palju, palju õnne 
kallile juubilarile 

NORKO SULO

100
Õnnitleb õetütar 
Tanja perega
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Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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AUTOREMONDI TEHNIKU

Rakvere

Võtame

enda meeskonda tööle:

Maksame kvaliteetsele tööle

väärilist töötasu.

STIK Rakvere / 509 6184 / Vabaduse tn 12

raido@stik  /  www.stik.ee
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Info ja kandideerimine
TEGUTSEME KA TAPAL.

PAKUN TÖÖD

• Viru Peekon OÜ. Võtame tööle 
arenenud seakasvatusettevõttes 
Kallukse farmi, farmitöölise. 
Korralik farm, hea seltskond, 
eluterve õhkkond, konkurent-
sivõimelist töötasu , lisatasu 
heade töötulemuste eest. Töö 
iseloom eeldab tehnilist taipu 
ja head füüsilist vormi. Elamis-
pinna võimalus Vohnjas.. Kontakt 
+372 53411296, e-mail: virve@
saimre.ee

• Vajatakse B-kategooria autojuhti
ja abitöölist välimüügis 2-3 korda 
nädalas. Töö sobib kui sul hea 
tervis ja hea suhtlemisoskus. Info 
tel 528 5416

• Tööd saab ehitaja ja ehitusabi-
tööline. Info tel 511 6500

• Pakun tööd üldehitajatele. Tel 
514 4940

• Vajatakse müüjat, Selver, II kor-
rus.  Tel 524 6055

• Pakun alalist tööd bussijuhile
(liinitöö, enamasti 5 päeva näda-
las). Tel 503 2269

• Vajan Rakveresse laser-
ravi tegijat. Soovitav üksik 
korralik naine, väljaõppe ja 
majutus võimalus. Tel 554 
6490

• SOL Baltics OÜ ootab Tapa 
Kaitseväe objektile tööle tublisid 
puhastusteenindajaid. Täiskoor-
musega graafi kuga töö, vajadusel 
lisandub töötasule transpordi-
kompensatsioon. Küsi lisa otse 
töödejuhatajalt Kaja, tel 5302 5735. 
Enne tööle asumist vajalik läbida 
taustakontroll. Värbamiskeskus 
6747399. E-kiri: cv@sol.ee



Kuulutaja reede, 28. oktoober 20228 SOODUSPAKKUMISED

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

PAKKUMISED
28. oktoober - 3. november

2.08
4.16 €/kg

2.98

1.58
6.08 €/kg

1.98

3.28
3.98

2.88
3.18

0.78
0.98

3.58
4.18

6.88
8.98

1.78
5.09 €/kg

HEA HIND

Verivorstid Rannarootsi
(maasuitsusingiga)
500 g

Fileetasku Maks & Moorits
(juustu- ja singitäidisega)
260 g
Atria

3.28
3.88

Sealihasteik kondiga, 1 kg*

Hakklihasegu Oma, 1 kg*
(pakendatud)

Viiner juustuga, 1 kg

Makaronisalat, 1 kg*

Keedusink kanalihast
(viilutatud)
150 g

Požarski kotlet Tallegg
(jahutatud)
350 g
HkScan

Hot Dog viineritega Mamma
135 g
Saarioinen

Praetud räimed marinaadis
430 g / 215 g
2 sorti
Viru Rand

Riivjuust Mo Saaremaa
200 g

Kohupiimakreem Alma
300 g / 3 sorti
Valio

Šokolaadi kondenspiim
Jaani 250 g
Polven

Kodune kotlet, 1 kg

1.84
13.63 €/kg

2.18

2.58
12.00 €/kg

3.78

1.28
9.48 €/kg

1.48

1.74
8.70 €/kg

2.08

1.58
6.32 €/kg

1.98

0.64
11.64 €/kg

0.78

1.78
11.87 €/kg

2.48

1.58
2.63 €/kg

2.18

Poolsuitsuvorst Täpi
(viilutatud)
135 g
Nõo

Šokolaad Kismet Dumle
55 g
Fazer

Küpsised Choco Brownie
150 g
Milka

Kreeker Grona
Crispy
600 g

28. oktoober - 03. november

5.20 €/kg

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

0.98
3.27 €/kg

HEA HIND

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED
28. oktoober - 3. november

17.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Akna- ja klaasipuhastusvahend Clin
500 ml
2 sorti

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:

KGT vein Casa Charlize
Floreale Pinot Grigio
12% 0,75 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Leivasnäkk Bread Crisps
110 g / 3 sorti
Eesti Pagar

Kõrvitsaseemned
(kooritud)
125 g
Germund

Kuivatatud aprikoos
200 g
Germund

Puuvilja-marjavein
12,5% 0,75 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vermut Martini Bianco
15%, 1 l
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Prügikott McLean LD
(nööritav) 35 l
15 tk rullis

Džinn Hogarth
Dry Gin
37,5 7% 0,   l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

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

Raseerija Bic
5 tk / 2 sorti

Juukselakk ja vaha Taft
al 75 ml
3 sorti

Tampoonid Kotex
16 tk
2 sorti

Üldpuhastusvahend Ajax
Pure Home
Apple
1 l

4.98
6.48

0.38 €/tk

1.28
1.68

6.40 €/kg

1.28
1.68

6.40 €/kg

1.28
1.98

10.24 €/kg

Pähklite ja rosina segu
200 g
Germund

Kuivatatud viigimari
200 g
Germund

0.98
1.24

6.53 €/kg

1.58
2.74

7.90 €/tk

2.28
2.98

11.40 €/kg

Pesto Barilla
Rosso
200 g

Päevalilleõli Amphora
1 l

Teraviljajook Inka
(lahustuv)
150 g

Kohvimaitseline jook Jacobs
Latte3in1
(lahustuv)
125 g / 10 tk

Mineraalvesi Neptunas
(looduslik)
1,5 l / 2 sorti

0.58
0.78

0.39 €/l

Mineraalvesi Vittel
1,5 l

0.98
1.28

0.65 €/l
+ 0.10 + 0.10

Vahuvein Törley
al 11% 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Muu piiritusjook Aramis
V.S.O.P
30%, 0,2 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Gradus
Grain Vodka
40% 0,2 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vahuseep Palmolive
Magic Softness
250 ml / 2 sorti

2.98
3.78

11.92 €/l

1.38
1.88

0.28 €/tk

17.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

250 ml

75 ml

2.08
2.68

0.13 €/tk

17.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.98
2.88

1.88
2.28

3.76 €/l

1.14
1.48

0.08 €/tk 17.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.24
11.27 €/kg

HEA HIND

3.74
HEA HIND

1.68
0.17 €/tk

HEA HIND

3.78
al 15.12 €/l

HEA HIND
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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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

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

Transport-
teenus. 

Tel 5553 0770

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

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

TARTU, SOOLA 7

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

KINNISVARA

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

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 
5911 2529

• Müüa maja Pajusti-Vanakülas, Nur-
me tee 4. Kivimaja, 2-kordne, 2,8 ha 
maad, vajab remonti, 1,3 ha metsa-
maad kuulub maja juurde. Elekter ja 
vesi sees, katus vahetatud. Tel 527 2983

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 lähiümb-
rusesse, otse omanikult. Tel 5592 
2258

• Ostan maja Tartu, vastu pakkuda 
3toaline kõigi mugavustega korter 
Jõgeval, I korrus, pood kõrval + kom-
pensatsioon. 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

• Ostame Eesti parima hinnaga raieõi-
gust. Küsi pakkumist juba täna! Tel 551 
5513, http://www.skpinvest.ee

VÕTAN ÜÜRILE

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

ANNAN ÜÜRILE

• 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

ÄRIPINNAD

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

• Anda alates 1. novembrist rendile 
Rakvere südalinnas Laada 35 äriruu-
mid, 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. Tehni-
liselt korras, ülevaatus 08.2023. Kaasa 
talverehvid velgedel. Hind 1300 €. Info 
tel 5347 8047

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

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

• Müüa odavalt 13-15 tolli talverehve. 
Tel 529 1004

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 nende 
osi ja muud tehnikat. Tel 503 1849  

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

• Ostan kõikide Jawadeosi. Tel 5558 5956

• 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

• 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

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

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

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

• 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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

KAEVETEENUSED

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

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

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

• Valmistan puidust uksi, aknaid, 
mööblit. Tel 5349 6065

• Ehitusprojektide koostamine. 
Rekonstrueerimis- ja muudatus-
projektid. Laiendusprojektid  ja 
mõõdistusprojektid. Ehituslubade 
taotlemine, ehitusteatise esitamine. 
Kasutuslubade taotlemine ja ka-
sutusteatiste esitamine. Lühikesed 
tähtajad! Tel 5850 7731, email info@
korsarprojects.eu.

• 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

• 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

• Elektritööd kogemustega elektrikult. 
Tel 5349 5632

• Maalribrigaad tuleb ja teeb kiiresti 
ning kvaliteetselt. www estmaaler.ee. 
Tel 503 0406

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

• Ehitus- ja remonttööd eramutes ja
korterites, siseviimistlustööd, lami-
naadi ja parketi paigaldus, vannitoad, 
katusealuste soojustamine ja väljaehi-
tamine jne. Fassaadid (soojustamine, 
vooder, värvimine) katused, vunda-
mendid, terrassid jne. Santehnilised
tööd. Tel 5803 4004. Huvi korral helistab 
ja jõuame hinnas kokkuleppele

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remonditöid. 
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. Sood-
sa hinnaga immutatud puidust 
piirded. Tehtud töödele arve ja ga-
rantii. 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

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

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
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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 UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

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

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

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

MUUD TEENUSED
• Teen toorõunamahla Lääne-Viru-
maal, 3 ja 5 liitristesse pakkidesse – 2 
€/liiter. Tel 508 0364

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

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

• 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 usaldusväär-
ne hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. He-
lista juba täna tel 551 2053. Vaata ka 
www.hss.ee

KODU

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

• Tasuta anda köögimööbel. Tel 
5557 8803

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

• Müüa villast lõnga, valge vihis must, 
1 kordne, tokis. Hind 25 €/kg. Tel 5645 
1242 

• Müüa vähe kasutatud, rooste-
vabast terasest käteräti kuivati
ROSELA. Hind 85 €, hind uuena 
187-200 €. Käteräti kuivati ROSELA 
230 V 50 HZ 200 W. Helista tel 5839 
2442 või saada meil ostusooviga 
metsamart777@gmail.com

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

• Müüa õlleankur ja kreissaag. Tel 
5349 6065

• Pakun elektripliiti (x4), laste voodi
+ madrats, sektsioon, pehme mööbel. 
Tel 5594 7776

• Müüa kaks siseust, 25 €/uks (uued). 
Tel 5395 0313

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, saunaah-
ju, puurpingi, töölaua ja akulaadija. 
Tel 503 1849Ostan vanu eesti- ja 
nõukogudeaegseid 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

• Soovin osta suurt peeglit ja müügi-
letti! Tel 5827 3834

• Ostan murutraktori (kiirmüügi-
hind), igas seisukorras. Seisukord, info 
mailile-juliono@hot.ee. Tel 5395 2637

• Ostan kasutatud sügav külmkapi või 
kirstu. Hind 5-50 €, liitrites kuni 200. 
Lääne-Virumaa. Tel 508 0364

• Ostan „Seiklusjutte maalt ja merelt“ 
raamatuid. Tel 5645 1242

Ostan pildil olevad 
esemed.

Värvid võivad erineda.
Tel 529 1288

Ostan pildil 
oleva aluse.

Värv võib erineda.
Tel 529  1288

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 kuivi lepaküttepuid 0,5 meet-
rit pikad. Hind koos transpordiga maa-
konna piires 100 €/ rm. Tel 528 5762

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

• Müüa kuiv sanglepp, kott 3.50 €. Tel 
5395 0313

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

• Müüa saematerjal, 100×32×6000 (1,5 
tihu). Tel 5590 2078

• Müüa 6 puidust  kasutatud 
pakettklaasiga akent  kõrgu-
sega 1320 mm ja laiusega 1200 
mm. Kaks on osaliselt avata-
vad, neli mitte avatavad. Tel 505 
0291
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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

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

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

• Sümboolse tasu eest saab umbes 200 
kanamuna karpi ja kuivatatud koori. 
Võib ka eraldi. Tel 5913 7349

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

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

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

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

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 9113

• Müüa sõnnikut. Tel 5371 5220

OST
• Ostan söödakaera. Tel 524 2382

• Soovin osta pakitudheina. Tel 5370 4404

• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel 5558 5956

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

LOOMAD

• Müüa mesilaspere. Tel 5360 9476

• Müüa mini- ja kääbusküülikuid. 
Tel 5371 5220

• Müüa kitsetalled. Tel 514 3787

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

• 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 trü-
kitud nahkköites raamatuid (raa-
matu selg või kaaned on nahaga 
kaetud) ja muid vanu raamatuid. 
Pakkuda võib igasuguseid esiva-
nematest 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

TEATED

• P o l i i t i l i n e  v e s t l u s s a a -
de „Vaba sõna“ on Viru Tre
raadio eetris sagedusel 97,0 
MHz kolmapäeviti kell 19.00
ja kordusena laupäeviti kell 
12.00. Järelkuulamine uue-
duudised.ee ja treraadio.ee 
Saatejuht Riigikogu liige Anti 
Poolamets

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

• Juuksur ootab Teid Rakveres, 
Laada 14, tel 5620 3174. E-R 9.00-
17.00 ja L 9.00-14.00 Hinnad en-
dised!

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14- (vana Turuhoone, 
Turukaubamaja ja Keskväljaku vahel) 
- müügil sügis- ja talvejoped ning
mantlid lastele, naistele, meestele

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

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, 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 14.00

Jõhvikad liiter 6.00

Pohlad liiter 6.00

Õunad, Eesti kg 1.00 1.50

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 27. OKTOOBER.
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Reedel, 28.10 ja laupäeval, 29.10 turul kalabuss 
rikkaliku kala valikuga!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee
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www.kuulutaja.ee
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet 
Meelisele, Margitile ja Marekule kalli  

ABIKAASA JA EMA
 kaotuse puhul.

Energia Pst 8 maja rahvas 

Iga hetk on meie elusaatus, 
igal hetkel on oma hind. 
Iga hetk võib tulla viimane vaatus, 
kostub kell ja sulgub eluring. 

Südamlik kaastunne Marekule ja Meelisele kalli  
EMA JA ABIKAASA

 kaotuse puhul.

OG Elektra AS

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
su hingest saab tähekild… 

Saada Eesti Rahva Muuseumile oma lugu, kuidas oled kriisides hakkama saanud

E esti Rahva Muuseum koos 
Päästeameti ja Naiskodu-
kaitsega kutsub üles jagama 

lugusid, fotosid ja esemeid sellest, 
kuidas inimesed erinevates kriisi-
des on hakkama saanud ning mil 
viisil osatakse täna nutikalt ohu-
olukordadeks valmis olla. Kogutud 
lugudest koostatakse näitus, mida 
saab ERMi vaatama tulla käesoleva 
aasta novembris. 

ERMi direktor Kertu Saksa sõ-
nul on rasketes oludes ellujäämi-
ne meie rahvuskultuuri osa, kust 
materjali leiab nii pärimusest kui 
tänapäeva argielust. „Kogemus-
te  talletamine ja näituseks kujun-
damine saab olema põnev protsess 
ning kindlasti on oodatud just kõik 
need nutikad peedist pesumasinad, 
mis inimesi hädas on aidanud,“ lisas 
Saks.

„Hädaolukordades on kinnitust 
saanud tõde, et valmis olles on toi-
me tulla kergem. Seda nii hädas-
olija kui ka päästjate seisukohalt 
vaadatuna,“ lausus Päästeameti en-
netustöö osakonna ekspert Mikko 

Virkala ning lisas, et kriisi- või hä-
daolukorra  võivad põhjustada nii 
tormid kui üleujutused, tulekahjud 
ja reostused. Kuid samuti välised 
agressioonid, sh küberrünnakud 
jne. 

Naiskodukaitse arendusspetsia-
list Elisa Jakson rääkis, et inimeste 
teadlikkus valmisoleku vajalikku-
sest on iga aastaga kasvanud, kuid 
seda paljuski seetõttu, et olukordi 
tuleb ette järjest enam, olgu sel-
leks siis tormid, lumetormid või 
kuumalaine. „Kuidas toimida, kui 
ühendus maailmaga on katkenud, 
kuid kraanist vett ei tule, pike-
maks ajaks kaob küte või võimalus 
sisse lülitada elutähtsad seadmed? 
Need on reaalsed olukorrad, mis on 
pannud toidu- ja joogivarude täht-
susest aru saama ning Ole valmis! 
nõuande äppi omale alla laadima,“ 
lisas ta ja märkis, et seepärast on 
inimeste kogemused ohuolukor-
dadeks valmistumisest kuldaväärt 
praktiline info. 

ERM ootab kuni 31. oktoobrini 
lugusid rahvalood.ee kaudu elekt-

rooniliselt või kohapeal. Lugusid 
oodatakse kolmel teemal: vana-
vanemate lood minevikust, meie 
tänased tormi- ja üleujutuste koge-
mused ning näited inimeste ohu-
olukordadeks valmistumisest täna. 
Lisa võimaluse korral foto, video 
või oma käega tehtud joonis. Kõik 
nutikad seadeldised on oodatud 
eksponaadiks. 

Kirjuta sellest, kuidas sina või 
mõni su tuttav täna on kriisiks 
valmistunud? Olukordadeks, kui 
kodust lahkuda ei saa, puudub elek-
ter ja veevarustus, mobiilside ja 
transpordiühendus ei tööta. Kirjuta 
meile, mida oled varunud ja kuidas 
hoiustad? Kas ja kuidas oled oma 
kodu kohandanud, muutnud pla-
neeringut või teinud ehituses muu-
datusi, et kriisi korral sooja hoida, 
ühendust pidada või varju minna? 
Millise uuendusliku lahenduse või 
innovatiivse seadeldise on välja 
töötanud su nutikas sõber või ehi-
tanud kuldsete kätega naaber? 

Oodatud on ka lood minevikust, 
mida oled kuulnud oma vanematelt 

või vanavanematelt, kuidas saada 
sooja, varuda vett ja toitu, kutsuda 
abi ja minna varju. Äkki on mõne 
jutuga kaasas käinud ka isetehtud 
seadeldis, peidik või toidusalv, mis 
toimis kui külmkapp ning mida 
kuuri alt tänini otsida võiks või 
üles saaks tähendada? 

Viimastest kümnenditest mä-
letame üht kõige suuremat lähiaja 
lumetormi Padaorus, üleujutust 
Pärnus ja tormi Võrus. Tormid on 
saanud iga-aastaseks nähtuseks üle 
Eesti nagu ka kuumalained ja oota-
matult maha sadanud lumehanged. 
Kui oled olnud ükskõik, millisel 
põhjusel hädaolukorras, siis saada 
meile oma hakkama saamise lugu. 
Mis täpsemalt toimus, mis sind 
selles olukorras aitas ja  mida ta-
gantjärgi targemana teisiti teeksid? 
Elulisi kogemusi hakkamasaamisest 
on täna meieni kindlasti jõudnud 
ka läbi sõprade Ukrainast, jaga ka 
neid.  

Nende lugude, fotode ja esemete 
saatjatele, mis saavad valitud ERMi 
näitusele, pannakse välja auhinnad. 

TÄNA MAAILMAS

1886: ameeriklastele näidati täies ilus Vabadussammast
Täna 136 aastat tagasi, 
28. oktoobril 1886. aastal 
avati New Yorgis suurtüki-
paukude, sireenihuilete ja 
ilutulestiku saatel Vaba-
dussammas, millest täna-
seks on saanud Ameerika 
Ühendriikide üks tuntumaid 
monumente ja sümboleid.

Allan Espenberg

4. juulil 1776. aastal võeti Teisel 
kontinentaalkongressil ühehääl-
selt vastu Ühendriikide iseseis-
vusdeklaratsioon – ajalooline do-
kument, millega Briti kolooniad 
Põhja-Ameerikas kuulutasid välja 
iseseisvuse Suurbritanniast. Just see 
kuupäev on märgitud kuulsale Va-
badussambale, mille Prantsusmaa 
kodanikud kinkisid USAle Iseseis-
vussõja ajal tugevnenud riikideva-
helise sõpruse märgiks sajand pärast 
deklaratsiooni vastuvõtmist.

Monumendi idee sündis 1865. 
aasta suvel pidulikul õhtusöögil 
Édouard de Laboulaye’ majas Ver-
sailles’ lähedal. Prantsuse kirjanik, 
õigusteadlane, pedagoog, poliitik ja 
publitsist avaldas justkui muuseas 
arvamust, et kui USAs püstitatakse 
monument, siis on loomulik, et see 
rajatakse kahe rahva ühisel jõul. See 
mõte rõõmustas õhtusöögil viibi-
nud noort skulptorit Frédéric Au-
guste Bartholdit, kelle peas hakkas 
idanema idee võimsast kunstiteo-
sest. Tulevasele skulptuurile pandi 
veidi aeg hiljem nimeks „Maailma 
valgustav vabadus“.

Raha kogumiseks moodusta-
ti Prantsuse-Ameerika ühendus. 
Prantslased pidid rahastama skulp-
tuuri loomist ja selle toimetamist 
üle ookeani ning ameeriklased pidid 
katma kõik monumendi püstitami-
se ja postamendi ehitamise kulud. 
Rahakogumiskampaaniad toimu-
sid mõlemal pool Atlandi ookeani. 
Prantsusmaal korraldati heatege-
vuslik loterii. Annetused, aga ka 
erinevad meelelahutusüritused või-
maldasid kokku saada vajaliku 2,25 
miljonit franki.

Raha kogumine 
võttis aega 
Ameerikas kulgesid asjad palju 
keerulisemalt. 1873. aasta rahvus-
vaheline rahanduskriis tõi kaasa 
pikaajalise majandusseisaku. Tööde 
maksumus, mis algse plaani järgi 
oli 125 000 dollarit, kasvas pea-
gi kahekordseks, kuid vahendeid 
praktiliselt ei laekunud. Ajakirjan-
dus suhtus projekti ükskõikselt ja 
vähe oli neid, kes soovisid rahasta-
da „New Yorgi tuletorni“ ehitamist, 
nagu seda olematut skulptuuri tollal 
nimetati.

Korraldati mitmeid üritusi, teat-
rietendusi, kunstinäitusi ja poksi-
võistlusi. Ühel ebatavalisel oksjonil, 
kus kirjanikud müüsid oma seni 
avaldamata teoseid, paluti luuleta-
jannal Emma Lazarusel kirjutada 
mõned luuleread. Alguses ta keel-
dus, viidates asjaolule, et ei saa tel-
limise järgi luuletada. Hiljem kogus 
tema sonett „Uus Koloss” (The New 

Colossus) 21 tuhat dollarit ja võitis 
esimese auhinna. Lazarus annetas 
kogu raha Vabadussamba jalami 
ehitamiseks. Sonetis, milles on read 
„Too minu juurde vaesed, väsinud 
ja vabaduse ootel kössitavad hul-
gad“, nimetatakse Vabadussammast 
pagulaste emaks. Aastaid hiljem 
paigaldati Vabadussamba peasisse-
käigu juurde pronkstahvel poetessi 
värssidega.

Ajalehe The New York World 
omanik ja toimetaja Joseph Pulitzer 
osales aktiivselt raha kogumise 
kampaanias. Tänu tema tegevusele 
pälvis idee, et Vabadussammas ei ole 
kingitus mitte ainult New Yorgi ela-
nikele, vaid kõigile ameeriklastele, 
üleüldise tunnustuse, ning ehituseks 
vajalik raha saadi kokku.

Monumendi asukoha New Yorgi 
sadamas valis Bartholdi soove arves-
tades kodusõja-aegne kindral Wil-
liam Sherman ning USA Kongress 
kiitis selle heaks. Monument pidi 
püstitatama Bedloe saarele (hiljem 
sai nimeks Liberty Island), kus 19. 
sajandi algusest oli seisnud tähe-
kujuline kindlus. 5. augustil 1885 
pandi piduliku tseremoonia käigus 
paika nurgakivi Ameerika arhitekti 
Richard Morris Hunti projekteeri-
tud postamendile. 22. aprillil 1886 
oli pjedestaal valmis Prantsusmaa 
rahva helde kingituse vastuvõtmi-
seks.

Monument koosnes 
enam kui 350 tükist
Monumendi loomiseks oli vaja ker-
get ja samas vastupidavat materjali, 
mis peaks vastu pikale merereisile. 
Lisaks pidi see olema veekindel ning 
taluma soolast ja niisket New Yorgi 
kliimat. Prantsuse skulptori valik 
langes vasele. Esmalt tegi Bartholdi 
eskiismudeli, mille kõrgus oli um-
bes 125 cm. Sellest reprodutseeris 
ta 285 cm kõrguse skulptuuri koo-
pia. Sama meetodiga tegi ta veel ühe 
mudeli, mille kõrguseks oli 11 meet-
rit. Seejärel jagas skulptor 11meet-
rise kuju suureks arvuks frag-
mentideks ja suurendas neid neli 
korda.

Monumendi loomisel kasutati 

2,57 mm paksuseid vasklehti. Puu-
sepad valmistasid puidust vorme, 
milles lehtedele anti vasarate abil 
soovitud kuju. Monumendi sisemise 
karkassi töötas välja prantsuse inse-
ner, maailmakuulsa Eiffeli torni tu-
levane looja Gustave Eiffel.

1884. aasta alguses koondati kõik 
Vabadussamba osad kokku: see 
nagu tõeline koloss kõrgus Pariisi 
majade katuste kohal. Bartholdi pü-
hendas monumendi valmistamisele 
15 aastat oma elust ja seda peetakse 
tema parimaks tööks.

Vabaduse ehk Lady Liberty pro-
totüübiks oli kunstiajaloolaste hin-
nangul kuulus prantsuse modell 
Isabella Eugenie Boyer, õmblusma-
sinafirma asutaja Isaac Singeri lesk, 
kuid kindlaid tõendeid selle kohta 
siiski pole. Teise versiooni järgi ole-
vat naise nägu tehtud Bartholdi ema 
järgi.

Kuju jõudis New Yorgi sadamas-
se 17. juunil 1885 Prantsuse frega-
tiga Isère. Transportimiseks võeti 
monument lahti 350 osaks ja pakiti 
214 kasti. Ausamba varem valminud 
paremat kätt koos tõrvikuga oli eks-
poneeritud juba 1876. aasta maail-
manäitusel Philadelphias ja seejärel 
New Yorgi Madison Square’il. Kuju 
pandi uuele alusele kokku nelja kuu-
ga.

Vabadussamba avamistsere-
moonia toimus 28. oktoobril 1886. 
aastal. Kohal viibinud USA presi-
dent Grover Cleveland ütles: „Me 
jääme alati mäletama, et Liberty on 
valinud selle koha oma koduks ja 
unustus ei kata kunagi tema altarit.“ 
Koos postamendiga on ausamba 
kõrgus 93 meetrit, kuju kõrgus on 
46 meetrit. Kuju kaalub umbes 204 
tonni ja betoonist postament 27 000 
tonni.

Trepp tõrvikuni suleti ohutuse 
huvides 1916. aastal. Aastatel 1984-
1986 ausammast restaureeriti ning 
selle hävinud ja roostetanud tõrvik 
asendati uuega. 11. septembril 2001, 
pärast Maailma Kaubanduskesku-
sele tehtud terrorirünnakut, suleti 
ausammas ja saar avalikkusele. Saar 
avati 2001. aastal, pjedestaal 2004. 
aastal ja skulptuur 2009. aastal.

Elisa Jakson Naiskodukaitsest tutvustab ohuolukorraks valmistumisest oma peres. 
Foto: Erakogu

Vabadussammas. 
Foto: commons.wikimedia.org

Avaldame kaastunnet Meelisele, 
Margitile ja Marekule kalli  

ABIKAASA JA EMA
kaotuse puhul. 

Ave, Aime ja Ardi 
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Rakvere teater
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
01.11 kell 19 „See kõik on 
tema“ v/s, lav. Helen Rekkor
03.11 kell 19 „Ajurünnak“ v/s, 
lav. Taago Tubin
04.11 kell 19 „Suvitusromaan“ 
s/s, lav. Aare Toikka

Kaasaegne lähenemine eksortsismile
Reedel jõuab kinodesse 
õudusfilm „Saatana saak“ 
ja ma julgen kindlalt väita, 
et sel nädalal esilinastuva-
test filmidest on just see 
nädala parim valik. 

Margit Adorf

Filmi tegevustik toimub tänapäeval 
ja kuigi siin ei saa rääkida sellest, 
justkui oleks tegemist mingi otsese 
tõsielulise loo ekraniseeringuga, küll 
aga ei ole film sündinud täiesti tühja 
koha pealt. Eksortsism on tänapäeva 
katoliiklikus maailmas endiselt laialt 
levinud ja vastab tõele see, et Itaalias 
on avatud spetsiaalsed eksortsismi 
õpetavad koolid kirikutegelastele. 
Mõni aasta tagasi sai Eestiski kino-
des vaadata selleteemalist Itaalia do-
kumentaalfilmi.

Järgnevalt kirjeldan mõnd mee-
diakajastust reaalsest maailmast, 
millel ei ole filmi sisuga otseselt 
mingit pistmist, kuid loodetavasti 
tekitab sellise tausta teadmine luge-
jas mõnevõrra sügavama huvi teema 
vastu. Igal aastal kogunevad Itaalias 
paavsti õnnistusel sajad eksortsistid 
aastakonverentsile, kus arutatakse 
valdkonna probleeme. 

Rahvusvahelise Eksortsistide As-
sotsiatsiooni kaasabil pandi Itaalias 
2018. aastal käima projekt, mille 
raames tavalised kooliõpetajad said 
läbida nn eksortsismikoolituse ehk 
siis pedagoogid õpivad seda, kuidas 
tunda ära, kas õpilane on kurjast 
vaimust vaevatud. 2019. aasta al-
guses ilmus sel teemal artikkel, mis 

rääkis, et kursused on läbinud juba 
üle 200 kooliõpetaja. Kursus kooli-
õpetajatele on 40 akadeemilist tun-
di, üks loengusari maksab 450 dolla-
rit ja seda rahastab Vatikan. Lihtsa-
test õpetajatest siiski kiirkursusega 
eksortsiste ei saa, neile õpetatakse 
„vabastamise palveid“ ja muud liht-
samat, mis on kirikutraditsioonide 
eksortsismiga seotud.

Igal aastal viiakse Itaalias läbi um-
bes 50 000 eksortsismiseanssi. Ek-
sortsistid on aga mures, et noored 
kirikuõpetajad enam eriti ei taha 
kurjade vaimude väljaajamist õppida 
ja nii toimetavad selles valdkonnas 
isehakanud tegijad, kes ei pruugi 
asjaga õigesti toime tulla, võtavad 
hoopis ise kasutusele musta maagia 

ja avavad nõnda deemonitele ukse. 
2022. aastal on Itaalias teadaolevalt 
290 vastava väljaõppe saanud tegut-
sevat eksortsisti.

Õige eksortsismi läbi viimiseks 
peab preester esmalt ise oma pattu-
sid pihtima, enne iga tseremooniat. 
Seejärel riietub ta lillasse rüüsse ja 
piserdab kõikide ruumis viibijate 
(võib olla pealtvaatajaid) ning ka 
iseenda peale pühitsetud vett. Kur-
jast vaimust vaevatu peab põlvitama 
preestri ees. Seejärel loeb jumala-
sulane erinevaid kindlaid palveid, 
kuni lõpetab sõnadega: „Ma ajan 
su välja, rüve vaim, koos vaenlase 
kõigi saatanlike jõududega, iga tont 
põrgust ja kõik su langenud kaasla-
sed; meie Issanda Jeesuse Kristuse 

nimel. Mine ära ja hoia sellest Ju-
mala loodust kaugele. Lõpupalve 
haripunktiks on sõnad: “Seepärast 
kuula ja värise hirmust, Saatan, sa 
usu vaenlane, sa inimsoo vaenlane, 
sa surma sünnitaja, sa elu röövel, sa 
õiguse rikkuja, sa kõige kurja juur ja 
pahe; inimeste võrgutaja, rahvaste 
äraandja, kadeduse õhutaja, ahnuse 
tekitaja, lahkhelide õhutaja, valu ja 
kurbuse autor.“

Kui inimene ise usub, et ta on 
kurjast vaimust vaevatud, siis pii-
sabki sageli vaid ühest niisugusest 
tseremooniast ja vaene meeltesega-
ne on justkui imeväel tervenenud. 
„Eksortsism on heategevuse vorm, 
mis aitab kannatavaid inimesi; see 
on kahtlemata osa kehalise ja vaimse 

halastuse töödest,“ on öelnud Rah-
vusvahelise Eksortsistide Ühingu 
juht isa Francesco Bamonte. Ja tal 
võib kindlasti olla õigus selles suh-
tes, et kui inimene on sügavalt usk-
lik ja kardab saatanat nagu tuld, siis 
püha isa palved ja pühitsetud vesi 
võivad talle tagasi anda igatsetud 
meelerahu. Nähtus iseenesest on 
väga põnev ja väärib uurimist ning 
süvenemist. 

Filmi tegevustik toimubki ühes 
eksortsistide koolis, kus noored ki-
rikutegelased õpivad kurjade vai-
mude väljaajamist. Teiste seas on ka 
üks noor nunn, õde Ann (Jaqueline 
Byers), kes tunneb eksortsismi vastu 
suurt huvi, sest tema enda ema oli 
kunagi kurjast vaimust vaevatud. Ja 
kuigi eksortsismiõpetust on aastasa-
du antud vaid meestele, siis saab visa 
nunn loa loengutel osaleda. Õige 
kiiresti sündmused eskaleeruvad, 
läbi viiakse mitu erinevat eksortsis-
miseanssi, mis muidugi kohe esime-
se hooga ei õnnestu. Värinaid, hir-
mu ja õudust jätkub filmis viimaste 
kaadriteni välja.

Mulle film meeldis ja julgen seda 
soojalt soovitada, eelkõige neile, 
kes just sedalaadi religioosse õuduse 
vastu huvi tunnevad. Mind sai fil-
mis kätte vähemalt üks võpatuset-
rikk, kuigi ma teadsin, et kohe see 
tuleb. See näitab, et on mõjuv film 
küll. Samas, midagi ülemäära hirm-
sat seal minu jaoks siiski ei olnud, 
filmi sisu oli kenasti sel määral paika 
timmitud, et ei jäänud pikaks ajaks 
painama. 

Filmis on veidike verd, vaklu, 
kondiväänamist ja ebamaiseid möir-

geid, kuid samas justkui on alati ole-
mas mingi selline usk ja lootus, mis 
ei lase vaatajal langeda trööstitusse 
masendusse. See on klassikaline õu-
dukas, modernses kuues, sest ühe 
tegelasena on sisse toodud ka psüh-
holoog Dr. Peters (Virginia Mad-
sen), kes esindab filmis teaduslikku 
lähenemist ja on nunnade-preestrite 
hingekarjaseks kasutades kaasaegse 
teaduse tehnikaid. Niisiis, siin ei las-
kuta väga sügavale põrgu-paradiisi 
müstika radadele, mis on boonu-
seks. 

Plussiks filmis on see, et võetak-
se üks kindel teema, üks kindel sü-
žeeliin ja minnakse seda rada, lugu 
ei vaju liigselt laiali, samas pole ära 
unustatud ka tegelaste endi tausta 
avamast. Byers sobib õde Anni rol-
li nagu valatult, tal on just see õige 
nunnale sobiv süütu olek ja samas ei 
puudu tema tegelaskujus elukoge-
mus ja sitkus. Ka lapse, kurjast vai-
must vaevatud Nathalie rolli täitev 
Posy Taylor teeb suurepärast tööd, 
need kaks naist ongi filmi põhilis-
teks kandjateks. Meesosalistest on 
tähtsamad isa Quinn (Colin Salmon) 
ja isa Dante (Christian Navarro), 
kes on parasjagu pehme loomuga ja 
toetavad karakterid, et hirm vaatajat 
üdini ei vallutaks. 

Saatana saak on igati õnnestu-
nud õudusfilm, mis sobib nõiduse-
kuu oktoobri lõpetuseks väga hästi. 
Lastele siiski ei soovita. Kui keegi 
saadab kinno oma lapseealised võ-
sukesed, siis võiks filmi vaatamisega 
kaasneda ka vanemlik selgitus, kuna 
filmil on kaasajaga ja päris reaalselt 
toimiva maailmaga seos. 

Õde Euphemia (Lisa Palfrey) (vasakul) püüab õde Annile (Jaqueline Byers) selgeks teha, et naiste koht ei ole eksortsismitoas, vaid pigem 
taastusravis. Foto: Pressimaterjalid
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Ootame külastama!

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-14
L-P suletud

HINNAD

SOODSALT MOODSAKS

kuni 11.11

Alates 12.11

KAUPLUS SULETUD.

Avame uuesti APRILLIS!

Puiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-VirumaaPuiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-Virumaa

Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.isovent.ee   I   isovent@isovent.ee

• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI
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