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Järelmaksu intress 12 
kuu jooksul 0%! Võta 
tarbimislaen praegu, 
tagasi maksma hakkad 
alles kuue kuu pärast! 
Need mööbli või kodu-
tehnika ostmiseks 
mõeldud laenude rek-
laamid kõlavad vägagi 
soodsalt – aga tingi-
mustesse süvenema ha-
kates selgub, et kõik 
pole kuld, mis hiilgab.

Heli Lehtsaar-Karma

Piiks-piiks ja raha tuleb! Ilm-
selt on see aastatetagune kiir-
laenu võtma meelitav hüüd-
lause üks Eesti kuulsamaid 
laenureklaame, mis inimestel 
siiani meeles. Vahepeal on 
karmistatud reklaamiseadust, 
mille kohaselt ei tohi tarbija-
krediidi ehk eraisikutele 
mõeldud laenude reklaami-
misel kasutada sõnu, nagu 
„soodne, kiire, tule võta“.

„Teisisõnu ei tohi tarbija-
krediidi reklaam jätta mul-
jet, et tarbijakrediidi võtmine 
on riskivaba ehk kallutada 
seeläbi tarbijad mõtlema-
tult laenuvõtmisele,“ selgi-
tas tarbijakaitse ja tehnili-
se järelevalve ameti jurist 

5 HÜVA NÕUANNET 
laenuvõtmise plaanijale
1. Kas sul on asja, mille jaoks plaanid laenu võtta, tegelikult vaja? 

Soovid on üks asi, vajadused sageli hoopis midagi muud.
2. Kui leiad, et laenu on siiski vaja, siis enne laenuvõtmist analüü-

si, kas suudad laenu ilma probleemideta tagasi maksta.
3. Ära otsusta pikemalt mõtlemata ainult laenureklaamis nähtu 

põhjal. Küsi pakkumist vähemalt kolmelt erinevalt laenuandjalt.
4. Pakkumiste võrdlemist lihtsustab asjaolu, et kõik krediidiandjad 

peavad sulle andma tarbijakrediidi standardinfo teabelehe. Seal 
on kirjas konkreetselt sulle pakutavad tingimused nii laenusum-
ma suuruse, intressimäära, krediidikulukuse määra, muude 
lisanduvate tasude, viiviste ja teiste võlgnevustega seotud 
tasude, lepingu kestuse jpm kohta.

5. Kuigi intressimäära suurus on see, mis inimestele enamasti 
huvi pakub, tasub vaadata hoopis tarbijakrediidi kulukuse mää-
ra. Selle sisse on arvestatud lisaks intressimäärale ka muud 
laenuvõtmisega kaasnevad kulud (nt lepingutasu) ja seega 
saad teada, kui kalliks laen kokkuvõttes läheb.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti jurist Mari-Liis Aas. Foto: MTÜ Rahatarkus

Kuidas lugeda laenureklaame?

tähendab see, et ka viimast, 
kaheteistkümnendat kuu-
makset tehes maksab inimene 
intressi ikka veel kogu võe-
tud summalt ehk 1000 eurolt. 
Mis siis, et tal selleks ajaks on 
võib-olla juba 900 eurot ta-
gasi makstud,“ nentis Aas ja 
lisas, et kokkuvõttes oli selle 
laenu puhul aastane krediidi-
kulukuse määr 53 protsenti.

Mari-Liis Aas soovitas igal 
tarbimislaenu või järelmak-
su võtmist kaaluval inimesel 
meeles pidada rusikareeglit: 
ükski laenuandja ei anna lae-

nu tasuta ehk teisisõnu alati 
tuleb tagasi maksta rohkem 
kui laenu said. „Soovitan nii 
laenureklaamis kui ka lepin-
gutingimustes alati lugeda pi-
sikeses kirjas teksti, sest sinna 
on üldjuhul kõige tähtsam 
info peidetud,“ mainis Aas 
lõpetuseks.

Põhjalikumalt saab laenu-
tingimuste nüanssidest ja 
võlgadesse sattumise välti-
misest kuulata rahatarkuse 
taskuhäälingutest, mis asuvad 
aadressil soundcloud.com/
rahatarkus.

Mari-Liis Aas.

Info, mis võib palju 
maksma minna
Hoolimata sellest, et reklaa-
miseadus ei luba otsesõnu 
laenuvõtmisele meelitada, ja 
seda vastutustundlikumad 
laenuandjad ka ei tee, tuleb 
järelmaksuga pesumasinat os-
tes või väikelaenu eest kodu 
või autot remontides siiski 
hoolega laenutingimusi lu-
geda – ka neid, mis pisikeses 
kirjas, sest seal peitub hulk 
olulist ja sõna otseses mõttes 
palju maksma minna võivat 
infot.

Mari-Liis Aas tõi näite: 

„Leidsin ühe mööblipoe jä-
relmaksu reklaami, kus oli 
suurelt välja toodud, et 12 
kuu jooksul on intressimäär 
0 protsenti. Kuid väiksemas 
kirjas teksti lugedes selgus, et 
lisandub 35,90 eurot lepingu-
tasu ja 2,99 igakuist haldus-
tasu,“ tõi Aas näite, et ainult 
intressimäära suuruse selgeks 
tegemisega ei tasu piirduda, 
sest laenuga kaasneb ka muid 
kulusid.

Selleks, et inimese-
le oleks üheselt arusaadav, 
kui palju tema võetav laen 
talle aasta jooksul maks-
ma läheb, peavad kõik lae-
nuandjad, olgu nad pan-

gad või muud krediidi-
andjad, nii laenureklaamis kui 
ka tarbijaga sõlmitavas lepin-
gus avaldama tarbijakrediidi 
kulukuse määra. Seda väljen-
datakse protsentides ja see 
näitab, kui palju läheb laen, 
järelmaks või liising inime-
sele aasta jooksul maksma 
koos kõigi kuludega – alates 
intressimäärast ning lõpeta-
des lepingutasu, haldustasu ja 
muude võimalike kuludega. 
Kokkuvõttes on rusikareegel 
lihtne: mida madalam kredii-
dikulukuse määr, seda sood-
sam on laen tarbijale.

Intressiarvestus 
laenujäägilt või 
laenusummalt?
Mari-Liis Aas tõi näite ühest 
veebikaubamajast, mis pak-
kus ostuvõimalust tarbimis-
laenu abil, mille puhul ei pi-
danud ise ühtegi senti sisse 
maksma, lepingutasu ei olnud 
ja laenu tagasimakseid tuli te-
gema hakata kuue kuu pärast. 
Kõlab ju hästi?

„Lähemalt uurides aga sel-
gus, et laenuintressi ei arvu-
tata mitte laenujäägilt, vaid 
laenusummalt – see on aga 
inimese jaoks tunduvalt kal-
lim variant. Näiteks kui võt-
ta üheks aastaks laenu 1000 
eurot, mille intressimäära ar-
vutatakse laenusummalt, siis 
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E ile hommikul teata-
vaks tehtud ööpäeva-
ne esmaste positiivsete 

koroonaviiruse testide arv 
purustas taas rekordi – 415 
koroonapositiivset. Inimesi 
kutsutakse üles vastutustund-
likult käituma.

„Viirus levib laialdaselt ja 
kiirelt, mis tähendab, et naka-
tuda võib kõikjal, kus on teis-
te inimestega kokkupuuteid. 
Kõigi meie ülesanne peaks 
olema see, et püüame neid 
kontakte vähendada,“ märkis 
peaminister Jüri Ratas eilsel 
pressikonverentsil.

„Viirusega nakatunute suht-
arv 100 000 inimese kohta 
on 306. Haiglaravil olevate 
inimeste arv on samuti näda-
laga tugevasti kasvanud, mis 
tähendab, et piiranguid tuleb 
täna mitte ainult teha, vaid 
ka järgida. Just selle pärast, et 
hoida lahti nii palju kui või-
malik ka plaanilist ravi,“ too-
nitas peaminister.

Sotsiaalminister Tanel Kiik 
tõdes, et tervisealase krii-
si suunal liikuv kurss ei ole 
kahjuks veel muutunud. „Kas 
see muutub lähipäevadel-
nädalatel, sõltub meie kõigi 
otsustest. Küsitlused näita-
vad, et inimeste ohutunne-
tus on selgelt tõusnud, see 
on kuue kuu kõige kõrgemal 
tasemel. 70 protsenti inime-
si mõistavad, et tegemist on 

VARGUS
24. novembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 
Kadrina aleviku kauplusest varastati seitse pudelit alkoholi 
ja 12 pakki žiletiterasid. Tekitatud kahju on ligikaudu 530 
eurot.

OMASTAMINE
23. novembril teatati politseile, et Tapal Eha tänava korteris 
omastas 31-aastane mees sülearvuti HP ja voodiriided. Esi-
algne kahju on ligikaudu 300 eurot.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
21. novembril teatati politseile, et Tapal lõi eramus 46-
aastane mees teist meest ja naist, kes said viga. Juhtunu täp-
semad asjaolud on selgitamisel.

Eesti kodakondsuse said tänavu 
18 erineva riigi kodanikud
26. novembril tähistatakse kodanikupäeva, mis on pühen-
datud kõigile Eesti kodanikele ja inimestele, kes soovivad 
kodanikuks saada. Eesti kodanikuks sai sel aastal 673 ini-
mest, neist 435 puudus varasemalt kindla riigi kodakondsus.

„Head kodanikupäeva kõigile! Neile, kes juba on Eesti 
kodanikud ja ka kõigile neile, kes alles plaanivad kodani-
kuks saada – see plaan on igal juhul hea! Usun, et Eesti ko-
dakondsus annab võimalusi ja avab uusi uksi,“ sõnas Põhja 
prefekt Kristian Jaani eilse kodanikupäeva puhul.

„Kodanikena saate senisest rohkem panustada Eesti hea-
olusse ja turvatunde loomisesse. Eesti kodakondsusega ini-
mesel on näiteks võimalus tulla politseiametnikuks või abi-
politseinikuks, kuid kindlasti leiab igaüks viisi, kuidas meie 
riiki paremaks muuta,“ lisas prefekt.

25. novembri seisuga oli Vabariigi Valitsuse otsusega 
saanud Eesti kodakondsuse 673 inimest, neist 141 olid alla 
15-aastased lapsed. Enamik kodakondsuse saajatest olid 
määratlema kodakondsusega ja lisaks ka endised 18 erine-
va riigi kodanikud, nende hulgas näiteks Venemaa, Türgi, 
India, Sri Lanka, Kõrgõzstani, Hiina ja Soome kodanikud. 
2019. aastal sai või taastati kodakondsus kokku 779 inime-
sel, neist 211 olid alla 15-aastased.

Tänavu on PPA saanud 25. novembri seisuga 837 koda-
kondsustaotlust, neist 438 avaldust esitasid määratlemata 
kodakondsusega inimesed ning 297 Venemaa kodanikud. 
Mullu terve aasta lõikes esitati kokku 909 kodakondsuse 
saamise või taastamise taotlust, neist määratlemata koda-
kondsusega 499 ja 312 Venemaa kodanikud.

1. novembri seisuga on rahvastikuregistri andmete põhjal 
kokku 1 268 653 Eesti kodanikku üle maailma. Neist 1 134 
451 elukoht on registreeritud Eestis, 118 578 välismaal ning 
15 624 kodaniku elukoht on nii Eestis kui ka välismaal.

Kuulutaja

Kunda tsemenditeha-
se 80-meetrine kors-
ten lammutatakse
AS Kunda Nordic Tse-
ment andis teada, et al-
gasid Kunda tsemendite-
hase 80-meetrise korstna 
lammutustööd.

Korsten ehitati 
1960-ndate keskel, kol-
manda ja neljanda pöörd-
ahju jaoks. Nii kõrge kors-
ten oli vaja ehitada sel-
leks, et klinkripõletusah-
judest suitsugaase välja 
viia – selleks pidi korsten 
olema suure ristlõike ja 
hea tõmbega. Korsten 
muutus juba aastaid tagasi 
mittevajalikuks.

Nüüdseks on korsten 
muutunud ohtlikuks – 
suurema tuulega kukub 
korstna küljest betooni- ja 
rauatükke.

Lammutustööde käigus 
eraldatakse terasarmatuur 
ning betoon ja kivi purus-
tatakse täitematerjaliks, 
mida ettevõte saab kesk-
konnasõbralikult ära kasu-
tada oma tarbeks. Korsten 
lammutatakse distantsilt 
juhitava piikvasaraga.

Korstna lammutustöid 
teostab OÜ Otike, kes alus-
tas töödega esmapäeval. 
Arvatavalt kulub korstna 
lammutamiseks umbes 
kaks nädalat.

Kuulutaja

Koroonaviiruse levik üha kasvab

Foto: Pixabay

kriitilise olukorraga,“ sedastas 
sotsiaalminister.

„Samal ajal on kasvanud ka 
erinevate reeglite täitjate osa-
kaal – näiteks konkreetselt 
maski kandmine, võrreldes 
novembri algusega on val-
misolek seda teha enam kui 
kahekordistanud 25 protsen-
dilt 62 protsendile. Umbes sa-
mas suurusjärgus on inimes-
te hulk, kes soovivad ennast 
COVID-19 vastu vaktsineeri-
da, kui see võimalus antakse,“ 
andis Tanel Kiik statistikast 
ülevaate.

Rääkides haiglaravist, mär-
kis Kiik, et Eestis ei jäeta 
ühtegi COVID-19 patsienti 
tänavale või haigla fuajeesse 
ootele. „Loomulikult ravime 
nii palju patsiente, kui tuleb. 
Aga arvestada tuleb sellega, 
et samad inimesed, kes täna 
tegelevad plaanilise raviga, 
peavad hakkama tegelema 
COVID-19 patsientidega,“ 
sõnas sotsiaalminister. „See 
tähendab, et COVID-19 pat-
sientide arvu tõusmisel tu-
leb järk-järgult piirata kõigi 
muude tervisehoiuteenuste 

kättesaadavust.“
„Täna liigume kursil, kus 

prognooside kohaselt on 
nädala lõpuks üle 200 CO-
VID-19 patsiendi haiglara-
vil, järgmise nädala lõpuks 
on see arv 300 juures. Kõige 
positiivsemad prognoosid 
ütlevad, et tänase nakatu-
miste taseme fooni jätkudes 
räägime jõulude ajal 400 pat-
siendist. See on kaks ja pool 
korda rohkem, kui kevadisel 
tipphetkel, kui ei pakutud 
peaaegu üldse plaanilist ravi,“ 
nentis Kiik.

Tanel Kiik kutsus kõiki 
mõtlema, mida nemad saavad 
viiruse leviku takistamiseks 
ära teha ning avaldas lootust, 
et nädala pärast võime rääki-
da positiivsematest numbri-
test. Uusi piiranguid praegu 
laual ei ole, sest alles sel näda-
lal jõustusid viimatised.

„Saame alati tagantjärele 
teada, kas ühest või teisest 
piirangust oli kasu. Kui me 
oleme nädala pärast olukor-
ras, kus näeme, et see trend 
on jätkunud, siis on laual ai-
nult väga halvad ja veel halve-
mad valikud – erinevate ühis-
konna osade laussulgemised 
ja -keelamised, mida oleme 
koguaeg soovinud vältida,“ 
märkis Kiik.

Liisi Kanna
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Rakvere sukakabinet 
kolis uude hoonesse 
ning sai endale ka uue 
nime, laiendades oluli-
selt sortimenti – eri 
hinnaklassis kompres-
sioontoodete kõrval 
leiab valikust nii näi-
teks ortoose, tallatuge-
sid, rasedate käepaelu, 
vererõhuseadmeid, pal-
jajalujalatseid kui ka 
lõhnaküünlaid ja 
difuusereid.

Liisi Kanna

Kompressioontooteid müüv 
OÜ Brecuro Medical pi-
das varem Rakveres suka-
kabinetti polikliinikus, nüüd 
seati kauplus sisse aadressil 
Rohuaia 15a.

„Soovisime oma tegevust 
laiendada ja sellepärast hakka-
sime endale uusi ruume otsi-
ma. Lõpetasime lepingu poli-
kliinikus ära, aga uue koha 
leidmine võttis veidi aega,“ 
selgitas Rakvere Venosan 
tervisekaupluse juht Piret 
Nõmm.

Mõõtmine 
ja nõustamine
Rakvere sukakabinetist saab 
nüüd Venosan tervisekaup-
lus, kust saab esmajoones osta 
kompressioontooteid ehk 
rahvakeeli ravisukki. Osta on 
võimalik nii digitaalse medit-
siiniseadme kaardiga (digiret-
sept), millega saab ehk soo-
dustuse, kui ka ilma.

„Siia on seepärast mugav 
tulla, et patsient saab ühtlasi 
ka konsultatsiooni. Võtame 

mõõdud ja vaatame, millist 
ravisukka parasjagu vaja on, 
et patsient saaks täpselt õiges 
mõõdus asja,“ rääkis Nõmm.

Kuigi ravisukki saab soe-
tada ka e-poest, on kohapeal 
käimine ja mõõtmine väga 
oluline ennekõike siis, kui 
patsient ei ole varem ravisuk-
ki ostnud. „Kui patsient saab 
suka valede mõõtudega, siis 
teeb see kasu asemel kahju – 
hakkab suruma ja tekitab pat-
siendile valu,“ jätkas Nõmm.

Kui jalg on standardmõõtu-
dest väljas, siis saab Rakvere 
sukakabinetist tellida ka eri-
tellimusel kompressioontoo-
teid. „Enamusele patsientidest 
sobib tavaline standardsuu-
rus, kui aga näiteks haiguse 
tagajärjel on jalg standard-
mõõtudest väljas, siis saab 
kompressioontoodet tellida 
vastavalt inimese jala mõõ-
tude järgi,“ selgitas kaupluse 
juht.

Kompressioontooted sobi-
vad igas eas inimestele, tihti 
vajavad neid ämmaemanda 
soovitusel ka rasedad. „Kellel 
on istuv või seisev töö, siis 
võib kompressioontooteid 
kanda ka profülaktika mõt-
tes,“ rääkis Nõmm. „Need ai-
tavad ära hoida jalgade turset 
ja väsimust. Kompressioon-
põlvikuid on soovitatav kan-
da ka tervisesportlastel, kes 
näiteks jooksmas käivad,“ jät-
kas ta.

Kui polikliiniku hoones 
tegutsedes müüdi vaid ühe 
kindla firma kaupu, siis nüüd 
pakutakse erinevas hinna-
klassis tooteid. „Venosan ter-
visekaupluses on meil valik 
tunduvalt suurem ja patsient 
saab valida endale erinevast 
hinnaklassist tooteid. Nagu 
rahakott talle võimaldab,“ sel-
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Rakvere sukakabinet avab uksed uues kohas – Venosan tervisekaupluses

gitas Nõmm.
Lisaks hakkab tervise-

kauplus pakkuma erinevaid 
tervisetooteid nagu Incre-
diwear ortoosid, tallatoed, 
vere-rõhuaparaadid, termo-
meetrid, inhalaatorid jne. 
„Tihtipeale küsiti operatsioo-
nisukkasid ja elastiksidemeid, 
mida meil enne ei olnud, kuid 
nüüd on ka need saadaval. 
Valikust leiab ka Tempur is-
tumispatju: nii ratastooli pad-
jad, kui ka kontoritöötajatele 
mugavuspadjad. Tulekul on 
ka Tempur magamispadjad, 
mis võtavad inimese pea ja 
keha kuju ning tänu sellele 
paraneb oluliselt une kvali-

teet,“ loetles Nõmm, lisades, 
et kõiki tooteid iseloomustab 
kõrge kvaliteet.

Paljajalu- ehk 
barefoot jalatsid
Venosan tervisekaupluses on 
müügil ka nn paljajalujalatsid. 
Mis need on? „Paljajalujalats 
on selline jalats, mis tekitab 
paljajalu käimise tunde. Ini-
mesel on kõige kasulikum 
käia paljajalu ja need jalatsid 
imiteerivad kõige paremini 
paljajalu käimist. Neil ei ole ei 
kanna- ega võlvikõrgendust, 
varvastel on piisavalt ruumi 
ning jalanõu ei pressi var-
baid kokku. Seda jalatsit saab 

keerata c-kujuliseks ja vää-
nata nagu rätikut,“ tutvustas 
Nõmm.

„Paljajalujalanõud on nn 
zero drop, mis tähendab, et 
kand on samal kõrgusel var-
vastega. Kui jalatsil on konts 
all, siis see tekitab inimesel 
automaatselt vale kehahoia-
ku – lihased lähevad pingesse, 
tekivad seljavalud jm. Need 
jalatsid välistavad seda,“ sõnas 
ta.

Paljajalujalatsite valimisel 
võetakse arvesse nii jala pik-
kust, laiust, kõrgust, kui ka 
näiteks seda, kas suur varvas 
on pikim või mitte. Seetõttu 
on parim variant enne jala-
nõu ostmist seda proovida ja 
nüüd on Rakvere inimestel 
see võimalus olemas.

WoodWeak küünlad ja 
MilleFiori lõhnastajad
Lisaks saab kauplusest soe-
tada kvaliteetseid lõhna-
küünlaid ja difuusereid. „Ise 
kahtlesin algul, kas võtta sor-
timenti lõhnaküünlad, valik 
on poodides väga lai. Aga kui 
see kaup saabus, siis nägin, et 
need on tõesti kuidagi teist-
moodi. Need ei lõhna peale-
tükkivalt ja olles ise muidu 
lõhnade suhtes väga tund-
lik, siis isegi minu jaoks on 
need väga meeldivad. Lõhnal 
ja lõhnal on vahe,“ arutles 
Nõmm.

Tulevastele jõuludele ja 
kingitustele mõeldes tõstis 
Nõmm toodete hulgast esile 
omanäolisi lõhnaküünlaid, 
mis põledes praksuvad, luues 
justkui küdeva kamina efekti. 
Müügil on imeilusad küünal-
de kinkepakendid jõuludeks. 
Samuti autolõhnastajad, mis 
tuleb asetada sigarisüütajasse 
ning mida saab hiljem täita.

Töötervishoiupäev 
keskendus luu- ja 
lihaskonna 
vaevustele
Teisipäeval toimus XXII 
Töötervishoiupäeva aasta-
konverents, sedakorda vir-
tuaalselt. Töötervishoiu 
aasta tippsündmus kesken-
dus luu- ja lihaskonna vae-
vustele. Tööinspektsiooni 
peadirektori Maret Mari-
puu sõnul on luu- ja lihas-
konna vaevused üks kõige 
tavalisemaid tööga seotud 
terviseprobleeme meil ja 
Euroopas, mõjutades mil-
joneid töötajaid ning min-
nes tööandjatele maksma 
miljardeid eurosid aastas.

„Sel aastal on töötervis-
hoid olnud COVID-19 
leviku tõttu enneolema-
tu tähelepanu all. Samas 
ei tohi ära unustada n-ö 
teada-tuntud probleeme 
töökeskkonnas. Üks suuri-
maid neist on luu- ja lihas-
konna vaevused, mis sageli 
tulenevad töövõtetest ja 
töökeskkonnast. Erilist tä-
helepanu tuleb pöörata õi-
getele töövõtetele haiges-
tumiste tõusu ajal, et suu-
renenud töökoormusega 
paremini toime tulla,“ rõ-
hutas ta. „Praegu on paljud 
töötajad siirdunud kodu-
kontoritesse, ent sealsed 
tingimused ei pruugi olla 
ergonoomilised. Seetõttu 
tuleb jälgida oma tööasen-
dit ning teha korrapäraselt 
puhke- ja sirutuspause,“ li-
sas Maripuu.

Konverentsipäev koon-
das kõik valdkonna uudi-
sed. Räägiti füsioloogilisest 
ohutegurist Eesti töökesk-
konnas, jagati soovitusi 
tugi- ja liikumiselund-
konna vaevuste enneta-
miseks, kõneldi kroonilis-
test või akuutsetest luu- ja 
lihaskonna probleemidest 
töökeskkonnas ning töö-
võime hindamisest.

Konverentsipäev kulmi-
neerus „Hea Töökeskkond 
2020“ auhinnasaaja välja-
kuulutamisega, mille pälvis 
tänavu Ericsson Eesti.

Kuulutaja

Rakvere haigla avas vaikuse toa
Kuigi iga raviasutuse peaees-
märk on ravida patsienti, andes 
talle kaasa kõik vajaliku iga-
päevaelus jätkuvalt edukalt toi-
me tulemiseks, tuleb vahel siiski 
sellel teel alla vanduda.

Selleks, et olla koos oma lähe-
dasega hetked peale võitlusi elu 
ja tervise nimel, on nüüdseks 
haiglas vaikuse tuba. Seal on 
võimalus süüdata küünal, olla 
lahkunuga mõned hetked koos 
ja mõelda olnule.

„On hetki, kus tuleb vaadata 
tagasi möödunule, olla lihtsalt 
koos tunnetega. Mõttes läbi käia 
möödunud rada ning vaadata tulevikku, mis sünnib edasi,“ 
andis vaikuse toa avamisele sõnumi kaasa haigla juhatuse 
esimees Ain Suurkaev.

Vaikuse toa seina kaunistab Toomas Kaskmanni poolt 
Rakvere haiglale just sellesse ruumi loodud maal „Eluring“. 
Maal soetati tänu maakonna omavalitsuste ühistegevusele ja 
üksikisikute annetustele.

Toa õnnistasid teisipäeval sisse EELK Rakvere Kolmai-
nu Koguduse õpetaja Tauno Toompuu ja MPEÕK Rakve-
re Jumalaema Sündimise Koguduse esipreester Aleksandr 
Lebedev.

Kuulutaja

Rakvere Jumalaema Sündimise 
koguduse esipreester Aleksandr 
Lebedev toa õnnistamisel. Foto: 
Martin Lätt / Rakvere Haigla
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PAKUN TÖÖD

• Otsime Rakvere Kroonikeskusesse 2 
 puhastusteenindajat. Täpsema info 
saamiseks helista 5689 7611

• Vajatakse raamatumüüjaid! Sobib 
igas vanuses inimesele, ka teise töö 
või õppimise kõrvalt lisateenistusena. 
Tel 503 0406

• Pakkuda tööd laudatraktoristile/
mehhaanikule  Lääne-Virumaal, 
Haljalas asuvas veisefarmis. Lisainfo 
tel 5348 5870

• Otsime enda meeskonda C-kategoo-
ria autojuht-operaatorit survepe-
suautole. Tel 5194 4298

OTSIN TÖÖD 

• Otsin tööd majahoidjana või teen 
lehtede koristust koos äraveoga. Tel 
5623 1910

Lugeja küsib: Kuidas ma peaksin 
edasi käituma, kui tööandja sulges 
koroonaviiruse leviku tõkestami-
seks kogu kontori ja käskis sellest 
nädalast kõigil kaugtööd teha? Kaa-
sa anti küll arvuti, kuvar ja tool, aga 
ma ei saa siiski kodus tegelikult 
tööd teha, sest peres on hooldamist 
vajav vanainimene ning kaks alla 
kolmeaastast last.

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, 
Tööinspektsiooni 

peadirektori asetäitja

Eestis kehtiva õiguskorra kohaselt saab 
kaugtöö toimuda üksnes poolte kokkuleppel. 
Tööandja ei saa ühepoolselt sundida kaug-
töö tegemist ja töötaja teiselt poolt ei saa 
seda nõuda. Kaugtöö kokkulepe on võimalik 
sõlmida nii kirjalikult kui suuliselt, kuid töö-
lepingu seadus eeldab siiski kirjalikus vormis 
kokkuleppe sõlmimist.

Küsimuses kirjeldatud olukorras tuleks 
tööandjale esimesel võimalusel vähemalt 
e-kirjaga teada anda, et töö tegemine kaug-
tööna ei ole võimalik ning pakkuda enda 
poolt võimalikud lahendused, millistel tingi-
mustel töösuhe siiski jätkuda saaks. Näiteks 

oleks võimalus pakkuda, et kuna suurem 
osa töötajaid teevad meelsasti kaugtööd, siis 
tööandja korraldaks nii, et konkreetne töö-
taja saaks jätkata töötamist kontoris ehk töö-
andja avaks kontori osaliselt.

Kui tööandja leiab, et kontori osaline ava-
mine on probleemne ehk kaasnevad kulud, 
mis ühe töötaja puhul on ebaproportsionaal-
selt suured, siis võiks tööandja kaaluda töö-
taja jaoks üksiku tööruumi üürimist ehk töö-
andja kaaluks, millised kulud on tema jaoks 
optimaalsemad.

Kui töötajale sobib, siis võib lahenduseks 
olla ka tööaja muutmine, mis võimaldaks ko-
dus töötamist näiteks aegadel, kui segavaid 
faktoreid on vähem ja keskendumine või-
malik. Ühiselt arutades võib leida veel või-
malusi, mis toetaksid töötaja töö jätkamist 
kodus, nt summutavate vaheseinte muret-
semine tööandja poolt vms, mis eeldab juba 
ka kodu kui töökeskkonna riskide hindamist 
tervikuna.

Kui kokkuleppele siiski ei jõuta ning töö-
andja ei saa tagada töötamist senistel tingi-
mustel, siis võib olukord päädida töötaja-
poolse töölepingu erakorralise ülesütlemise-
ga töölepingu seaduse § 91 lõike 2 alusel ehk 
tööandjapoolse rikkumise tõttu, mis seisneb 
tööks sobiva töökeskkonna võimaldamata 
jätmises ehk tööandja kohustuste täitmata 
jätmises.

Foto: Pixabay

Sel aastal taotles 
kutsetunnistust 
rekordarv 
noorsootöötajaid
Noorsootöötaja kutset 
taotles Eestis tänavu 151 
ja osakutset 657 inimest, 
taotlejate hulk on viimase 
viie aasta suurim.

„Meil on väga hea meel 
näha, et noorsootöö muu-
tub järjest populaarsemaks 
ning noorsootöötaja kutse 
omandamist väärtustavad 
üha rohkem nii noorsoo-
töötajad kui tööandjad,“ rõõ-
mustas haridus- ja noorte-
ameti noortevaldkonna pea-
ekspert Eilika Mätas.

Noorsootöötaja kut-
se taotlemine on eelkõige 
eneseanalüüsi abivahend 
valdkonna spetsialistile, 
mis samaaegselt tõendab ka 
tööandjale noorsootöötaja 
kompetentsust ja kindlustab 
tehtava töö kvaliteeti. Paljud 
tööandjad on sidunud noor-
sootöötaja kutse olemasolu 
pakutava palgatasemega.

Noorsootöötaja kutsetun-
nistuse said sel aastal 151 
taotlejast 128 ja osakutse-
tunnistuse 657 taotlejast 
647. Eelmisel aastal taotles 
noorsootöötaja kutset 89 ja 
osakutset 513 inimest.

Kutse saamiseks tuleb 
noorsootöötajal esitada 
portfoolio koos eneseana-
lüüsiga ning läbida kuni 
45-minutiline vestlus. Kut-
setunnistust tuleb uuen-
dada iga viie aasta tagant, 
taastõendajatelt oodatakse 
vaid portfoolio edastamist 
ning vajadusel küsitakse li-
saküsimusi või -dokumente. 
Laagrijuhataja ja -kasvataja 
osakutse taotlemisel viiak-
se hindamiseks läbi kirjalik 
eksam ning taastõendamine 
on dokumendipõhine.

Järgmisest aastast hakkab 
kehtima uus kord noorsoo-
töötaja kutse taotlemisel. 
Esmakordset kutset on või-
malik taotleda kaks korda 
aastas, taastõendada neli 
korda aastas. Täpsemad 
kuupäevad, millal järgmisel 
aastal taotlemine avatakse, 
selguvad jaanuaris. Taotlus-
voor on avatud vähemalt 30 
päeva.

Kuulutaja
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Rakvere Galeriis süüvi-
vad üksteist klaasi-
kunstnikku üle Eesti pu-
nase värvi müsteeriu-
misse. Nad on valanud 
ja puhunud klaasi ning 
maalinud ja skulpturee-
rinud võimsat punast 
tooni igaüks omal 
kombel.

Ülle Kask

Tänavu oktoobris toimus 
Tallinnas Eesti Klaasikunst-
nike Ühenduse aastanäitus, 
mille teemaks oli „Värv – pu-
nane“. Rakvere Galerii kuraa-
tor, klaasikunstnik Riho Hütt 
valis välja ja toimetas hulga 
töid ka Rakverre ning 17. no-
vembril kell 17 toimus näitu-
se avamine.

Galeriisse sisenedes lum-
mas punakas hämarus ja pil-
ku püüdsid seintel ning pos-
tamentidel ilulevad taiesed. 
Kuraator Riho Hütt, seljas 
punane T-särk ja ees purpur-
täpiline kikilips, ulatas igale 
külalisele kaitsemaski.

Müstilise muusika saatel 
sättis kuraator seinale vilku-
vaid punaseid tulukesi. Mas-
kides kunstigurmaanid ja sä-
delevad lambikesed tekitasid 
sürrealistliku tunde.

„Igaüks saab omale väike-
se punase leegikese külge, et 
oleks näha, kes on tegija,“ sõ-
nas Riho Hütt, riputades näi-
tusel osalevatele klaasikunst-
nikele punased tähekesed 
rinda.

„Näituse avamisel on kom-
beks, et kuraator räägib, mis 
on tehtud,” sedastas Riho 
Hütt. „Seekord teeme seda 
koos Maarjaga,“ sedastas 
Hütt.

Klaasikunstnik Maarja 
Mäemets, kes kureeris Tal-
linna näitust, alustas taieste 
tutvustamist Rait Lõhmuse 
mastaapsest skulptuurist „Te-
gelikult suur süda“, jagades 
ohtralt kiidusõnu.

Lõhmus ise rääkis veidi töö 
sisust, nentides, et on väga 
tundlik inimene, kellele lähe-
vad korda endast nõrgemad. 
„Tegelikult on selles töös veel 
mingi suurem lugu või asi. 
Võibolla anname liiga kergelt 
hinnanguid teiste kohta või 
süüdistame ega näe suuremat 
pilti, mis maailmas tegelikult 
toimub,“ ütles ta.

Merle Kannuse taies „Hää-
led seina taga“ on Maarja 
Mäemetsa sõnul klaasipuru-
ga maalitud. „Selle töö puhul 
meeldib, et kaugelt vaadates 
tundub tegu olevat hästi po-
sitiivse asjaga. Lähedale min-
nes paistab pildilt aga üsna 
võigas stseen kirvega,“ sõnas 

Klaasikunstnike näitus „Värv – 
punane“ on punased tõlgendu-
sed klaasis. Nad teevad seda 
vabalt, kasutavad erinevaid 
stsenaariume, metafoore ja tä-
henduste paljusust. Neid kõiki 
seob punase värvi intensiivsus 
ja keerukas iseloom. Punane 
haarab, köidab ja enam lahti 
ei lase.

Klaasikunstnikud: Piret Ella-
maa, Riho Hütt, Merle Kannus, 
Eve Koha, Eeva Käsper, Rait 
Lõhmus, Maarja Mäemets, 
Aleksandra Pavlenkova, Eili 
Soon, Kristiina Uslar, lisaks 3D 
installatsiooni autorid Caspar 
ja Kristo Sild.

Rakverel on armsad ja tuge-
vad traditsioonid jõuluaja al-
guse tähistamiseks, kuid see 
aasta on omanäoline ja kut-
sub meid ka värskes õhus vii-
bides tegutsema hoitult.

Seetõttu toimub tänavu ad-
venditulede süütamine Rak-
vere keskväljakul teisiti kui 
varasematel aastatel. Jõulu-
tuled süüdatakse kuusel esi-
mese advendi õhtul, 29. no-
vembril. Paneme suurt rõhku 
turvalisusele ja kuna inimeste 
tervis on kõige tähtsam, siis ei 
toimu koroona tõttu tänavu 
traditsioonilist advendiaja-
kontserti vabas õhus. Samuti 
ei toimu tänavu keskvälja-
kul soovijaile traditsioonilist 
jõulutule jagamist.

Rakvere linna jõulutule 
süütab Kolmainu koguduse 
õpetaja Tauno Toompuu 29. 
novembril kell 18 Kolmainu 
kirikus enne Arsise kellade-
ansambli kontserti. Jõulu-
tuli asetatakse kiriku ette, 
kus kõik soovijad saavad 
kontaktivabalt jõulutuld en-
daga koju kaasa viia kuni kel-
la 19.30-ni.

Rakvere linnapea Triin 
Vareki sõnul on aasta olnud 

heitlik ja murelik ning prae-
gugi ei tea me, mida koroona-
viiruse osas võib tuua iga 
uus päev. „Jõuluaeg on rahu 
ja helguse aeg, kus loodan, et 
võetakse rohkem aega enda 
ja lähedaste jaoks, märgatak-
se inimesi enda ümber. Ala-
ti soovin, et hoitud olemist 
oleks rohkem ja ilus on unis-
tus sellest, et keegi ei peaks 
ennast pühadel üksildasena 
tundma. Püüame ikka posi-
tiivselt mõeldes leida rõõmu 
ning õpime tasapisi elama ja 
toimetama selle uue viiruse 
ajastul. Jõulud on ikka jõulud 
ja kuidas neist rõõmu tunne-
me, saame ise otsustada. Isegi 
kui aasta on olnud väga teist-
sugune, kehtivad piirangud, 
ranged soovitused ja kuskil 
hiilib hirm. Valime headuse, 
turvalisuse ja rõõmu. Tähis-
tame teisiti, aga tähistame 
rahukuu algust, hoides rõõ-
mu oma südames ja jagades 
seda oma kallitega. Jõulu-
väljak jääb nautimiseks lin-
lastele ja külalistele ju pikaks 
ajaks,“ lisas ta.

Advendiajal tasub teha ja-
lutuskäike linnaruumis, mis 
pühadesäraga kaunistatakse. 

 Rakvere linnakunstnik Marju 
Püümetsa sõnul iseloomus-
tab peagi algavat advendi-
aega sel hooajal Rakvere lin-
napildis sooja ja külma valge 
värvitooni kokkumäng, ring 
ja ringlemine ning Rakvere 
lipuvärvidest inspireeritud 
värvigamma.

Linnapilti tuuakse uusi 
põnevaid valguslahendusi. 
Selleks, et tuua hämarasse ja 
sombusesse aastaaega helgust 
ja ootust lisandub uusi avas-
tusi igasse adventi. Esimesel 
advendil hakkab tuledesäras 
helkima keskväljak, kust kan-
dub iga järgneva advendiga 
sära kodudele aina lähemale. 
Teisel ja kolmandal adven-
dil tekib põhjust jalutada nii 
Pikal tänaval, vallimäel, Au-
sambapargis, Kirikupargis, 
Moonakülas jne. Neljas ad-
vent on jäetud koduste kau-
nistuste imetlemiseks ja pere-
ga aja veetmiseks.

Linnaruumis näeb juba tut-
tavaid installatsioone varase-
matest aastatest kui ka uusi 
lahendusi. Uute installatsioo-
nide tegemisel on mõeldud 
erinevate sihtrühmade peale. 
Näiteks keskväljakul on palju 

lastele põnevust ja tegevust 
pakkuvaid installatsioone.

Kuid leidub ka huvita-
vaid lahendusi, mille kõrval 
pühadeaja meenutuseks fo-
tosid jäädvustada. Samuti on 
kohti romantikutele.

Kuna sel aastal valmis 
uhke Rakvere vallimägi uues 
kuues, tähistavad teekonda 
kesklinnast vallimäele val-
gustatud kiiged. Mõnusal ja-
lutuskäigul ülesmäge saab iga 
puhkepausi ajal nautida ime-
lisi vaateid linnale. Keskväl-
jakul näeb Rakvere ameti-
kooli meistrimeeste poolt 
valmistatud jõuluvana tooli, 
uude aastasse saab piiluda läbi 
Jeld-Wenis valmistatud ukse, 
mis on kaunistatud leed-
valgusega ning muud hu-
vitavat. Pikk tänav ehitak-
se väikeste kuuskedega, mis 
oleks valgustusraie raames 
maha võetud ja mitmel pool 
linnaruumis löövad särama 
valgustatud raagus puud. 
Lisaks saab vallimäe ringla-
val uudistada jõuluteemalist 
hologrammi.

Kristel Mänd

Rakvere linna jõulutuld jagatakse tänavu kontaktivabalt

Rakvere Galeriis lummab klaasikunstnike punane näitus

Mäemets. Kuraator teadis, et 
pildil on ka oma lugu. Lapse-
põlvekodus olevat Kannus 
kuulnud kogu aeg seina ta-
gant mingeid hääli ja mütsa-
tusi, kujutades ette, mis seal 
toimuda võiks – oma näge-
mused valaski ta klaasimaali.

Maarja Mäemetsa ja Alek-
sandra Pavlenkova kahasse 
tehtud töö „Good night“ (tõl-
ge inglise keelest „Head ööd“) 
pani imestama, kuidas on 
võimalik klaasist objekti sis-
se sõnu kirjutada. „Protsess, 
et teksti saaks kuumalt sinna 
sisse panna, on väga tehnili-
ne, abiks leekpõleti, klaasiliim 
ja sulatusahi. Töö sisse käib 
ka knopka, mis tähendab, et 
tegelikult ei pruugi see uni nii 
turvaline olla, sest inimene 

on kõige haavatavam just siis, 
kui ta magab, olles maailmale 
ja selle ohtudele kõige hap-
ram. Sellepärast ka niisugune 
pealkiri,“ selgitas kunstnik.

Galeriis kütkestab vaa-
tajat ka videoinstallatsioon 
„Anum“, mille autorid on 
Aleksandra Pavlenkova ja Eili 
Soon. Videos toimub puna-
se vedeliku valamine ühest 
anumast teise. Riho Hütt 
meenutas, et „Anum“ tegi 
klaasikunstnike aastanäitusel 
Tallinnas ilma. „Vaatate, et 
mingi reklaam jookseb, aga 
tegelikult käivad see uhke 
pitstehnikas klaasipuhuja 
meistriteoseks olev pokaal ja 
videoinstallatsioon kokku,“ 
sõnas ta.

Hütt jätkas, et hea veini-

buketi nautimiseks ei saa seda 
kastekannust või savikruu-
sist juua, nõu peab olema just 
selleks otstarbeks mõeldud. 
„Šampust ei vala me ju ka tas-
si,“ sõnas kuraator. Maarja 
Mäemets lisas, et Aleksand-
ra on tegelikult väikese naise 
kohta võimas klaasipuhuja 
ning see pokaal on pitsipuhu-
ja filigraanne töö.

Järgmised Aleksandra Pav-
lenkova taiesed, kaks suurt 
südant pealkirjaga „COR 
– Süda“, on sarnased inime-
se anatoomilise südamega. 
„Uskumatu, kuidas ta selle 
kuuma klaasimassiga töö-
tas,“ sõnas Mäemets. „See on 
rohkem nagu kuuma klaasi 
skulptureerimine, mitte pu-
humine – objektid pole seest 

tühjad, vaid need on täismass. 
Skulptureerimine tähendab 
seda, et erinevate klaasi töö-
riistadega on suures kuumu-
ses painutatud, võetud jälle 
klaasimassi juurde ja tekita-
tud õhumullid. See on väga 
võimas. See ongi lihtsalt süda. 
Nii klaasilik ja sujuv,“ imetles 
ta.

Galeriis püüavad pilku ka 
tervet ühte seina täitvad Riho 
Hüti „Muinastuled“, mille 
kohta autor märkis, et tema 
tööde ees tasub mõtiskleda, 
kas punane on tuli või leek. 
Salapärased ja huvitavad 
kunstiteosed on ka Kristii-
na Uslari „Mälusõlm“ ja Eve 
Koha „Koma 123“.

Klaasikunstnike punaseid 
töid tasub hilissügiseses kaa-
moses kaema minna, sest 
killud toovad õnne. Näitus 
„Värv – punane“ on Rakvere 
Galeriis avatud 11. detsemb-
rini, esmaspäevast reedeni 
kell 14–20.

Riho Hütt ja tema „Muinastuled “. Foto: autor Mari-Liis Roots
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
27.11 kell 19 „Charlotte Löwensköld“ s/s, lav. Urmas Len-
nuk
27.11 kell 19 „Alibi“ v/s, lav. Andres Noormets
28.11 kell 15 „Lendas üle käopesa“ s/s, lav. Eili Neuhaus
28.11 kell 19 Viimane etendus! „Ükssarvikute farm“ v/s, lav. 
Urmas Lennuk
3.12 kell 19 „Kuni ta suri“ v/s, lav Peeter Raudsepp

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühingu teabepäev toimub 30. 
novembril kell 14 Rakvere linnavalitsuse ruumis 114. Kü-
laline sotsiaalkindlustusametist. Kanname maske.

Gustavi Maja
14. detsembril kell 18.30 Lille Lindmäe loeng
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

PÖFF endiselt kestab, 
kasutage võimalust, ku-
ni veel saab!

Margit Adorf

Seekord tutvustan teile kahte 
filmi, millest mõlemat saa-
te küll vaadata ka väljaspool 
PÖFF-i programmi. Need on 
eesti filmid, mõlemad auto-
biograafilised mälukildudest 
koonevad lood, mille pea-
tegelasteks on noored poisid, 
kellel isa on eiteakus ja kelle 
emad neid ei kasvata. Ühel on 
ema Rootsis, teisel Soomes. 
Mõlema filmi poisid kasva-
vad koos vanavanematega. 
Nii et kaks sarnast tausta, 
ajaperiood on samuti üsna 
lähestikku, nõukogudeaegne. 
Kumbki film ei ole pelk las-
tekas, täiskasvanud vaatajale 
sobivad mõlemad hästi.

„Vee peal“
„Vee peal“ on rahulikum, 
mõtlikum, mõnevõrra dep-
ressiivsem kui teine täna 
kõneks tulev film. PÖFF-i 
raames on seda veel võima-
lik vaadata ühel seansil, 28. 
novembril Tartus. Kinodesse 
jõuab film praeguste plaani-
de kohaselt 1. jaanuaril. Kui 
nüüd ära näha ei õnnestu, siis 
kindlasti pange kõrva taha 
ja minge kinno, see on kobe 
kinofilm.

Režissöör Peeter Simmi 
nimi ei ole vast ühelegi eesti 
kinosõbrale võõras, samu-
ti võib olla, et paljud on juba 
jõudnud lugeda Olavi Ruit-
lase samanimelist romaani. 
Ruitlane ise on oma loo ka 
stsenaariumiks kohendanud. 
Nende kahe koostöö on väga 

hästi sujunud ja see paistab ka 
kinolinalt välja.

Peategelane Andres (Ras-
mus Ermel) on teismeikka 
jõudev noormees. Filmi te-
gevustik toimub paari aasta 
vältel, alates tasapisi talvel ja 
saades suurema hoo sisse su-
vel, mil leiavad aset põhilised 
seiklused. Näeme värvikat 
provintsiaguli seltskonda, 
Andrese lähemaid naabreid, 
kes on põhiliselt joodikud 
ja pensionärid või mõlemat 
korraga. Poisisse suhtuvad 
nad siiski kõik omamoodi 
hoolitsusega.

Teiste tegelaste seas joonis-
tuvad Andrese elus terava-
malt välja Kolla (Aarne Soro) 
ja Valter (Marko Matvere). 
Kolla on invaliid, ilmselt 
mingi vaimse probleemi tõt-
tu. Tema on põhiline, kelle-
ga koos Andres kalal käib, et 
saaks maa pealt ära, elu eest 
putku. Kolla kuulab ja on nii-
palju toeks kui oskab. Ja And-
res omakorda talle.

Valter aga on kõva mees, 
tugeva iseloomuga joodik, 
kes peksab küll oma naist, 
kuid kes samas on Andrese 
jaoks teiseks usaldusisikuks 
ja poisile otsekui puuduva 
isa eest. Valter õpetab talle 
neid asju, mida vanaisa (Kalju 
Orro) ei õpeta üldse või teeb 
täiesti valesti. Matvere män-
gib Valteri hästi soojaks ja sü-
damlikuks, väga hea rollisoo-
ritus, ainuüksi tema pärast 
tasub seda filmi vaadata.

Vanaisa on tegelikult sel-
le loo kõige karmim mees, 
peksab poisile mõistust pähe 
ja hädaldab pidevalt, kuidas 
justnimelt poiss on tema tõ-
bedes süüdi. Vanaema (Maria 
Klenskaja) vaatab seda kõike 

sekkumata pealt.
Tegelaste galerii on kirju, 

Matveret küll kiitsin eraldi, 
aga ega tema kõrval ei ole küll 
ka ükski teine näitleja sugugi 
kehvem, Valteri tegelaskuju 
lihtsalt on üks eredamaid ja 
südamesseminevamaid. Eral-
di aga tahaksin kiita naabri-
naiste (Hilje Murel, Liisa Ai-
bel, Anne Reemann) kuju-
tamist ja nende omavahelist 
kaklusstseeni. See on kindlas-
ti üks koht, mille juures saate 
korralikult naerda.

Üldiselt on film pigem 
nukrameelne. Väga eluline ja 
mitte sugugi lootusetu, kuid 
siiski kurbliku alatooniga. 
Linateose kiituseks tuleb aga 
öelda, et see ei veni sugugi, 
sündmused on kaasahaaravad 
ja erinevad tegelased hästi 
välja joonistatud. Ka pisemad 
karakterid, kes vaid mõne 
korra ekraanilt läbi vilksata-
vad, näiteks Guido Kanguri 
kehastatud Hiirekõrv.

„Hüvasti, NSVL!“
„Hüvasti, NSVL!“ on hoo-
pis teises tonaalsuses. See on 
hoogne, lustlik, kaleidoskoo-
piline ja kohati unenäoliselt 
jabur, aga kõik on siiski ühe 
poisi mälestused ja film ei 
muutu mingiks ulmeliseks 
farsiks. Piiripealne on see 
mõnes stseenis aga küll. Sa-
mas, eks selline see nõukaelu 
kohati oligi, nii veider, et 
kui filmi panna, siis keegi ei 
usugi.

Siin on peategelaseks poiss 
nimega Johannes (Niklas 
Kouzmitšev) ja tema elu jäl-
gitakse läbi mitmete aastate, 
alates sünnist. Isa on poisil 
teadmata, seega saab tema 
isanimeks märgitud Lenin.

Kaks eesti fi lmi

Filmi „Vee peal“ peategelane Andres (Rasmus Ermel) koos sõbra Kollaga (Aarne Soro) vee peal, kus elu neid kätte ei saa. Foto: Liisbet 
Valdoja

Poisil on ema (Nika Savo-
lainen) küll olemas ja suhtleb 
temaga, kuid alguses on ta 
suurema osa ajast ära Tallin-
nas ja hiljem Soomes. Poiss 
kasvab koos vanavanema-
tega (Ülle Kaljuste ja Tõnu 
Oja), kes on kohati ülehoo-
litsevad, aga kindlasti mitte 
vägivaldsed.

Veidraid mälestusi tekitab 
poisis Sillamäe linn, mida fil-
mis märgitakse nimega Le-
ningrad 3, kuid lokatsioonina 
tunneb kohalik vaataja siiski 
kergesti ära Sillamäe. Seal 
mööduvad poisi varasemad 
aastad.

Edasi kolib pere linna, ema 
ühiselamusse. Seniks-ku-
niks. Johannese ema on üsna 
pöörane tegelane, küll on 
tal iga kord külas käies uus 
peigmees, aga lisaks sellele 
on ta ka mässumeelne ja see 
lõpuks maksabki perele ka 
ühikakoha.

Saatuse veidrate käikude 
kaudu saab pere taas kokku 
tolle tüdruku vanematega, 

keda kohati sünnitusmajas, 
kui Johannes sündis. Nüüd 
algab uutmoodi kommuu-
nielu ja Johannes kogeb ka 
esimest armumist.

Kõige selle taustal on kuju-
tatud toonast eluolu, veidike 
NSVL-i lagunemist, kuid esi-
kohal ei ole sugugi poliitilised 
sündmused, vaid tegemist 
on siiski ühe poisi kasvamise 
looga.

Olgu öeldud, et eesti keelt 
kuuleb filmis üsna vähe, see 
on peamiselt soome-vene se-
gakeeles. Tegemist on inge-
risoome perega ja tegelased 
räägivad omavahel läbisegi 
nii soome kui vene keeles. 
Ja seda tasub eriti kiita, sest 
minu meelest kukub see neil 
superhästi välja. Ei ole su-
gugi puine ega jäta muljet, 
et tegelikult näitlejad selles 
keeles igapäevaselt ei räägi. 
Tekst voolab väga ladusalt ja 
loomulikult.

Kaljuste ja Oja moodusta-
vad omavahel väga hea sü-
nergiaga duo ja toovad filmi 

sümpaatset emotsiooni. Ka 
siin on tegelasi väga palju ja 
nad moodustavad kirju ga-
lerii, kellest igaüks vääriks 
omaette pisikest aplausi.

Kokkuvõttes on see film 
niisugune, et isegi kui ma 
teile terve stsenaariumi jagu 
sündmusi ümber jutustaksin, 
siis see ei annaks mitte min-
git teadmist selle kohta, mis-
suguse linateosega tegelikult 
tegu. See film on puhas emot-
sioon, mida peate omal nahal 
kogema. Mitte mingi seisun-
difilm, pigem nagu käik lõ-
bustusparki. Ühele meeldib 
üks atraktsioon, teisele teine, 
aga lõpuks saab igaüks sealt 
toreda elamuse. Killustatud, 
kuid terviklik.

PÖFF-i raames saate seda 
filmi vaadata ka veebikino 
kaudu kino.poff.ee lehel, kuid 
lisaks festivalile tuleb film 
kohe ka kinolevisse, seega 
näiteks Rakvere teatrikinos 
on seda võimalik vaadata 
alates reedest. Ärge maha 
magage!
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

TALVEREHVE

KINNISVARA

•  Mü ü a  1 t o a l i n e  ko r t e r 
kõigi mugavustega. Kadri-
na vald, Vohnjas. Tel 5565 
2908

• Müüa värskelt renoveeritud 
päikesepoolne 2toaline korter 
Kundas, mis asub maja keskel. 
Korteri planeering muudetud, 
avatud köök elutuba. Korteris 
vahetatud plastpakettaknad, 
radiaatorid, elektrijuhtmestik 
ning torustik. Uus san.tehnika 
ning el.boiler. Seinad värvi-
tud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. 
Vahetatud siseuksed ning me-
tallist turvauks. Paigaldatud 
uus köögimööbel koos teh-
nikaga, kuulub hinna sisse. 
Korteri juurde kuulub ka kel-
der. Majas olemas toimiv KÜ. 
Hind 20 000 €, skanex2005@
mail.ru

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Aseris, vajab remonti. Tel 5632 
7008

• Müüa 2toaline korter Kadri-
nas. Tel 5342 3966

• Müüa korter otse omanikult. 
Tapa ülesõidu 5A, I korrus, 
2toaline. Infot telefonil 5648 
7826

• Müüa 3toaline korter Vi-
ru-Jaagupis. Korrus 2/2, kesk-
mine trepikoda, kahele poole 
aknad, teisel pool mets ja põld, 
puuküte. Alustatud kapitaalre-
mondiga, korteris ehitusmater-
jale. Hind 11 000 €. Tel 514 4170

• Müüa 3toaline korter Vi-
ru-Nigulas, Oja 2-2. Helistada 
saab telefonidele 5667 3023 ja 
5851 5145

• Müüa 4toaline korter Trii-
gis, keskküttega, magamis-
toad täielikult uuendatud. 
Üks rõdu. II korrus. Kõik 
mis korteris on, jääb sisse. 
Aknad vahetatud. Hind 11 
500 €. Helista ja tule vaata-
ma. Tel 513 0629

• Müüa 5toaline maja Vinni 
alevikus. Ehitusaasta 1983, 
üldpind 93 m2, krunt 1415 
m2. Maja juurde kuulub 
garaaž, välikelder ja väga 
heas korras aed. Hoone 
on väljastpoolt renovee-
ritud (aknad vahetatud, 
uus välisfassaad ja katus), 
osad siseruumid/toad on 
remonditud.  Tsentraalne 
vesi ja kanalisatsioon ning 
oma keskküttesüsteem (küt-
tepuudega) ja õhksoojus-
pump, lisaks ka tööstusvool.  
Hind 129 000 €.  Helista otse 
omanikule tel 5685 5008

• Müüa garaaž Saue tänava 
lõpus. Tel 5340 7274

VAHETUS
• Vahetada maja mere ääres 
Lüganuse vallas Moldova külas 
(oma maa mereni ) maja vastu 
Rakveres. Tel 520 9952

OST
• Ostan korteri Kundas, sood-
sa pakkumise puhul kohene 
tehing. Tel 504 0123

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

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

• Soovin osta Rakveres 1-2toa-
list korterit. Vaatan üle kõik 
pakkumised. Tel 5330 4937

• Ostan 2-3toalise korteri 
Rakveres K.küte, kuni 40 000 
€, keskmine seisukord. Kv-por-
taalid on üle vaadatud. Tel 
5914 3705

• Tere, meie pere soovib osta 
Rakverre või kuni 15 km selle 
ümbruses oma hubast maja. 
Sooviks osta notariaalse järel-
maksuga, oleksime võimelised 
maksma 8000 € sisse ning iga 
kuiselt kokkuleppel . Maja 
võib vajada ka remonti. Peres 
meil kasvamas ka pisike tirts, 
kes oleks õnnelik enda kodu ja 
enda toa üle. Kui tunned keda-
gi või ehk on sul endal kusagil 
koduke kes otsib uut peret siis 
palun võtke meiega ühendust. 
Tel 5824 2202

• Ostan soodsama maamaja 
või talukoha (kapitaalremonti 
vajavate hoonetega) Lääne-Vi-
rumaale, Järvamaale või Jõ-
gevamaale. Kuni 12 000 €. Tel 
5562 2919

• Soovin osta garaaži Rakveres. 
Tel 504 3520

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 
5592 9942

• Ostan garaaži Rakveres, sei-
sukord pole oluline. Pakkuda 
võib igasuguseid. Vooluta, 
kanalita ja võib ka remonti 
vajada. Hind vastavalt seisu-
korrale. Tel 5891 5916, kui ei 
vasta siis sõnum

VÕTAN ÜÜRILE

• Võtan üürile odavama elamis-
pinna Rakveres. Tel 5845 7746

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile 1toaline muga-
vustega, möbleeritud korter 
Rakveres, üüri hind 170 € + 
kommunaalmaksud. Info tel 
527 0058

• Anda üürile 1toaline kõigi 
mugavustega möbleeritud 
korter renoveeritud majas 
Sõmerul, hind 180 € + kommu-
naalmaksud. Tel 523 4376

• Anda üürile Rakvere linnas 
kõigi mugavustega möbleeri-
tud 1toaline korter (26,7 m2).
Tel 5029052

•  Üürile anda 2toaline ahiküt-
tega korter Rakveres. Pikk 37, 
II korrus. Hind 220 € kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline ahi-
küttega korter Rakveres. Tel 
5322 6337

• Anda üürile 3toaline reno-
veeritud korter Rakveres. Tel 
516 7447

• Anda üürile Rakvere kesk-
linnas uus 4toaline korter (93 
m2). Saun, vesi- põrandaküte, 
möbleeritud. Tel 502 9052

• Rakveres Mulla tn anda ren-
dile garaaž, hea asukoht. Info 
5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Citroen C3, 09/2008. 
a. 1,4i, 54kW, bensiin, 5 ust, 
luukpära, hooldusraamat, 
konditsioneer, väike läbisõit, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Fiat Stilo, 09/2003. a. 
1,6i. 76kW, bensiin, 3 ust, he-
lehall met, täiuslik hooldusraa-
mat, sõitnud ainult 139 000 km, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Chia, 
1,8TDCi, 03/2003. a, 74kW, 
universaal, helesinine metallik, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
4 x el.aknad, hea varustus, 
puhas auto, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa väga heas korras Ford 
Mondeo, 98. a. 1,8 bensiin, 
luukpära, roheline, Eestis 
alates 2013. Sellest saati üks 
omanik. Kere on väga heas 
korras, auke pole, just läbinud 
ülevaatuse. Hind 800 €. Samas 
müüa väga hästi hoitud Volvo 
V70, 2004. a, universaal, 2,4, 
diisel, 120kW, väga vähe võtab 
kütust, kerel rooste puudub ja 
mõlgid, auto tume hall, Eestis 
olnud 2019. a, sellest saati ühe 
inimese käes. Hind 2700 €, 
Auto korralik, remonti ei vaja. 
Tel 5809 6086

• Müüa KIA Ceed TX, 07/2007. 
a. 1,6i. 84kW, turbodiisel, 5 ust, 
luukpära, kirsipunane metal-
lik, täiuslik hooldusraamat, 
kliima, el.aknad, valuveljed, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Land Rover Freelan-
der, 1,8 B, manuaal, 98. a, 4x4, 
norm. korras, talverehvid. Tel 
511 3414

• Müüa Opel Astra Comfort, 
08/2003. a. 1,6i. 62kW, hall me-
tallik, bensiin, sedaan, täiuslik 
hooldusraamat, konditsio-
neer, 1 omanik, väga korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Peugeot 207 Trendy, 
11/2009. a. 1,6HDI. 66kW, tur-
bodiisel, tumesinine metallik, 
luukpära, 5 ust, hooldusraa-
mat, konditsioneer, el.aknad, 
korralik, superökonoomne 4-5 
l/100 km kohta! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Škoda Fabia Elegance 
Combi 09/2010. a. 1,6TDI. 
66kW, must metallik, univer-
saal, turbodiisel, hooldusraa-
mat, konditsioneer, väga heas 
korras, superökonoomne 4,2 
l/100 km kohta, soodsalt! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Subaru  Justy , 
ökonoomne väikeauto 1,0 
(51kW) bensiin, manuaal. 
12/2008. Ostetud uuena 
Eestist Mariine autost. Kor-
ralikult hooldatud, läbisõit 
102 000 km. Kehtiv ÜV. El, 
aknad x 4, konditsioneer jne. 
Õige läbisõit. Kaasa korrali-
kud „Gislaved“ naastrehvid. 
Hind 2600 €. Tel 504 9593

• Müüa Volkswagen Caravel-
le, 2014. a. Hall, diisel, 9 kohta, 
automaat. Tel 5197 2779

VARUOSAD
• Müüa vähekasutatud naast-
rehvid 195/65R15 Hankook 
soodsalt kompl. hind 80 €, 
VW/Audi plekkveljed 15 ja 
16 tolli 5x112 Nokia naast-
rehvidel, kompl. 130 €, Golf 
4/Bora plekkvelgedel 5x100 
naastrehvid Nokia 195/65R15 
kompl 130 €, Opel Astra/
Vectra  valuveljed headel 
naarstrehvidel Bridgestone 
195/65R15  5x100, plekkveljed 
VW Golf 5, Passat, Touran 16 
tolli 5x112 kpl 50 €, plekkvel-
jed Opel 16 tolli kompl 50 €! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa 4 valuvelge koos talve-
rehvidega, 14 tolli. Siseava 57. 
4x100. Hind 65 €. Tel 5326 7156

• Müüa odavalt kasutatud 
rehve 13-15 tolli. Tel 529 1004

• Müüa odavalt kasutatud 
naastrehvid „Michelin“ 225 
(55-17). Tel 529 1004

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

• Ostan kõikide Javade osi ja 
GAZ 51 tuletoru. Härra Tar-
tust helistage palun uuesti! Tel 
5558 5956

• Ostan VAZI, Moskvichi, Volga 
uusi plekke, stangesid, tulesid 
jne. Samas ostan uusi veneaeg-
seid rehve. Tel 515 7395

• Ostan auto, võib vajada re-
monti, vaatan kõik pakkumi-
sed üle. Tel 5678 5520

• Ostan Toyota Land Crui-
seri, võib nokitsemist vaja-
da. Ei pea omama ülevaatust 
ega kindlustust. Hind 8000 
€. Pakkumine teha telefonil 
5309 2650

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid. Võivad olla seisnud, 
remontivajavad, avariilised, 
heas korras jne. Maksan head 
hinda! Huvi pakuvad ka vene 
masinad. Romud kustutan 
registrist. Tel 5357 7108

• Ostan sõidukeid, kaubi-
kuid ja maastureid igas sei-
sukorras. Sobivad nii heas 
korras, ilma ülevaatuseta, 
arvelt maas, kaua seisnud 
jne. Helista 5309 2650 ja saa-
te teada palju Teie sõiduki 
eest pakume. Hind 10 000 
€. Treileri võimalus

• Ostan autosid: maastureid, 
kaubikuid, seisnud, remon-
tivajavaid, avariilisi, heas 
korras jne. sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakku-
mise korral tulen kohe järgi. 
Arveldamine ja dokumentide 
vormistamine kohapeal. Tel 
5376 2575

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

• Sõidukite kokkuost üle 
Eesti! Lääne-Virumaal tu-
leme kohale 15 minutiga ja 
maksame parimat hinda! 
Pakkuda võib ka vigaseid, 
avariiliseid või seisnud ma-
sinaid. Arveldamine sulara-
has! Helista 5631 1001

• Ostan sõidukeid, kau-
bikuid ja maastureid igas 
seisukorras! Raha kohe kät-
te! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, 
maksan rohkem! Tel 5355 
5848
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

* 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt kliendi 

joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus (vaja-

dusel väljasõidud kliendi juurde)
RASKETEHNIKA, VEOAUTODE NING 
HAAGISTE REMONT, HOOLDUS NING 
VARUOSAD
FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD 
(väljasõidud klientide juurde)
SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD
KLIIMADE TÄITMINE+REMONT
RASKETEHNIKA REHVITÖÖD
VEOAUTODE REHVITÖÖD
REHVIDE PARANDUS+MÜÜK
ALUSROOMIKUTE REMONT+MÜÜK

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

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

• Teostame autoremonti ja 
rehvi vahetust Pajusti, Naa-
ritsa 3. Hinnad soodsad. Info 
5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

 

• Rentida suur buss Spin-
ter. Kaubaruum 4,2 x 1,7 m. 
Kolimiseks, veoteenuseks 
vms. Saab vedada ka 6 m 
pikkuseid asju. Hind 50 €/
ööpäev. Lisandub kütus. Tel 
511 1856

• Veoteenus, kolimine ja kolu 
vedu prügimäele. Tel 506 
1547

• Kallurauto teenus (kamaz 
55111). Tel 503 2269

• Metsaveoauto teenus. Tel 
503 2269

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

 

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

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

FEKAALIVEDU JA VESI

• Reovee- ja fekaalivedu 
Lääne-Virumaal. Helista 
5656 1515. Teenindame ka 
õhtuti ja nädalavahetustel

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud tras-
side sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ. Tel 5194 4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

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

• Hoonete renoveerimine, 
ehituse sisetööd, puitfas-
saadid, lintvundamendid, 
müüritööd. Tel 5646 0674

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

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

• Teeme korteritele ja van-
nitubadele remonti. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santehnili-
sitöid, elektritöid. Samuti van-
nitubade remonti. Tel 518 7979

• Lammutustööd koos pra-
hi äraveoga. Tel 5553 0770

• Teostan ehitus- ja remont-
töid. Tehtud tööle garantii. Tel 
522 6408

• Ventilatsioonisüsteemide 
paigaldus ja hooldus. Ven-
tilatsiooniseadmete müük. 
Parim Õhk OÜ. Tel 5348 1874

• Teostame eramajade venti-
latsiooni töid, täislahendus! 
Hinnad mõistlikud. Küsi pak-
kumist! Tel 5197 0125

• Teostame kõiki ehitus-ja 
remonttöid nii eramutes kui 
korterites, vannitoad, sise-
viimistlus, soojustamine jne. 
Santehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5808 5965

• Siseviimistlus, tapeetimine, 
dekoratiivkrohv korstnajal-
gadele. Tel 5343 2458

• Parkett- ja laudpõrandate 
paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine. Tel 
5829 2584

• Teen ehitus- ja remonttöid. 
Tel 5637 9871

• Lammutus, ehitus, sisevii-
mistlus, toru- ja elektritööd 
(pahteldus, värvimine, tapee-
timine, plaatimine, liistutami-
ne). Tel 504 5560

• Terrasside-, varjualuste- 
ja kuuride ehitus. Tel 5553 
0770

• Korterite, vannitubade 
remont. Tel 5553 0770

• Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, remont ja rõn-
gaste vahetamine. Kaevu-
pealsete ehitus. Tel 5840 0240

• Treppide ja varikatuste ehi-
tus. Tel 5380 0863

• Lammutustööd koos sodi 
äraveoga. Tel 5380 0863

• Kõrvalhoonete ehitus, ga-
raažid, saunad, grillimajad, 
puukuurid. Tel 5380 0863

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Siseviimistlus (plaatimine, 
parketi paigaldus), majad, 
saunad, korterid. Tel 504 5560

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, krohvitööd, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 
9293 Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid 
Lääne-Virumaal. Üldehitus, 
siseviimistlus, hoone vunda-
mentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.
com

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid, vannitubade remont 
ja plaatimine. Tel 5684 3839, 
www.facebook.com/Sisevii-
mistlus-481333308740539/

• Pleki kantimine: valmista-
me plekke vastavalt kliendi 
soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõ-
duga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE. info@estpur.ee, tel 
5347 6567

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, korstna-
pühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165
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• 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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

• 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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Mahutite ja septikute 
müük ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide paigal-
dustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

MUUD TEENUSED

• Pakkuda raamatupidamis-
teenust ettevõtetele. Huvi 
korral ühendust võtta numbril 
+3725824 1050 või e-maili teel 
karlleopart@gmail.com

• Tulemuslik võlgade sis-
senõudmine. IDR Inkasso 
aitab teil kätte saada oma 
nõuded. Aitame nii ettevõt-
teid kui eraisikuid. Teenus-
tasu maksate vaid siis kui 
raha kätte saab, idr@idr.ee, 
www.idr.ee

• Soovid oma kööki elava-
maks muuta? Meil on teile 
lahendus, köögitagaseina 
teie valitud pildiga klaas. 
Vaata meie galeriid face-
bookis: Klaaspind. Küsi-
muste korral võta meiega 
julgelt ühendust. E-mail: 
Klaaspind@outlook.com. 
Tel 5837 4502

• Teen maahooldust Viru-
maal. Kululõikus, võsalõikus, 
saelõikus. Tel 514 8661

• Lumetõrje suurema trakto-
riga (olemas lumepuhur). Tel 
503 2269

• Elektrigeneraatori teenus 
(20kW). Tel 503 2269

• Küttepuude saagimine ja 
lõhkumine. Tel 5660 3585

• Puulehtede koristus ja ära 
vedu. Tel 5660 3585

• Hauaplatside korrastamine, 
kivide puhastamine, sambla 
eemaldamine, hauapiirete 
ehitamine. Tel 5592 3491, 
hauaplatsihooldus@muhkel.
ee. Töötame üle Eesti.

• Pehme mööbli remont veo 
võimalusega. Tel 506 1547

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

• Viin ära teie vanaraua. 
Tel 5675 6622

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

•  Pööningute ja keldrite 
puhastus, samas ka prahi 
ära vedu. Tel 5553 0770

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

• KALEVBAND, tantsumuusi-
ka igale eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

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

• Tele- ja SAT seadmete müük 
ja paigaldus, era- ja korterma-
jadele. OÜ Ertesantenn. Tel 
5340 7808

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

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

Kulmuhooldus
Ripsmete keemiline värvimine
Lash lift
Kulmu lamineerimine
Klassika-/volüümripsmepikendused 
paigaldus/hooldus
Ripsmepikenduste hooldus
Näopiirkonna depilatsioon

Tel 5192 4323; Rakvere, Lai 11

Enne

pärast

                     

Ed. Vilde 6a, Rakvere

E-R   9-18 L      10-15 P   Suletud

Jumestus, 
ripsmepikendused, 

microblading
Agaate

tel 5612 7727

Juuksur 
Kati

tel 554 7151

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15
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• Müüa kuivi küttepuid. Tel 
514 8848

• Müüa küttepuid aastaring-
selt koos kohale toomisega, 
veokile laotult 5-15 m3 ja too-
red 30-50 cm, kuivad 38, 50 cm, 
hinnad soodsad. Tel 503 0311

• Müüa turbabrikett alusel 
900 kg, hind 140 €. Kasepuitb-
rikett alusel 960 kg, hind 150 
€. Kuuse-kase puitbrikett 960 
kg, hind 145 €. Vedu tasuta! Tel 
5363 9678

• Müüa 40 l võrkkottides pa-
kendatud kasepuid - 3 €. 
Lepa- ja haava kaminapuid 
- 2.6 € . Müüa ka 40 l võrkkot-
tides pakendatud pliidipuid 2 
€. Tel 508 4872

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l 
võrkkotis, 2,50 €. Müüa kuiv 
kask 30 cm, 40 l võrkkotis, 3.00 
€. Müüa kase-puitbrikett 96 
tk alusel 960 kg, 150 €. Müüa 
turbabrikett 86 tk alusel ca 
900 kg, 145 €. 

• Müüme Haljalas kütte-
puid. Lehtpuu, kuivad ja 
toored, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 505 1528

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõ-
hutud kuivi küttepuid. Miini-
mumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m kütte-
puud. Tel 5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid 
koos veoga. Asume Kadrina 
lähedal. Tel 5377 4627

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõima-
lus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632

LOE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Müüa suuremat sorti tugi-
tool. Tel 5845 7746

• Müüa kasutatud pelletkamin 
„Roosy“. Hind 500 €. Tel 5198 
4922

• Müüa soodsalt lahtikäiv tugi-
tool 30 €, televiisor „Sharp“ „32“, 
30 €, pimendav ruloo, bordoo 
200-180, 15 €. Tel 5566 9310

• Müüa saunakeriseid. Tel 
5380 0863

•  Mü ü a  v ä h e  k a s u t a t u d 
„Sleepwelli kušett“ 90x200 
cm, hind 65 €. Tel 5864 9789

• Müüa korralik kasutamata, 
võimas akulaadija 3-65V, 20A, 
ökonoomne, tutikas, vana hea 
Puurmani akulaadija „Start“ ja 
korralik kingsepa lappmasin 
„Singer“ 29K. Tel 5801 9086

• Müüa täispuidust söögi-
laud - 150 € (värv tume lakk), 
küsi infot või tule vaatama. Tel 
5688 8797

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusos-
tud majapidamiste likvideeri-
misel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 
7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan puidust raamiga voo-
di 120x200. Eelistan koos mad-
ratsiga, kuid võib pakkuda 
ka ilma madratsita. Tee oma 
pakkumine telefonil 506 1085

• Ostan tarbeklaasi tooteid: 
vaasid, klaasid, pitsid jne. Pak-
kuda võib kõike. Tel 507 9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristall 
nõusi- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

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

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

• Ostan Norma/Salvo ja tei-
si NSVL aegseid mänguau-
tosid ning vanu 1970–1990. 
a valmistatud Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel või kolimisel seisma 
jäänud esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. 
Tel 5555 5527

• Ostan nõukogudeaegseid 
värvilisi vaase. Tel 5808 3213

• Ostan üleliigseid asju: raa-
matuid, lauanõusid, mööblit 
jne. Tel 503 9650

• Ostan ENSV/Nõukogude 
aegseid märke ja autasusid. 
Tel 510 7541

• Ostan pliidi plaadi, ahju 
ukse, kruusatangid, alasi ja 
muud garaaži raua kolu. Tel 
503 1849

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l 
võrkkotis, hind 2,50 €. Müüa 
kuiv kask 30 cm, 40 l võrk-
kotis, hind 3,00 €. Müüa ka-
se-puitbrikett 96 tk alusel 960 
kg, hind150 €. Müüa kuuse-ka-
se puitbrikett 96 tk alusel 960 
kg, hind 145 €. Müüa turbabri-
kett 86 tk alusel ca 900 kg, hind 
140 €. Müüa kivisüsi 1000 kg 
alusel 25 kg kottides, hind 250 
€. Tasumine: kaardiga, sulas. 
Vedu tasuta! Tel 5373 3626

• Müüa küttepuid. Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, 
kuiv lepp - hind alates 55 €/
rm, saadaval ka sangleppa 
ja kaske. Puulõhkumistee-
nus halumasinal - hind ala-
tes 8 €/rm. Puud on laotud 5 
m3 alustele, võimalusel saab 
ka väiksemale alusele. Puu 
pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Viru-
maa

• Müüa kuivad küttepuud, 
briketti, Premium pelletit 
6/8 mm, kivisüsi. Transport 
tasuta! Tel 5390 0545

• Roela Agro OÜ müüb 
saetud lõhutud küttepuid 
45 €/rm. Transport tasu-
ta Lääne-Virumaa piires. 
Küttepuud on laotud auto-
koormas. Roela Agro OÜ. Tel 
5356 8224

• Müüa kuivi küttepuid pik-
kusega 30, 40, 50 cm. Uhtna 
piirkond. Info tel 514 1338

• Müüa kuivad lepa- ja kase 
halud võrgus (2,5-3 €), koju-
vedu. Tel 5646 6958

EHITUS

• Ostan saematerjali, OSB 
plaati, kivivilla, eterniiti, võib 
ka väikestes kogustes olla. Tel 
5380 0863

• Müüme katusematerjali 
otse tootjalt: plekk, eterniit, 
kivi, sindel. Samas ka paigal-
dus. Tel 5553 0770

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Rakvere 
Kütteladu müüb 
Kasepuitbrikett 

125€/alus
Turbabrikett 

130€/alus 
Küttegraanuleid 

(6 ja 8 mm) 185€/alus 
HINNAD KEHTIVAD 
NOVEMBRI LÕPUNI!
Transpordivõimalus. 

Narva 17, tel. 5566 9440, 
www.algaveod.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
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

METS

• Saemeeste brigaad teostab 
raieteenust ja võsalõikust. 
Puhastame kraavid ja teeservad 
võsast ja suurtest puudest. Tel 
506 0777, info@timberwise.ee

•  Ostan kasvavat metsa ja 
metsamaterjali. Teeme raie-
ja veoteenust. Tel 5346 9159

• Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 552 7322

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee
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Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi 
Toidukaubad kaupluses „Joogid”. 
Kauplus avatud  iga päev 10-22

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa väike traktor ja haake-
riistad. Tel 5345 7458

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha. Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5196 2628 või  5354 
3002

• Müüa Kungla Talu kartulit 
„Laura“ ja „Gala“. Info tel 514 
1338. Vedu!

OST
• Ostan veskikivi. Tel 503 9650

VANAVARA

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

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

• Ostan vanemaid seisma jää-
nud esemeid. Vanast naelast 
kuni mööblini. Tel 507 9984

• Ostan vanu nööpe. Tel 
5396 0504

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215  

• Ostan ENSV aegseid laste 
mõttemänge, konstruktori 
ja Norma lelusid. Tel 510 7541

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel või kolimisel seis-
ma jäänud esemeid. Tel 503 
1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju 
ukse, kruusatangid, alasi ja 
muud garaaži raua kolu. Tel 
503 1849

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, kellasid, fototeh-
nikat, 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 kokku nõukogude 
aegset elektroonikat. Ost-
silloskoobid, EW Raadio, 
sagedusmõõturid, generaa-
torid, voltmeetrid, raadio-
jaamad, lennukite elektroo-
nika, raadiosaatjad, arvutid, 
trükkplaadid, raadioside 
komponendid, KM-kon-
densaatorid, isekirjutajad. 
Kõik nõukogude elektroo-
nika. Helistage 8-22.30. Tel 
511 1203

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. 
a) postkaarte, fotosid, albu-
meid, koos fotodega, marki-
dega ümbrikke. Ka kollektsioo-
nidena. Teemad – linnavaated, 
pulmad, matused, inimesed, 
pühadekaardid, sõjaväelased 
jm. Täiskirjutused hinda maha 
ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749

TEATED

• Ostan kaubaaluseid : 
EUR,FIN ja märgistamata. 
Tel 5552 2789

• Ostan vanu rahasid, or-
deneid, rinnamärke, me-
daleid, postmarke, albu-
meid, vimpleid, tikutoose 
ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

• Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koja detsembrikuu 
info. Alates 1. detsembrist 
kaob täielikult paberil abi-
vahendi kaart. Sotsiaalkind-
lustusameti iseteenindusse 
saab siseneda kodulehe kaudu 
aadressil sotsiaalkindlustusa-
met.ee või otselingiga isetee-
nindus.sotsiaalkindlustusa-
met.ee. Keskkonda saab sisse 
logida ID-kaardi, mobiil-ID 
või Smart-ID-ga. Lisaks ise-
teenindusele saab ametiga 
suhelda info@sotsiaalkindlus-
tusamet.ee teel või helistades 
infotelefonile 612 1360. Juristi 
nõustamine toimub kaugteel, 
etteregistreerimine tel 5385 
0005. PIK  Juhatuse koosolek  
3. dets. kell 17.00, 15. dets. kell 
17.00 PIK  üldkoosolek. NB! 
Talvepuhkus alates 23.12.2020-
04.01.2021. Info tel 5342 9043

•  Urantia. Sa taotled tõde, ilu 
ja headust. Kui nii, siis ükskord 
satub su teele Urantia Raamat, 
mille sõnumist arusaamisvõi-
me laiendab surelikule teed 
Paradiisi, ellujäämise hinnaks 
on tingimusteta armastuse vas-
tuvõtmine. Urantia Raamatut 
saab osta kauplustest ja lugeda 
internetist. Rakveres toimuvate 
ürituste kohta saab infot tel 
56689629 või tulla kohale 24. 
nov. kell 18.00–19.30 Pikk tn 18

MUU

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

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

 Avaldame kaastunnet 
Helin Zuravljovale perega  

ISA
kaotuse puhul. 
Töökaaslased 
Kunda Grossi 

Toidukaupadest

Südamlik kaastunne 
Erik Rutnikule kalli õe  
ELLE UIBOUPINA

kaotuse puhul. 
Merike ja Romet

Südamlik kaastunne 
Tarvole perega 

kalli ema, ämma, vanaema 
SILVI SÕMER

kaotuse puhul.

Hille ja Enn

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

Ei kustu leinavalu hingest, 
ei kuiva silmis pisarad. 

Kuid mälestuste maailmas 
ta alati jääb teiega. 

Siiras kaastunne 
poegadele Harry ja Alarile 

peredega ning elukaaslasele, 
kalli isa, vanaisa ja venna

PEETER KAPP 
kaotuse puhul. 

Õed Koidu, Maire, 
Milvi, Linda, Merike

 

kuulutused.kuulutaja.ee kuulutused.kuulutaja.ee
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HINNAD RAKVERE TURUL  
26. NOVEMBER 2020 

RAKVERE TURG LAADA 39  
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADA-
LAIM 
HIND

KÕR-
GEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (till, 
r.sibul, petersell)

kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 10,00

Tomat (Poola) kg 3,00 3,50

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Punapeet kg 1,00 1,50

Kõrvits kg 0,80

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 
5kg

kott 6,00

LAUPÄEVAL, 28.NOVEMBRIL 
TURUL PEIPSI KALA (VÄRSKE JA 

SUITSUTATUD) MÜÜK!

MÜÜGIL SOOJAD KUDUMID 
(SOKID, KINDAD, MÜTSID) JA 

KALMUSEADED!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

T äna 182 aastat tagasi, 
27. novembril 1838. 
aastal tungis Prantsus-

maa sõjavägi Mehhikosse ja 
algas nn piruka- ehk koogisõ-
da. Ühe kondiitri pärast ala-
nud vastasseis kestis veidi üle 
kolme kuu ja lõppes prants-
laste võiduga.

Paarisaja aasta eest polnud 
Mehhikol järjekindlat välis-
poliitikat ning poliitiliselt oli 
tegu väga ebastabiilse riigiga. 
Pidevalt toimus kodusõda, 
mis meenutas pigem arvukate 
pätikampade omavahelist ar-
veteõiendamist, millega püüti 
jagada mõjusfääre ja riigiraha. 
Neid poolmetsikuid relvas-
tatud ühendusi ei huvitanud 
absoluutselt riigi rahumeel-
sete elanike käekäik ja saatus 
ning uued valitsused üritasid 
pigem võimalikult kauem 
võimul püsida kui majandust 
lappida.

Kõige selle tulemusel oli 
Mehhiko tööstus praktiliselt 
välja surnud ning riik sõl-
tus oma põhjanaabri USA ja 
Euroopa maade kaupadest. 
Sellal oli Mehhiko peamiseks 
kaubanduspartneriks Prant-
susmaa, kuigi tema kaupade-
le kohaldati kõige suuremaid 
makse. Kokku elas Mehhi-
kos umbes 6000 prantslast, 
kuid Mehhiko võimud ei 
hoolinud nendest endist ega 
nende turvalisusest ja vara 
puutumatusest.

Prantsusmaa tõttas 
kodanikele appi
Nii juhtuski, et Prantsusmaa 
valitsuse poole pöördus 1838. 
aastal prantslasest pagar ja 
kondiiter Remontel, kelle 
väitel olevat tema kauplust 
Mehhiko pealinnas rünna-
nud Mehhiko sõdurid ja oh-
vitserid ning selle tühjaks 
varastanud. See vahejuhtum 
olevat aset leidnud juba 1832. 
aastal. Muide, kuuldu järgi 
suhtusid Mehhikos kohalikud 
sõjaväelased neile usaldatud 
relvadesse enamasti kui töö-
vahenditesse ja seda võeti kui 
ametlikku luba lahendada ise-
seisvalt oma toiduprobleeme.

Remontel teatas kuningas 
Louis-Philippe I-le samuti, 
et Mehhiko valitsus ei soo-
vi poeintsidenti uurida ega 
talle rahalist hüvitist maks-
ta. Kompensatsiooniks nõu-

1838: prantsuse pagar põhjustas pirukasõja

Prantslased vallutasid sõja käigus Veracruzi sadama. Foto: www.google.ee/maps kuvatõmmis

dis Remontel 60 000 peesot, 
kuigi tema poekese hind oli 
ilmselt vaid umbes tuhandet 
peesot väärt.

Kuna taolisi kaebusi oli saa-
bunud Pariisi ka teistelt Meh-
hikos elanud prantslastelt, siis 
esitas Prantsusmaa peami-
nister Louis-Mathieu Molé 
Mehhikole 600 000 peeso (3 
miljonit franki) suuruse hagi. 
Tollal oli selle summa näol 
tegu hiiglasuure rahaga, sest 
võrdluseks – Mehhiko töölise 
päevapalk oli alla ühe peeso.

Mehhiko president Anasta-
sio Bustamante polnud nõus 
taolist raha välja käima ning 
Mehhiko ei vastanud prants-
laste nõudele praktiliselt ei 
musta ega valget ning lihtsalt 
ignoreeris oma Euroopa part-
nerit. Taoline suhtumine ei 
meeldinud aga kübetki Prant-
susmaale, mis esitas Mehhiko 
valitsusele kuuajalise ultimaa-
tumi, nimetades otsuse lange-
tamise viimaseks kuupäevaks 
27. novembri 1838. Kuna aga 
endiselt ei hakanud juhtu-
ma midagi märkimisväärset, 
siis otsustasid prantslased 
tegutseda.

Tugeva kindluse 
kiire vallutamine
Tegelikult polnud prantsla-
sed huvitatud maismaasõja 
pidamisest nõnda kaugel. Aga 
kuna Prantsusmaal polnud 
ka korralikku mereväge, siis 
kehtestati esiotsa Mehhiko 
vastu majandussanktsioo-
nid ning ühekäeline admiral 
Charles Baudin ei lasknud 
Mehhiko rannikule ühtki 
kaubalaeva. Kuid mehhikla-
sed olid kavalad ja panid käi-
ma salakaubaveo läbi Texa-
se. Ka prantslased polnud 

kuu pealt kukkunud ning 
suutsid kiiresti nii USA kui 
Texase vabariigiga kokku-
leppele jõuda, et salakauba-
vedu takistada. Mehhiklaste 
olukord muutus iga päevaga 
sandimaks ja nad olid väga 
solvunud.

Nii algaski sõda, mida hil-
jem hakati kutsuma pagari-, 
saia- ehk kondiitrisõjaks. 
Ametlikult on seda konflikti 
nimetatud veel ka esimeseks 
Prantsuse-Mehhiko sõjaks 
või esimeseks Prantsusmaa 
interventsiooniks Mehhikos-
se. See minisõda kestis ühte-
kokku kolm kuud ja kümme 
päeva ning Prantsusmaa poo-
lelt osales selles 3000 sõjaväe-
last, Mehhiko poolel võitles 
paarsada meest rohkem.

Charles Baudin ei kavan-
danud maismaaoperatsiooni, 
kuna pidas seda oma jõudude 
asjatuks kulutamiseks. Ta ot-
sustas selle asemel vallutada 
Veracruzi sadamalinna, mis 
oli Mehhiko peamine kau-
bandussadam ja kus olid ank-
rus peaaegu kõik Mehhiko 
kaubalaevad. Linnal polnud 
eriti võimsaid kaitseehitisi, 
aga selleni jõudmisel jäi ette 
San Juan de Ulúa suur ja tu-
gev kindlus, mida kaitses tu-
hat meest ja 186 suurtükki.

Kui 27. novembril lõp-
pes ultimaatumi tähtaeg, siis 
asusid Prantsuse sõjalaevad 
Néréide, Gloire, Iphigé-
nie ja teised kindlust mere 
poolt ründama, kusjuures 
prantslaste laevadel oli roh-
kem suurtükke kui Mehhiko 
kindluses.

Prantslased alustasid laus-
tulistamist, millele mehhik-
lased vastasid samuti suurtü-
kitulega. Kuid mehhiklaste 

relvade kaliiber oli väiksem ja 
nad olid ka kehvemad suur-
tükiväelased. Seetõttu ei suu-
detud prantslastele suurt kah-
ju tekitada, aga kuna prants-
lastel õnnestus mitu mehhik-
laste püssirohukeldrit puruks 
pommitada, siis muutus tu-
gev kindlus praktiliselt mõne 
hetkega rusuväljaks. Pärast 
seda, kui garnisoni isikkoos-
seisust oli umbes neljandik 
hukkunud, tõsteti San Juan 
de Ulúa kindluses üles valge 
lipp. Seejärel polnud ka Ve-
racruzi sadamal enam mõtet 
vastupanu jätkata ja seegi alis-
tus prantslastele.

Sõda lõppes Mehhiko 
kaotusega
Vahetult pärast Veracruzi 
kaotamist kuulutas Mehhiko 
30. novembril 1838 Prantsus-
maale sõja ning saatis sisse-
tungijate vastu kuulsa kind-
rali Antonio López de Santa 
Anna armee. Santa Anna läks 
Veracruzi linna reipalt tagasi 
vallutama, kuid põrkas selle 
äärelinnas kokku Prantsuse 
järelväega, mille tulemusena 
sai haavata nii kätte kui jal-
ga. Kuna pahkluu oli puru, 
siis tuli osa Santa Anna jalast 
amputeerida. Kindral mattis 
oma jala maha suurte sõjaväe-
liste auavaldustega ning sest-
saadik kõndis puidust protee-
siga. Hiljem sai Santa Annast 
uuesti Mehhiko president (ta 
oli ühtekokku president 11 
korral, kusjuures mõnikord 
oli ta ametiaja pikkuseks vaid 
mõni nädal).

Kuna oli näha, et meh-
hiklaste sõjajõud prantslaste 
omast üle ei käi, siis hakkas 
Mehhiko valitsus otsima 
konfliktile poliitilisi lahen-
dusi. Inglaste abil, survel või 
vahendusel õnnestus kahe 
vaenupoole vahel saavutada 
kokkulepe, et prantslastele 
makstakse kompensatsiooni, 
kui ainult sõda ära lõppeks. 
Nii teatatigi 9. märtsil 1839 
ametlikult sõja lõppemisest.

Tegelikult jättis Mehhiko 
taas rahalise hüvitise prants-
lastele maksmata, mis põhjus-
tas teise Prantsuse-Mehhiko 
sõja. Aga see algas alles 1861. 
aastal.

Allan Espenberg
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Oma Põrsast leiad kõik vajaliku jõululauale:
maitsva eestimaise seaprae, süldi ja pasteedi
materjali, hõrgud singid ja vorstid, Reti Talu

marineeritud kapsad, kurgid ja kõrvitsad.

Sealiha al veerand seast

2,69 €/kg

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu perefarm müüb
sealiha ettetellimisel
Vajangul ja Jõgeval

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

MÜÜGIL RIIDEST MASKID

TOM TAILOR JOPED

PEOKLEIDID
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