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Infotehnoloogia ei 
püsi enam ammu kit-
salt ainult IT-erialade 
piires, vaid imbub 
järjest teistesse vald-
kondadesse, mida 
veel harjumusest va-
namoodsateks pee-
takse. Droonid, 
3D-virtuaalmaailm ja 
rahvusvahelised kar-
jäärivõimalused pei-
tuvad näiteks geoloo-
gias ja mäenduses, 
mida Eestis veel li-
saks vanamoodsusele 
eeskätt põlevkivitöös-
tuse pärisosana taju-
takse.

Kairi Põldsaar

Eesti sajandivanune põlev-
kivitööstus on loonud levi-
nud arusaama, et Eesti geo-
loogide asi on uurida, vasar 
käes, põlevkivi ja seda kae-
vandada. Aegunud hoiakud 
jäävad aga jalgu noorte vali-
kuvõimalustele, kes ei kujuta 
ettegi, et tegelikult on Eesti 
geoloogidele avatud kogu 
maailm – nende kasutuses on 
moodsaim tipptehnoloogia 
ning nõudlus juba ülikooli-
pingis õppiva tulevase tööjõu 
vastu on suur. Kuidas on olu-
kord selliselt muutunud?

Esiteks loovad tehnoloogia 
areng ja geoloogidele kätte-
saadavamad tehnilised tööva-
hendid paremaid võimalusi 
maavarade uurimiseks. Sa-
muti aitavad need viia ellu 
tehnoloogiliselt järjest keeru-

kamaid ja mitmekülgsemaid 
projekte. Nii oskavad Eesti 
geoloogid olla nõuga abiks li-
saks kodumaistele maavarade 
ja ehitusgeoloogilistele aren-
dusprojektidele ka erinevates 
rahvusvahelistes ettevõtmis-
tes –  alates Eesti-Soome va-
helisest Nord Stream gaa-
sijuhtme projektist kuni põ-
levkivi kaevandamise ja vää-
rindamiseni Jordaanias ning 
Ameerikas.

Kaevuri kirkast 
lendava droonini

Mäetööstuse tehnoloogia ja 
efektiivsus on jõudnud Eestis 
maailmatasemele. Lisaks sel-
lele, et ka allmaakaevanduses 
toimub töö juba eelprogram-
meeritud seadmetega, pan-
nakse kogu kaeveplaan paika 
peamiselt IT abil. Geoloogia 
tudengid ja geoloogiakursus-
te gümnasistid saavad õppida 
juba varakult seda, kuidas 3D 
mudeldamise abil kullasoon-
test ja naftaväljade asukohta-
dest mudeleid luua ning uuri-
tava maa-ala sisemust ilma 
seda avamata valmis projek-
teerida.

Niisamuti toimub ka maa-
pinna uurimine juba tudengi-
põlvest alates moodsaima 
tehnoloogia abil – olgu sel-
leks droonide lennutamine 
Harku karjääri välitöödel või 
skaneeriva elektronmikros-
koobi abil kivimikihtide na-
no-osakeste defineerimine.

Muidugi toimub ka täna 
kaevandustes kohapealseid 
mõõdistusi ja nii jääb see 
edaspidigi. Kuid üha enam te-
gelevad geoloogid erinevate 
geoinfosüsteemidega kusagil 
kõrghoonetes ja suhtlevad 
oma koostööpartneritega 
kõikjal maailmas hoopis tele-
sildade ja konverentskõnede 

Geoloogia - ühe jalaga minevikus, teisega juba tulevikus

TTÜ Geoloogia Instituudi noored praktikal. 
Foto: TTÜ geoloogia instituut

vahendusel. Nii toetab üks 
töövorm teist ja tulemuse 
saavutamine toimub kiiremi-
ni ning detailsemalt.

Ida-Virumaalt 
Jordaaniasse ja 
Lõuna-Ameerikasse

Üsna mitmed kodumaise 
põlevkiviga tutvust teinud 
Eesti geoloogid ja mäeinsene-
rid on tänaseks juba aastaid 
välismaistes mäendusettevõ-
tetes ja ülikoolides oma osku-
si ja teadmisi rakendamas. Nii 
ulatub Eesti maapõuespetsia-
listide tööpõld Skandinaa-
viast Austraaliasse ja Lõu-
na-Ameerikasse. Eesti geo-
looge ja mäeinsenere leidub 
näiteks nii Rootsi ja Soome 
kullakaevandustes, Norra 
geoloogiateenistuses kui ka 
Austraalia kaevandusettevõ-
tetes. 

Meie võtmeteema maailma 
mastaabis võib küll olla 
e-riik, kuid jõuliselt infoteh-

sursside kasutuselevõtuks, 
ootavad ka paljud teised 
suurprojektid peatselt tööle 
suuremal hulgal geolooge ja 
mäeinsenere.

Eesti kontekstis ootab 
näiteks uue põlevkonna 
geolooge ning mäeinsenere 
kavandatav Tallinn-Helsin-
gi tunnel, Rail Baltic, fosfo-
riidiuuringud, Jõhvi raua-
maagileiukoht ja vastloodud 
Eesti Geoloogiateenistus. 
Maailmas on tööpõld aga 
piiritu.

Juba täna jahivad Eesti 
mäetööstusettevõtted, pro-
jekteerimis- ja ehitusfirmad 
tudengeid koolipingist ning 
meelitavad neid atraktiivse-
te stipendiumidega enda 
juurde praktiseerima, et sel 
moel ettevõttesse järelkasvu 
luua. Ja ega tudengitel saagi 
selle vastu midagi olla, sest 
üldjuhul on tulevik neile 
helde – ainuüksi Eestis on 
maapõuespetsialistide kesk-
mine sissetulek Eesti kesk-
misest 1,3 korda suurem, 
rääkimata välismaal tegutse-
vate kolleegide teenistusest.

Olukorras, kus põhikooli 
ega ka gümnaasiumi riiklik 
õppekava praktiliselt geo-
loogiat ei puuduta, on kõige 
keerulisemas olukorras 
noored ise, kes ei oska ise 
selle peale tullagi. Samas 
avaneb nii geoloogia ja 
mäenduse kui ka laiemalt 
geo-teaduste suunal õppiva-
tele tudengitele võimalus 
käia praktikumidel Euroo-
pas ning võtta osa väga mit-
mekülgsetest ülemaailmse-
test teadusprojektidest. 
Veelgi laiemad võimalused 
avanevad geoloogia ja 
mäeinseneri eriala lõpetaja-
tele, sest nendel erialadel on 
tööturg juba aastaid rahvus-
vaheline.

Selleks aga, et saada esi-
mest maiku geo-teadustest, 
korraldab TTÜ geoloogia 
instituut gümnasistidele tä-
navu esimest korda talve-
kooli, et mitmekesistada 
meie noorte talentide tule-
vasi erialavalikuid.

noloogiat kasutavate Eesti 
spetsialistide tase viib kõikja-
le maailma ka Eesti maa-
põuealaseid teadmisi.

On selge, et saavutatud ta-
set tuleb tõsta ning pakkuda 
meie geoloogidele ja mäein-
seneridele võimalust globaal-
seid piire kompida. Selleks on 
nii TTÜ geoloogia instituut 
kui ka teised Eesti ülikoolid 
seadnud eesmärgiks pakkuda 
tudengitele rahvusvahelise 
haardega õpet. Näiteks kaa- 
sab TTÜ lähitulevikus maa-
põueressursside erialal üha 
enam inglisekeelseid õp-
pevorme ja tunnustatud vä-
lismaiseid lektoreid.

Peame andma ise oma pa-
nuse selleks, et Eesti kogemu-
si teataks ning osataks veelgi 
rohkem rahvusvaheliselt hin-
nata –  vaid nii saame ka edas-
pidi tunda uhkust ja olla 
nõustajaks maailmamastaabis 
tähenduslikele geo-projekti-
dele.

Kui vahepeal tõstatuvad 
avalikkuses vaidlused selle 
üle, kas õigem ja parem on 
n-ö klassikaline ja vana ning 
tootev majandus, mis teeb 
midagi päriselt, või siis bitte 
ühest serverist teise liigutav 
IT-äri, siis geo-teadused too-
vad need mõlemad maailmad 

kokku. Lisaks on geoloogia 
oma olemuselt ühe jalaga vä-
ga kaugetes aegades, vaadates 
miljardite aastate taguseid elu 
tekke protsesse, ning teisalt 
kaugel tulevikus, luues täna-
päevaste vahenditega väär-
tust tulevikuks ja kavandades 
näiteks toormete uurimist ja 
kaevandamist asteroididel.

Just infotehnoloogia aktiiv-
sem kasutuselevõtt geoloo-
gias annab võimaluse töödel-
da suuri andmemahte ning 
modelleerida efektiivselt 
Maal toimuvaid geoloogilisi 
protsesse. Sel moel saame 
seostada geoloogiat paremini 
erinevate valdkondadega ja 
nii veelgi rohkem väärtust 
luua – olgu selleks kliima-
uuringud, okeanograafia, 
keskkonnatehnoloogia või 
näiteks säästva arengu propa-
geerimine ja elu parendamine 
globaalsetes mastaapides.

Tulevikuprojektid 
ootavad järelkasvu

Vaadates täna juba teada-
olevaid tulevikuprojekte geo-
loogia alal, näeme selgelt, et 
suurem osa neist pole sugugi 
põlevkiviga seotud. Kuigi nii 
Eestis kui ka mujal maailmas 
soovitakse üha enam leida 
uusi võimalusi põlevkivires-
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MÕNE REAGA

Lääne-Viru Omavalit-
suste Liidule eraldati 
135 350 eurot ühi-
seks täitmiseks antud 
ülesannete elluviimi-
seks. Reformide ja 
uute tegevuste valgu-
ses kaaluvad liidu 
liikmed teha muuda-
tusi ka oma töö kor-
raldamises.

Liisi Kanna

Juba mõnda aega on teada, 
et riigi poolt omavalitsustele 
ühiseks täitmiseks antud 
ülesandeid hakkab meie maa-
konnas ellu viima Lääne-Vi-
ru Omavalitsuste Liit (VI-
ROL).

Nädala alguses kinnitati rii-
gihalduse ministri Jaak Aabi 
käskkirjaga nimekiri, mille 
alusel eraldatakse täiendavaid 
rahalisi vahendeid omavalit-
sustele ühiselt täidetavate 
ülesannete teostamiseks. 
Kokku toetatakse omavalit-
suste maakondlikke arendus-
tegevusi enam kui 2 miljoni 
euroga, Lääne-Virumaale an-
ti 135 350 eurot.

„Toetus eraldatakse kohali-
ke omavalitsusüksuste voli-
kogude poolt määratud maa-
kondlikule koostööorganile, 
et nad saaksid ühiselt kavan-
dada maakonna arengut ja 
suunata selle elluviimist ning 
ühiselt täidetavate rahvater-
vise-, turvalisuse- ja kultuuri-
valdkonna ülesannete täitmi-
seks,“ ütles riigihalduse mi-
nister Jaak Aab. Ühistegevus-
tega jätkatakse seni maavalit-
suste poolt täidetud tegevuste 
elluviimist.

Uued tegevused
Nimetatud ülesannete kõr-

val anti aga omavalitsustele 
ka maakonna sümboolika ka-
sutamise ja teenetemärkide 
andmise õigus. Viimatisel VI-

28. jaanuaril toimunud ju-
malateenistusel kinkis Avis-
pea vabakogudus EV100 pu-
hul oma ennesõjaaegse Eesti 
lipu Väike-Maarja muuseu-
mile. Koguduse nimel lippu 
muuseumile üle andes ütles 
pastor Eerek Preisfreund, et 
muuseum on selle väärika li-
pu säilitamiseks ja ka ekspo-
neerimiseks sobivaim koht.

Nõukogude ajal oli lippu al-
les hoidnud koguduse liige 
Linda Roosipuu, kes säilitas 
seda lahtiharutatuna, iga vär-
vipaan omaette riidetükina. 
Kui sini-must-valge möödu-
nud sajandi lõpukümnendeil 
Eestis taas lehvima hakkas, 
õmbles eakas koguduse liige 

Linda Roosipuu lipu uuesti 
kokku ning andis siis ühel 
päeval selle kalli ja väärtusli-
ku eseme Avispea koguduse 
eelmisele pastorile Enn Pal-
mikule.

Väike-Maarja muuseumile 
andis Eesti lipu üle Avispea 
vabakoguduse pastor Eerek 
Preisfreund koos koguduse 
juhatusega liikmete Riina Ta-
li, Tiina Rammo, Ülle Kippeli 
ja Liili Heinlaga. Lipu võtsid 
vastu muuseumi juhataja 
Marju Metsman ja vallava-
nem Indrek Kesküla ning 
Avispea külavanem Raul Oja.

Kuulutaja

Tapa valla noored saavad 
stipendiumi taotleda

Veebruari keskpai-
gani on kõrgharidust 
omandavatel Tapa 
valla noortel võima-
lus esitada taotlus 
sihtstipendiumi saa-
miseks.

Toetusraha on 
võimalik taotleda 
Tapa valla koolides 
vähemalt põhihari-
duse omandanud ja 
Eesti Rahvastikure-
gistri andmetel Tapa 
valda registreeritud 
isikul. Stipendiumi 
võimaldatakse üli-
õpilasele, kes on esi-
mese semestri jooksul täitnud vähemalt 75 protsenti oma 
kinnitatud õppekava ainepunktidest. Taotlused tuleb esita-
da Tapa vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 15. veebruariks. 
Stipendiumi suuruseks on tuhat eurot ning ühele isikule 
makstakse stipendiumi vaid ühel korral ja esimesel semest-
ril. Raha saavad taotleda alates 2017. aastast kõrgharidust 
omandama asunud üliõpilased.

Stipendiumi idee autoriks ja vastava eelnõu esitajaks ol-
nud toonane Tapa vallavolikogu esimees ja praegune ase-
esimees Reigo Tamm selgitas, et stipendiumiga püütakse ai-
data kaasa noorte iseseisvasse ellu astumisele, et noorte 
õpingud oleksid edukad ja laenudest vabad. „Jääme lootma, 
et pärast õpinguid tullakse siia tagasi tööd tegema ja kodu 
looma,“ sõnas ta.

Idee autor märkis, et kuna otsuse võttis vastu eelmine Ta-
pa vallavolikogu enne ühinemist, siis nüüd peaks uue liitu-
nud omavalitsuse volikogu eelnõu uuesti üle vaatama. 
„Taotleda võivad seda praegu kõik, kes nõudmistele vasta-
vad. Aga pärast seda, kui vallavalitsus on taotlused kokku 
kogunud, peavad nad tegema oma kaalutletud otsuse, kas 
endise Tamsalu valla noortele ka stipendiumi antakse. Mi-
nu hinnangul peaks käsitlema kõiki tänase valla noori võrd-
selt ja mitte joont vahele tõmbama,“ oli Tamm veendunud 
ja kutsus kõiki Tapa valla noori julgelt stipendiumi taotle-
ma.

Taotluse vorm on leitav valla kodulehelt www.tapa.ee/
taotluste-vormid ja vallamajast.

Liisi Kanna

Väike-Maarja muuseum sai ennesõjaaegse lipu

Foto: Andreas Preisfreund

Omavalitsusliidus 
toimuvad uuendused

VIROLi viimatisel üldkoosolekul tutvustas Kunda sadama direktor Aleksander Nikolajev 
projekti, milles osalemist liit kaaluda võiks. 

Foto: Liisi Kanna

ROLi üldkoosolekul otsusta-
ti, et meie maakonnas võtab 
ka need üle omavalitsusliit. 
„Kui omavalitsused ei oleks 
soovinud ühiselt maakonna 
vappi ja lippu edasi kasutada 
ega teenetemärke välja anda, 
siis kohustust selleks ei olnud. 
Sellisel juhul oleks aga süm-
bolid antud maakonna muu-
seumile säilitamiseks ja vapi-
märke lihtsalt poleks antud 
meie maakonnas edasi,“ sõnas 
VIROLi tegevdirektor Sven 
Hõbemägi.

Maavalitsused üle Eesti olid 
seotud ka mitmete projekti-
dega, millega tegelemist nüüd 
omavalitused ühiselt kaaluma 
peavad ning millest osa võt-
mist võibki maakonna aren-
gu kavandamise ja suunamise 
alla liigitada.

Nii näiteks tutvustas Kunda 
sadama direktor Aleksander 
Nikolajev VIROLi viimatisel 
kogenemisel Kunda ja Lovii-
sa sadamate Interreg projekti, 
milles rahavabaks partneriks 
Lääne-Viru maavalitsus oli. 
Nikolajev nentis, et tema ees-
märgiks on uurida, kas VI-
ROL kui maavalitsuse n-ö 
järglane ei oleks huvitatud 
partnerina osalemisest.

„See ei tähenda mingisugu-

seid rahalisi kohustusi, kah-
juks ei võimalda osaleda ka 
kasu saajana. Aga samas mi-
nule tunduks, et annaks väga 
selge signaali, et meie piir-
kond on vähemalt selle pro-
jekti arendamisest huvitatud,“ 
märkis sadama direktor liidu 
osalemise olulisust.

Kuigi ametlikku otsust pro-
jektis kaasa lüüa koosolekul ei 
koostatud, jäi kõlama osale-
mist toetav seisukoht.

Juhatuse pädevused
Lisaks tuleb liidul ära otsus-

tada, kuidas nüüdse väiksema 
koosseisu (varasema 30 ase-
mel 16 liiget) ja suurenenud 
kohustuste hulgaga oma tööd 
organiseerida, ning selleks on 
alustatud põhikirja muutmi-
sega. „Ei võtnud vana põhi-
kirja ja ei hakanud redigeeri-
ma, seal oli nii palju vanu as-
ju, tegime täitsa uue,“ selgitas 
Hõbemägi eelnõu esimesel 
lugemisel.

Tegevdirektor nentis, et 
põhikirja ajendasid muutma 
juhatuse ja üldkoosoleku vo-
lituste küsimused. „Kuna esi-
mesel üldkoosolekul jäi kõla-
ma, et võiks olla laiapõhjaline 
juhatus, ehk siis igast omava-
litsust võiks keegi juhatusse 

kuuluda, siis sellele tuginedes 
on põhikirja näidisega antud 
juhatusele rohkem pädevust 
ja üldkoosolekule eelkõige 
pädevused, mis tulenevad 
seadusest,“ tutvustas Hõbe-
mägi.

Juhatuse suuremad volitu-
sed eeldaksid suuremat juha-
tuse koosseisu ja ühtlasi võiks 
üldkoosolek hakata koos käi-
ma harvem. See tekitas vaid-
lusi – kas on vaja traditsiooni 
rikkuda ja head koostööd lõh-
kuda?

Hõbemägi selgitas, et juha-
tuse volituste laiendamine tu-
leneb paljuski praktilisest va-
jadusest – üldkoosolek ei saa 
piisavalt kiiresti kokku, kui 
on tarvis kiireid otsuseid lan-
getada, juhatusega saaks neid 
kiiremini menetleda.

VIROLi juhatuse esimees 
Einar Vallbaum netis, et ju-
hatuse suuruse üle arutati ju-
ba eelmisel koosolekul. 
„Lauale jäi kaks varianti – 3 
või 8 liiget – nüüd on see vaid 
hääletuse küsimus,“ tegi ta et-
tepaneku. Hääletuse tulemu-
sel otsustati suurema liikmete 
arvu kasuks, hääled jagunesid 
8 : 5. Pädevusi arutatakse eda-
si põhikirja teisel lugemisel.
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armastab eesti teatripublik 
väga naerda. Mõnikord saalis 
istudes imestan, et mis siin 
naljakat on,“ jätkas ta.

Samas nentis kirjanik, et se-
da ei juhtu tihti, kuna ta ei 
suuda koos publikuga saalis 
olla ja oma etendust vaadata. 
„Alati läheb midagi vussi, kas-
või sekundi murdosa jooksul, 
kui näitleja eksib tekstiga. 
Publik ei saa mitte midagi 
aru, aga mina olen infark-
tieelses seisundis. Seepärast 
istungi esietenduste ajal tava-
liselt puhvetis. Lähen vaata-
ma ainult viimast etendust, 
see on teatrirahval selline 
komme.“

Kirjaniku 
töö on ikkagi töö

Kivirähk mõtiskles, et kir-
janikuamet on kõige lihtsam 
elukutse maailmas, selleks ei 
pea õppima, kirjanikuks liht-
salt hakatakse. Samas nentis 
ta, et kirjaniku töö on ka ik-
kagi töö.

„Pole nii, et inspiratsioon 

sajab katuseräästast kaela. 
Kirjutamine eeldab, et otsid 
selle katuseräästa ja kõnnid 
seal all nii kaua edasi-tagasi, 
kuni midagi kaela kukub. 
Kohtumistel koolides küsivad 
lapsed tihti, et kust mul mõt-
ted tulevad. Kõigil inimestel 
ju tulevad, ainult et enamik 
inimesi ei vormista neid teks-
tideks,“ kirjeldas kirjaniku-
härra loominguprotsessi.

„Ma olen suhteliselt kohu-
setruu ja suudan ennast vaja-
duse korral rutiini sundida. 
Kui sa kirjutad pikemat teks-
ti, romaani või näidendit, siis 
on ikkagi tähtis teha iga päev 
tööd. Kirjutada iga päev val-
mis oma päevanorm, või kui 
tõesti mõni päev selleks aega 
ei ole, siis kasvõi paar ridagi,“ 
jutustas ta.

„Aga päris kaotsi ei tohiks 
ühtegi päeva lasta. Ei ole või-
malik teha tööd ainult siis, 
kui tuju tuleb. Tuju ise ei tu-
legi, tuju tuleb tekitada, ja ai-
nuke võimalus selleks on ar-
vuti taha istuda ning alustada. 

Mina üritan hommikupooli-
kuti vähemalt paar tundi 
puhtalt kirjutamisele pühen-
dada.“

Kivirähk märkis, et lastele 
on see muidugi halb eeskuju 
– nad pole kunagi näinud isa 
tööle minemas.

„Mul pole kunagi alluvaid 
olnud, ülemused vist siiski 
on, aga nad on kusagil kaugel 
ja ma ei puutu nendega ena-
masti kokku. Nii et õpetanud 
on ikkagi kolleegid. Aga kes 
on kirjaniku kolleegid?“ püs-
titas ta küsimuse. „Muidugi 
teised kirjanikud. Kusjuures 
väga kenasti saavad sind õpe-
tada ka surnud kolleegid – 
näiteks Tammsaare, Luts, 
Mati Unt. Eks nad on õpeta-
nud mind paremini kirjuta-
ma,“ mõtiskles Kivirähk.

Luts ja Tammsaare – 
eesti kirjanduse 
põhivaalad

„Luts ongi mu lemmikkirja-
nik ja ega ma teda seepärast 
vähem imetle, et kogu ülejää-
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Hiljuti uue näidendi 
„Kaarnakivi perenai-
ne“ valmis saanud 
Andrus Kivirähk rää-
kis, kuidas näidend 
sündis, milline üle-
üldse on kirjaniku 
amet ning millist rol-
li mängivad selles 
kirjandusklassikud 
nagu Oskar Luts ja 
Anton Hansen 
Tammsaare.

Kaire Kenk

Eelmise aasta detsembris 
tõid Endla Teater ja Kures-
saare Linnateater koostöö-
projektina lavale Andrus Ki-
virähki kirjutatud näidendi 
„Kaarnakivi perenaine“, mida 
nüüd ka 
Eesti eri 
paigus 
mängi-
takse. 
Uuslavas-
tus kuu-
lub Eesti 
Vabariigi 
100. sün-
nipäevale 
pühenda-
tud sarja 
„Sajandi 
lugu“.

Lavas-
tus kes-
kendub 
1950ndatele aastatele Eestis. 
Loo peategelaseks on 18aas-
tane Ilse, kelle pere on küüdi-
tatud ja kes elab nüüd oma ta-
lus üksinda. Vaatamata selle-
le, et 1950ndad aastad on üks 
süngemaid perioode Eesti 
ajaloos, pakub lavastus ka 

omajagu helgust.
„Ka kõige süngemal ajal ini-

mesed armuvad, abielluvad, 
saavad lapsi, peavad pidu, 
räägivad anekdoote. Ükski 
näidend ei saa olla sada prot-
senti tõsine, sest ka elu ise ei 
ole seda. Minu üks lem-
mikraamatuid oli Juhan Jaigi 
„Kaarnakivi“, mis mingis 
mõttes on ka selle näidendi 
aluseks. „Kaarnakivi“ temaa-
tikat olen ma tublisti kasuta-
nud,“ ütles Kivirähk.

Näidend räägib tema sõnul 
ennekõike aegade muutumi-
sest ja sellest, et mingid vanad 
asjad peaksid siiski jääma alati 
alles. „Sest kui vanapaganad ja 
muud tondid meie maailmast 
kaovad, ongi lõpp. Mingi 
selgroog peab maailmal ole-
ma ning et ka kõige halvema-
tel aegadel rahvas kestma 
jääks, peavad tal teatud sala-
pärased ja sügavad asjad alles 
olema. Sellest see tükk rää-

gibki, et 
need asjad 
ei kao ku-
nagi lõpli-
kult, vaid 
tulevad 
tagasi,“ 
arutles 
kirjanik.

„Mõned 
mu vara-
semad 
tekstid ja 
näidendid 
on küll 
sellised, et 
olen neist 
kaugene-

nud. Ise tunnen, et praegu 
teeksin paremini. Aga kui 
neid tahetakse lavastada ja 
publikut jätkub, siis mina kät-
te ette ei pane,“ nentis Kivi-
rähk. „Mõnikord on dramati-
seeringutega küll mõni mu 
raamat ära rikutud. Õnneks 

Paar korda aastas on rahva-
riidest eriti kohane rääkida – 
enne vabariigi aastapäeva ja 
enne võidupüha-jaanipäeva.

Rahvariie on universaalne 
riie – materjali tõttu sobiv 
talvel kandmiseks, samas vär-
vikirevuse mõttes lausa suvi-
ne.

Rahvariie on väga pidulik 
riie. Traditsiooniliselt on pi-
duliku vastuvõtu kutsel mär-
ge mehe riietuse kohta ning 
daamid riietuvad härrasmees-
te järgi. Kui vastuvõtu kutsele 
on märgitud „frakk”, siis selle 
võib asendada rahvariidega, 
tumeda ülikonnaga aga mitte.

Rahvariie võiks hoopis 
enam olla ka igapäeva-riie, 
kas siis stiliseeritult või üksi-

kute elementidena muud riie-
tust koloriitsemaks muutes. 
Elavana on igapäevane rah-
variide kandmise traditsioon 
säilinud vaid Kihnus ja see on 
ehe, ilus, unikaalne. Pisut 
sürrealistlik ka – eriti pilt, kus 
triibuseelikus tüdruk moo-
torratta käivitab ja sellel mi-
nema tuiskab.

Ja veel peaks nägema Kih-
nu simmanit – see on pidu, 
tavaline nädalalõpu pidu, kus 
kantaksegi rahvarõivaid ja 
tantsitaksegi rahvatantse. Se-
da tehakse iseenda, mitte kü-
laliste pärast.

„Öeldakse, et riietega oled 
siis sina peal, kui ei tunnegi, 
et need seljas on. See on ilm-
selt mugavuse tipptunne. 

Rahvariidega on lood hoopis 
teistsugused. Siin on esiplaa-
nil tunded: miks ma tahan 
just selline välja näha sellel 
sündmusel-koosviibimisel 
või esindades oma maad vä-
lisriigis. Minule kui virulasele 
ei taha kuidagi Lõuna-Eesti 
rahvariided külge jääda. Ju 
see ongi oma juurte tunne-
tus,” kirjutab virulane Taivi 
Raudsepp raamatus „Rahva-
rõivaste paeluses”.

Teine virulane, Kersti Loi-
te, sai eelmisel aastal ühe ma-
huka ja väärika tööga valmis. 
Virumaa Kunsti ja Käsitöö 
Seltsi esimees koostas Tartu 
ülikooli magistritööna  kogu-
miku „Virumaa rahvarõivad”, 
mille avaldas Eesti Rahva 

Muuseumi kirjastus (samuti 
märgiline!). Kogumik annab 
ülevaate meie 11 kihelkonna 
rahvariiete ajaloost, valmista-
misest, kasutamise traditsioo-
nidest ning nende muutumi-
sest ajas. Selle tööga on ta üks 
Lääne-Virumaa aasta teo no-
minente.

Rahvariie teeb väärikaks. 
Seda kandes muutub rüht, 
võib-olla ka mõtted pare-
maks. 1981. aastal olime just 
Rakvere 1. Keskkooli lõpeta-
nud  ja tantsisime oma kooli 
rahvatantsurühmaga laulu- ja 
tantsupeol. Peale viimast 
kontserti tahtsime veel koos 
olla ning läksime Rataskaevu 
tänava restorani. Küpsetasi-
me fondüüd ja tundsime end 

hästi. Tekitasime seal elevust 
– noored rõõmsad ilusad ini-
mesed rahvariietes.

Kui tagasi kooli ööbimis-
paika jõudsime, oli meie õpe-
taja nördinud, et rahvariietes 
restoranis käisime. Ta arvas, 
et see polnud kohane. Suutsi-
me teda veenda, et me ei 
unustanud end ega tema si-
sendatud väärtusi.

Õpetaja Aino Orgmets oligi 
see, kes tekitas meis arusaa-
ma, et rahvariie on eriline ja 
esitab kandjale kõrgeid nõud-
misi. Pärg või tanu, ehted, 
põll, vööd-paelad – kõik peab 
olema kooskõlas, sest kõigel 
on tähendus. Rahvariides on 
sõnum, mis on arusaadav 
vaid teadjale. On tabud – nai-

ne ei tohi minna „põlleta üle 
põranda ega tanuta üle täna-
va” ja on maagia – põll on 
kaitsja (kindlam veel, kui ka 
nuga on vööl).

Olen kooli- ja ülikooliajal 
tantsides  kandnud erinevate 
kihelkondade riideid, aga kõi-
ge paremini tundsin end Väi-
ke-Maarja kihelkonna rahva-
riietes Hälsinge Hambo´l 
Gävles. Päris oma rahvarii-
deid mul pole. Olemas on 
seelikuriie ja vöö ja käiste lõi-
ked, mis ootavad. Vanaisa 
hobusetalli väravad värvisin 
triibuseeliku värvides.

Ene Kesler

Rahvariide kiituseks

Andrus Kivirähk: 
kirjanik õpib kolleegidelt

Foto: arhiiv / Ülle Kask

Andrus Kivirähk: „Ega kirjandus 
seeläbi inimesi paremaks muuda, 
et loed raamatuid ja oled kohe pa-
rem inimene. Aga ma arvan, et 
inimene, kes on lapsena palju 
häid raamatuid läbi lugenud, on 
sümpaatsem küll kui see, kes neid 
lugenud ei ole. See jääb kuidagi 
külge nagu päevitus: kui oled 
kaua troopilises kliimas viibinud, 

oled pruunim.“

nud maailm teda ei tunne. Pi-
gem tunnen uhkust – mina 
olen Lutsu ja Tammsaaret 
põhjalikult lugenud, aga 
prantslane, näe, ei tea neist 
tuhkagi. Aga kui eestlane pole 
Tammsaaret ega Lutsu luge-
nud, siis ega ta eesti kirjan-
dust eriti tunnegi. Kes ei tea 
Liblet, polekski nagu eestla-
ne. Nende tegelaskujud on 
nagu päriselt elanud ajalooli-
sed tegelased,“ jätkas ta.

Viited Tammsaarele jook-
sevad Kivirähu sõnul tänini 
läbi nii eesti kirjandusest, es-
seistikast kui ka kõnedest. 
„Eks ta on selline, nagu Rein 
Veidemann ütleb, tüvitekst. 
Nii nagu laias maailmas on 
vanakreeka- ja juudimütoloo-
gia, mida tuntakse ka piibli 
nime all. Sealt ju laenatakse 
lakkamatult igasuguseid mo-
tiive, küll maalikunstis, küll 
kirjanduses. Eestis on need 
Tammsaare ja Luts,“ sõnas ta, 
lisades, et Luts ja Tammsaare 
on eesti kirjanduse põhivaa-
lad, mingil määral ka „Kalevi-
poeg“.

„Tõde ja õigus“ on Kivirähu 
sõnul põlvkondi ühendav 
tekst. „Mida rohkem seda lu-
geda või uurida, seda selge-
maks saab, et esimene osa on 
ainult sissejuhatus. Selle ro-
maani peategelane on ikkagi 
Indrek, kes esimeses osas alles 
sünnib,“ rääkis kirjanik.

„„Kevade” on kindlasti üks 
täiuslikumaid eesti kirjandus-
teoseid üldse, see on nii kaua 
vastu pidanud. See on usku-
matu, et 25aastane Luts sellise 
asja valmis kirjutas. See on te-
ma esimene teos ja väga imet-
lusväärne tekst. Ma ise polegi 
vist koolielust ühtki raamatut 
kirjutanud,“ märkis Kivirähk.
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Energiaettevõte Adven 
Eesti allkirjastas biokütust ka-
sutava Kunda katlamaja ehi-
tuslepingud. Ligi 1,3 miljonit 
eurot maksva katlamaja ehi-
tust finantseerib umbes poo-
les ulatuses Keskkonnainves-
teeringute Keskus Euroopa 
Liidu struktuurifondide ra-
hast.

Adven Eesti arenduse ja in-
vesteeringute valdkonna juhi 
Priit Tiidu sõnul on Kundas-
se rajatava hakkepuidul töö-
tava katlamaja eesmärgiks ta-
gada Kunda kaugkütteklienti-
dele pikaajaliselt soodne hind.

„Näeme selgelt, et biokütus 
on paljude piirkondade jaoks 
võimalikest valikutest parim, 
kuna see on kohalik eestimai-
ne kütus, mille põletamisega 
kaasnev mõju keskkonnale 
on väike,“ selgitas Tiit. „Kuna 
biokütuse hind ei sõltu muut-
likust naftahinnast ja sellele ei 
rakendu aktsiise, on biokütu-
sest toodetud energia tarbija-
tele pikaajaliselt stabiilse ja 
soodsa hinnaga.”

Valdkonnajuhi sõnul plaa-
nib ettevõte viia lähimate aas-
tate jooksul üle biokütusele 
kõik oma suuremad kaugküt-
tepiirkonnad, kus on seni saa-
dud soojust maagaasist – kok-
ku ulatuvad need investeerin-
gud 8 miljoni euroni.

Koostöös Austriast sead-
meid tarniva OÜ Efipa ja 
üldehitaja AS Paide MEKiga 
plaanib Adven Eesti saada 
biokütusel katlamaja valmis 

23. ja 24. jaanuaril toimu-
nud Euroopa kosmosepoliiti-
ka aastakonverents tõi Brüs-
selisse kokku ligi 1000 vald-
konna tippspetsialisti üle  Eu-
roopa.

Selleaastasel kümnendal 
juubelikonverentsil oli tee-
maks kosmosevaldkonna eda-
siarendamine Euroopas. 
Tippkonverentsil, mis toimus 
Euroopa komisjoni president 
Jean-Claude Junckeri patro-
naaži all, võtsid sõna Euroopa 
komisjoni asepresidendid ja 
volinikud ning kosmosevald-
konna juhid Euroopas, eesot-
sas Euroopa Kosmoseagen-
tuuri direktori Johann-Diet-
rich Wörneriga.

Konverentsil tõdeti, et Eu-
roopa on kosmosevaldkonna 
arendamisel tihedas konku-
rentsis Ameerika, Hiina ja In-
diga ning teiste kosmoseriiki-
dega. Euroopa kosmosevald-
konna arendustegevusest 
tõuseb kasu kodanikele, ning 
see on ka oluline strateegiline 

Swedbank lõpetas 
paroolikaartide väljastamise

Alates eilsest Swedbank uusi paroolikaarte enam ei väljas-
ta. Olemasolevaid paroolikaarte saab kasutada kuni 2019. 
aasta 1. veebruarini. Tuleva aasta sügisel jõustuv üleeuroo-
paline seadusemuudatus piirab turvalisuse huvides parooli-
kaardiga tehtavaid tehinguid oluliselt, muutes kaardi tulevi-
kus kasutuks.

Swedbanki klienditeenuste juhi Ede Raagmetsa sõnul on 
üle 20 aasta kasutusel olnud paroolikaardid jäänud tänaseks 
kiirelt arenevale tehnoloogiale jalgu, sellest ka seadusemuu-
datus. Hetkel kasutab ainult paroolikaarti interneti- või mo-
biilipangas toimetamiseks ligikaudu 230 000 Swedbanki 
klienti, kuid nende arv väheneb kiiresti.

„Täna on juba olemas mitmeid turvalisemaid võimalusi 
panga- ja muude e-teenuste kasutamiseks – Smart-ID, 
ID-kaart, mobiil-ID või PIN-kalkulaator. Meie jaoks on 
äärmiselt oluline leida igale kliendile sobivaim lahendus. 
Kuigi paroolikaarte saab veel aasta jooksul kasutada, soovi-
tame mõne teise vahendi kasutusele võtmist viimasele het-
kele siiski mitte jätta,“ rõhutas Raagmets.

Viimasel ajal on Raagmetsa sõnul väga populaarseks 
muutunud Smart-ID, mis sobib hästi nutiseadmete kasuta-
jatele – teenus on tasuta. Smart-ID on Eestis juba kasutusele 
võtnud enam kui 140 000 inimest.

„Smart-ID saab nii iseseisvalt nutiseadmesse alla laadida 
kui ka pangakontoris vormistada,“ rääkis Raagmets. „Eaka-
matele klientidele, kes nutiseadmeid ei kasuta, võib näiteks 
sobida PIN-kalkulaator, mis loob automaatselt ühekordseid 
paroole. Pangakontori töötajad tutvustavad hea meelega, 
kuidas PIN-kalkulaatorit kasutada,“ sõnas klienditeeninduse 
juht.

Kui inimene on juba võtnud kasutusele mõne alternatiiv-
se lahenduse, ei pea paroolikaarti tingimata panka tagasta-
ma. „Kui plaanite tulla panka mõne muu toimingu pärast, 
võite tuua meile ka oma paroolikaardi, kuid spetsiaalselt ei 
pea selle pärast pangakontorisse tulema,“ lisas Raagmets.

Kuulutaja

RMK esialgsed 
majandustulemused: 
käive 179, kasum 52 miljonit eurot 

Esialgsete majandustulemuste kohaselt ulatus RMK käive 
2017. aastal 178,5 miljoni euroni ja kasum oli 51,7 miljonit 
eurot, mis on läbi aegade parim tulemus.

2017. aastal müüs RMK 3,8 miljonit kuupmeetrit puitu 
171 miljoni euro eest. „Nii suurt kasumit ei ole RMK kunagi 
varem teenida suutnud. Puidu müük küll võrreldes aasta va-
rasemaga 5 protsendi võrra vähenes, kuid puidu hind tõusis 
ja ka kulusid õnnestus planeerituga võrreldes rohkem kok-
ku hoida,“ selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

„Oma osa majandustulemustele andsid keerulised ilma-
olud, mis ühtpidi ei võimaldanud tavapärasel viisil metsas 
tööd teha, teisalt aga tõstsid turul puidu hinda. Tähtsaim on 
see, et suutsime partneritele metsas töö kindlustada ja ka 
pea kõik müügilepingud täita,“ lisas ta.

Metsakasvatustööde mahud olid 2017. aastal sarnased eel-
mise aastaga. Metsa istutati 21,2 miljonit puud ehk miljon 
rohkem kui 2016. aastal. Metsauuendust hooldati 24 600 
hektaril, noore metsa kasvutingimuste parandamiseks tehti 
valgustusraiet 19 000 hektaril ning keskealistes metsades 
harvendusraiet 8700 hektaril.

2016. aastal teenis RMK 178 miljoni suuruse käibe juures 
50,3 miljonit eurot kasumit, puidumüük ulatus 4 miljoni 
kuupmeetrini.

2018. aastaks prognoosib RMK 178 miljoni suurust käi-
vet, millelt plaanitakse teenida 41 miljonit eurot kasumit.
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Brüsselis peeti Euroopa 
kosmosepoliitika tippkonverentsi

Eestist osales konverentsil Euroopa Regioonide Komitee kos-
mosevaldkonna raportöör Andres Jaadla.

Foto: erakogu

valdkond Euroopa julgeoleku 
alal.

„Tänapäeva innovatsioon ja 
tehnoloogia areng, n-ö „uue 
laine“ internetiettevõtlus, 
uudsed „targa linna“ ja kesk-
konnalahendused põhinevad 
suuresti areneval kosmose-
valdkonnal. Tihti, ja seda ise-
enda teadmata, kasutame iga-
päevaselt oma nutiseadmetes 

laialdaselt kosmoseteenu-
seid,“ sõnas konverentsil osa-
lenud Euroopa Regioonide 
Komitee kosmosevaldkonna 
raportöör Andres Jaadla.

Jaadla sõnul leidis ta konve-
rentsi vältel aega ka mitmeks 
olulisiseks lühikohtumiseks, 
kus sai rõhutatud linnade ja 
regioonide rolli kosmose-
valdkonna rakendamisel ko-

halikul tasandil, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi liikme 
Jerzy Buzeki ja kosmose vald-
konna eest vastutava voliniku 
Elżbieta Bieńkowskaga.

„Oli rõõm tõdeda, et nii Eu-
roopa Parament kui ka Eu-
roopa Komisjon on avatud 
koostööks linnade ja regioo-
nidega. Omakorda komitee 
poolt on ettevalmistamisel ka 
linnadele ja regioonidele kos-
moserakendusi teadvustav 
ümarlaud Brüsselis, 8. veeb-
ruaril. Asjalik koostöö on 
tuntav,“ lisas raportöör.

Konverentsi lõpetas oma 
sõnavõtuga Europarlamendi 
liige ja ITRA komisjoni esi-
mees Jerzy Buzeki, kes rõhu-
tas kosmosevaldkonna rahas-
tuse jätkumise vajaduse oluli-
sust ka Euroopa Liidu järgne-
val eelarveperioodil.
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Kundasse ehitatakse 
biokütuse katlamaja

Adven Eesti poolt ehitatud Loo katlamaja. 
Foto: Adven Eesti

juba käesolevaks sügiseks – 
selleks teostatakse esmalt 
projekteerimistööd ning ap-
rillis alustatakse ehitustööde-
ga. Võidu tänavale uut katla-
maja ehitavad ettevõtted on 
ka varem sarnaseid projekte 
edukalt ellu viinud, viimati 
näiteks Tallinna vanglale.

Ehituse teostamiseks annab 
olulise panuse ELi struktuur-
fondide kaasrahastus Kesk-
konnainvesteeringute Kesku-
se kaudu. „Kuna uus katlama-
ja muudab soojuse tootmise 
Kundas efektiivsemaks ja 
taastuvenergial põhinevaks, 
saame Kundas oma soojus-
võrkude uuendamiseks sa-
muti Euroopa Liidu struk-

tuurfondide toetusi kaasata,” 
selgitas Tiit.

Adven Eesti püüab viia pui-
duhakkel töötava katlamaja 
mõju väliskeskkonnale ja 
naabritele minimaalseks. 
„Selleks paigaldame katlamaj-
ja suitsugaaside puhastami-
seks mõeldud nõuetele vasta-
vad puhastusseadmed ning 
korraldame kütuse veo, üm-
berlaadimise ja ladustamise 
selliselt, et kütuse sattumine 
väliskeskkonda oleks viidud 
miinimumini. Samuti oleme 
projekteerinud lao piisavalt 
suureks, et küttematerjali ja-
guks ka nädalavahetusteks 
ning et nendel päevadel eraldi 
koormaid lattu vedama ei 

peaks,” tõi Tiit näiteid sellest, 
kuidas tootmises kohalike 
elanike huvidega on arvesta-
tud.

Hetkel saab Kunda kaug-
küttevõrgust sooja 57 majapi-
damist. Hetkel toodetakse 
piirkonnas soojust maagaa-
sist. Uuele biokütuse katla-
majale on väljastatud linna 
poolt ehitusluba ning selle ra-
jamine on seatud eesmärgiks 
Kunda linna kaugküttepiir-
konna soojusmajanduse aren-
gukavas aastateks 2013-2025.
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Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

TAKSOJUHTI
Rakverre ja Tapale

Ootame oma meeskonda sõbralikke 
ja esinduslikke taksojuhte, 

kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada taksojuhina
- Sa omad kehtivat B-kat. juhiluba ja 

kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

R-Takso OÜ otsib oma meeskonda

TÖÖ/KOOLITUS

• Restoran BabyBack asukohaga 
Rakvere Põhjakeskus otsib nõudepe-
sijat. Töö kirjeldus: nõude pesemine, 
abiruumide korrashoid. Tööpäeva 
kestvus 10.00–20.00. Info telefonil 
5650 6115

• Eesti Metsahoolduse OÜ pakub 
tööd kogemustega Forwarderi ope-
raatorile. Töökoht Lääne-Virumaa, 
kasuks tuleb C-kat olemasolu. Tel 
5309 0698

• Vajatakse puiduettevõttesse abi-
töölist. Asukoht Kloodi. Helistada 
palun 8.30-16.30. Tel 503 6867

• Agnemi Rakennus Oy pakub pika-
ajalist ja hästi tasustatud tööd koge-
mustega üldehitajatele (maalritele, 
puuseppadele, plaatijatele, kroh-
vijatele, teemantpuurijale). Vajalik 
on soome keele oskus ja Soomes 
töötamiseks vajalikud paberid (henk.
tunnus, veronumero, roheline kaart), 
lisaks eelnev töökogemus.  Palk on 
ametlik ja vastab TES-i nõuetele. 
Huvi korral kirjutage e- maili aad-
ressile: ehitasoomes@hotmail.com

• Tehnoref Grupp OÜ võtab tööle 
tööstusseadmete lukksepa, 
kasuks tuleb inglise keele oskus. 
Tel 5694 0076

• Tööd saab kogemustega auto-
remondilukksepp. Tel 5360 0003 

• Peristein OÜ võtab Rakveres tööle 
C-, E-kategooria autojuhi poolhaa-
gisele Eesti sisetöödele. Tel 5356 8224

• Omniva otsib oma töökasse kol-
lektiivi Rakvere jaotuskeskusesse 
autojuht-kirjakandjat. Töö toimub 
täiskoormusega E-L varahommikuti 
alates 04.45 ja keskmine tööpäeva 
pikkus on 6,5 tundi. Kui sulle meeldib 
tegutseda hommikusel ajal ja lõpeta-
da tööpäev juba lõunast ning omad 
B-kategooria juhtimisõigust ning 
oled täpne ja kohusetundlik, siis oo-
tame sind oma meeskonda. Lisainfot 
konkursi kohta annab vahetuse juht 
Ille Poom telefonil 5332 6676

• Tööd saab kogemustega metsa-
tööline. Tel 5360 0003

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

• Restaureerin vanu palkmaju, 
teostan töö tellija soovil ja annan 
ka ise ideid. Aamtalade ja laagide 
vahetus, uued siseseinad, põrandad, 
vanast ja uuest tellisest vaheseinad 
sauna, saunad servamata lauast. Tel 
505 6949
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

Töö toimub kahes vahetuses
(1. vahetus 06.00-14.30 ja 2. vahetus 14.30-23.00).

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

• Hea töö eest head tasu ning töötajatele mõeldud soodustusi
• Väljaõpet kogenud töötaja juhendamisel
• Kindlat ja pikaajalist töökohta
• Tasuta transporti tööle ja koju suundadel

> Kiviõli (Püssi, Rannu) - Kunda - Haljala
> Kiviõli - Erra - Sonda - Ulvi - Rakvere - Haljala
> Tamsalu - Kiltsi - Väike-Maarja - Veltsi - Haljala
> Tapa - Kadrina - Aaspere - Haljala
> Vergi - Kavastu - Haljala

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik, 
Lääne-Virumaa

TÖÖ/KOOLITUS

Lugeja küsib: Kas tööandja peab töötajale 
puhkust andma enne puhkuse ajakava kinni-
tamist?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisju-
rist Anneli Lepik.

Uue aasta puhkuste ajakavad on koostami-
sel ning töötajail on taas tekkinud küsimusi 
oma õiguste osas puhkuse kasutamisel. Töö-
lepingu seaduse kohaselt peab tööandja hilje-
malt märtsi lõpuks koostama puhkuse ajaka-
va. Kavasse peab olema märgitud põhipuh-
kus ja kasutamata põhipuhkus, kuid vajadu-
sel ka muud seaduses ettenähtud puhkused, 
näiteks õppe-, lapse- või mõni muu puhkus.

Olukorras, mil puhkuse ajakava on alles 
koostamisel, võib töötaja põhipuhkusele jää-
da vaid poolte kokkuleppel. Küll võib töötaja 
kasutada enne puhkuste ajakava kinnitamist 
muid puhkusi nagu näiteks õppepuhkus. 
Oma soovist tuleb töötajal tööandjat 14 ka-
lendripäeva ette teavitada kirjalikku taasesi-
tamist võimaldavas vormis. Seega tuleb töö-
tajal ja tööandjal enne puhkuste ajakava kin-
nitamist põhipuhkuse osas kokkuleppele 
jõuda.

Siinkohal on sobiv viidata seadusest tule-
nevale erisusele selle kohta, kes saavad nõu-
da põhipuhkust ka enne ajakava kinnitamist. 
Nimelt peab tööandja arvestama puhku-

sesoove, mis tulevad seaduses nimetatud isi-
kutelt ja sätestatud olukordades. Õigus nõu-
da põhipuhkust töötajale sobival ajal on nai-
sel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünni-
tuspuhkust või vahetult pärast lapsehooldus-
puhkust. Samuti on õigus põhipuhkus soovi-
tud ajal saada mehel vahetult pärast lapse-
hoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünni-
tuspuhkuse ajal.

Lisaks kuulub loetelusse vanem, kes kasva-
tab kuni seitsmeaastast last. Vanemal, kes 
kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, on 
õigus põhipuhkusele lapse koolivaheajal. Sa-
mamoodi on koolivaheajal õigus puhkusele 
koolikohustuslikul alaealisel.

Puhkuste määramisel tuleb arvesse võtta 
töötajate soove, mis on mõistlikult ühildata-
vad tööandja ettevõtte huvidega. Oluline on 
samas ka teada, et töötajale tuleb võimaldada 
väljatöötatud puhkuse kasutamist enne puh-
kusenõude aegumist. Kui tööandja pole 
märtsi lõpuks ajakava siiski kinnitanud, on 
töötajal õigus teha avaldus ja alates aprillist 
enda jaoks sobival ajal põhipuhkusele jääda. 
Avaldusega saab põhipuhkust kasutada ka 
juhul, kui ajakava on olemas, kuid kogu põ-
hipuhkust ei ole ajakavasse kantud. Mõlemal 
juhul tuleb avaldus esitada vähemalt 14 ka-
lendripäeva enne puhkusele jäämist.

JURIST ANNAB NÕU
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Kell 16.09, reede, 26 
jaanuar. Sõidan Riiga 
orienteerumise päe-
vakutele. Valge buss, 
puhas, pestud. Ta-
gantpoolt kostub rõõ-
muhõige: „Läti 
metsad 
on head 
ja õlu on 
odav. 
Sõida-
me!“ 
Muigan 
omaette.

Mõtlen, miks mulle meel-
dib orienteerumine. Niisama 
asfalti mõõta tundub minu 
jaoks mõttetu – no mida sa 
kaabid mööda teed nagu hul-
kuv koer, mõeldes, oo-jee 
jooksen 5 km ära, ronin tup-
pa ja saan linnukese kirja. 
Ahjaa, nutikell käepeal kiidab 
takka: „Oled täitnud oma päe-
vase eesmärgi.“

Mis sa kobistad mööda 
asfalti? Mine metsa!

Teate, ma proovisin vahe-
peal ka asfalti mõõta – jõle 
nüri, lihtsalt astud tönts-
tönts minna ja mõtled tui-
malt, et saaks juba läbi. Selge 
on see, et niisama „tuima“ 
joosta, pole minu jaoks. Kes 
seda naudivad, on muidugi 
tublid, aga soovitan proovida 
ka orienteerumist.

Küsite miks? Olen mõned 
põhjused enda jaoks selgeks 
mõelnud. Esiteks ei lõhu met-
sas jooksmine niivõrd jalgu 
kui kõva kattega teel silkami-
ne. Metsas on ka värske õhk 
– linnas joostes tõmbad diisli 
tossu sisse, nii et vähe pole.

Lisaks tunned metsas joos-
tes ja orienteerudes seltsime-
helikkust. Mäletan ühte päe-
vakut, Samblapõllul. Jooksin 
kergel sammul mööda siidist 
sammalt, hopsti, üle maha 
langenud puu, hüppega ülesse 
ja maandudes suutsin oma ja-
la veidike kehvasti sättida 
ning hüppeliiges sai mõnusa 
matsu. Nätaki – kukkusin 
sinna samasse samblasse.

Karjusin kõva häälega ja 
saatsin mööda metsa kõlama 
nii mõnegi sõna, mida ei kan-
nata kirjutada. Ja imeväel, oli 
varsti minu kõrval keegi onu. 
„Kas saad püsti?“ kõlas tema 
hingeldavast suust. Keeruta-
sin oma jäset, ütlesin, et saan. 
Sina, kes sa jooksed mööda 
maanteed, koperdad põlved 
lõhki, vedeled kuskil tee peal. 
Siis vaata, et kiiresti sealt ära 
saad, muidu mõni jalgrattur 
sõidab veel üle ka!

Ahoi, Riia päevakud!

n 

Toivo Murakas
toivo.murakas@gmail.com

Kaardiks nimetatakse Maa või selle üksikute osade 
vähendatud kujutist tasapinnal. Täpne kaart on orien-
teerumisspordi põhinõudeks. Peale suurema täpsuse  
erineb geograaiatundidest õpitav topograailine kaart 
spordikaardist veel selle poolest, et koordinaatvõrgu 
asemel kasutatakse siin ainult magnetilisi meridiaane, 
loobutud on peaaegu täielikult selgitavatest tingmärki-
dest (kohanimed, arvulised suurused jne), erinevusi on 
värvide tähendustes ja tingmärkidest. Kaardi joonista-
misel on pandud pearõhk reljeei, vesistu, teede-jalgtee-
de võrgu, ehitiste jms. kujutamisele. Kaardile kantakse 
selgelt kõlvikute (metsad, karjamaad, heinamaad, põl-
lud) piirid ning õnnetuste vältimiseks ületamatud loo-
duslikud takistused (kuristikud, sood, jõed jne). Reljeef 
joonistatakse pruuniga, veestikud sinisega, ehitised ja 
rajatised mustaga. Põllud, heina- ja karjamaad, lagen-
dikud märgitakse kollastena. Metsad jäetakse valgeks. 
Metsa läbitavuse raskusaste antakse erinevat tooni ro-
helise värviga - mida tumedam roheline, seda raske-
malt metsas liikuda saab. Kaardile märgitakse start 
kolmnurgaga, kontrollpunkt ümmarguse ringiga ning 
iniš kahe üksteise peal oleva ringiga.

Seiklus Riias oli värskendav, reisiseltskond lõbus ja ühtehoidev.
Fotod: erakogu

Lihtsalt tuimalt jooksmine 
ei aita ka igapäeva muremõ-
tetest jagu saada. Ikka hakkad 
peas ketrama töömuresid, pe-
reasju ja muid igapäevaseid 
probleeme. Orienteerumise 
ajal on aga aju tegevuses kaar-
di analüüsimisega, jooksmise-
ga, maastiku jälgimisega ja 
veel erinevate pisiasjadega. 
Aeg justkui peatub – oled si-
na, mets ja kaart.

Kurb vaatepilt Iklas
„Head matkalised, oleme 

jõudnud kohustuslikku pea-
tuspunkti Iklas. Tangime!“ 
hõiskas reisisaatja Mait bussi 
mikrofoni. Ma ei hakka kir-
jeldama, mis seal Ikla „tank-
las“ oli, aga seda vaadates 
hakkas kurb. Kärude kaupa 
tassitakse märjukest autodes-
se, nagu viimne päev oleks. 
Tõstame aga Eestis makse ja 
elu on lill. Ei.

Rõõmsalt koos „kullakohv-
riga“ bussis tagasi, võis sõit 
jätkuda. Märkamatult jõudsi-
megi Jurmalasse hotell Dai-
nasse kohale. Kiire check in, 
tuppa ja pea padjale. Teekond 
oli pikk ja väsitav.

Päevak kribuks 
joonistatud kaardil

Tere hommikust! Sõidame 
nüüd esimesele päevakule 
Priedaineses. Päevak Livu 
Akvaparksi taga, üle jõe met-
sas. Juuresolevalt pildil on 
kuvatud päevaku orienteeru-
miskaart. Läti on selles osas 
natuke ajast maas, et iga 
võistleja peab endale vasta-
valt valitud raja raskusele 
märkima ise kaardile kont-

rollpunktide järjekorra – tüü-
tu.

Kohapeal metsas punkte ta-
ga ajades selgus, et onu-kaar-
distaja oli natuke liiga usin. 
Iga mullamuti küngast pole 
ka mõtet kaardile joonistada, 
selline mikroreljeef, et punni-
ta silmi saamaks aru, mitmes 
lohk või muhk nüüd kaardil 
vastab loodusega. Selgus, et 
tegelikult on kaardistaja täies-
ti subjektiivne valik, kui palju 
infot ta kaardile jätab. Meie 
reisiseltskond oli ühel meelel, 
et antud kaart oli mõttetult 
detailseks aetud. Kuid ega ma 
ausalt öeldes reljeefi lugemi-
sele seal palju aega ei kuluta-
nud – kompass käes ja otse lä-
bi metsa.

Orienteerumises on see hea 
asi, et igaüks saab valida en-
dale sobiva raskusastmega ra-
ja. Alates laste omast kuni 
keerulise ja tehnilise ülesehi-
tusega rajani. Ma „hull“ mui-
dugi valisin raja, mis oli kõige 
pikem – linnulennult umbes 
7,8 km. Kui juba, siis juba, 
panin ennast proovile. Rada 
oli mõnus ja jäin endaga ra-
hule, kui välja arvata see, et 
stardis jätsin joonistamata 
eelviimase kontrollpunkti 
ning see jäi vahele. Finišis 
sain korralduse võtta ära ka 
läbimata kontrollpunkt. Eriti 
sant tunne oli – alguses käed 
püsti finišis ja siis, kõrvad 
lontis, metsa tagasi. Kaotasin 
sellega päris palju aega. Aga 
teate, ega ma seal metsas aja 
pärast väga jooksegi, pigem 
emotsiooni ja rõõmu ning 
punktide leidmise hasardi pä-
rast.

Mul on ka pulsikell
Priedaineses oli mul jooksu 

ajal käe peal Polar kell, mis 
monitooris südametegevust 
ning salvestas GPSi abil liiku-
mise. Jälgin teatud hetkedel 
pulssi, mille soovitusliku ta-
seme on mulle ette seadnud 
spordiarst. Aga see on roh-
kem tunnetuslik: kui tunnen, 
et „kops on koos“, vaatan kel-
la ja saan aru, et tuleb tagasi 
tõmmata.

GPSi andmed kannan 
orienteerumiskaardile selleks 
mõeldud arvutiprogrammiga. 
Kaardil on näha rohelisega 
märgitud joon, mis tähistab 
minu liikumisteed metsas. 
Selle alusel analüüsin, kas 
suunavõtt otse kompassiga 
oli edukas või mitte.

Kes orienteerumisega ei ole 
tegelenud, sellel võib niisugu-
ne kaart esmapilgul pea sassi 
ajada. Tahan siinkohal rõhu-
tada, et lihtsamad rajad on ka 
olemas ning mööda teid ja 
teeradu liikudes nii kergelt 
ära ei eksi.

Ajalises mõttes ma enda tu-
lemusega rahule ei jäänud – 
eks mul on seda kehamassi ka 
päris palju, mida kaasas veda-
da. Praegu keskendun tehni-
ka lihvimisele, mitte niivõrd 
jooksukiiruse arendamisele. 
Vahepeal naudin loodust, 
vaatan, kuidas vesi ojas vuli-
seb või tuuleiilid puulatvasi 
kõigutavad.

Uus väljakutse – 
kaardistamine

Päevak tehtud, suundusime 
tagasi hotelli, soovijad külas-
tasid ka Livu veeparki. Mina 

läksin hotelli, kus sain asjalik-
ku väljaõpet Mait Tõnisso-
nilt, kuidas joonistada kaarti. 
Mul on suur soov saada val-
mis Sõmeru orienteerumise 
kaart, mille joonistamist ma 
saadud juhiste abil mõni päe-
va tagasi ka alustasin. Täpse-
malt räägin kaardistamise ko-
gemusest siis, kui on midagi 
arukat öelda.

Reisi viimasel päeval oli 
päevak Riias, mille kaart oli 
ka omamoodi üllatus – tehni-
liselt raskem kui eelmisel päe-
val. Eesti kaartidest erines see 
selle poolest, et sinna olid 
märgitud ka pehkinud puu-
kännud. Eestis seda naljalt ei 
kohta, et kaardile väikseid 

puukände märgitakse. Seal 
tekkis küll korraks tunne, kus 
pagan ma nüüd olen. Mõistus 
ütleb, et kaart peab olema üht 
pidi ees, vaatan kompassi ja 
näen, et miski siin ei klapi. 
Küll ma pusisin ja positsio-
neerisin ennast. Lõpuks usal-
dasin kompassi ja õigesti te-
gin.

Seiklus Riias oli värsken-
dav, reisiseltskond lõbus ja 
ühtehoidev. Kuuldavasti on 
uus väljasõit Riiga juba märt-
sis. Kas minna? Loll küsimus 
– muidugi!

MIS SIIS ON ORIENTEERUMISKAART?MIS SIIS ON ORIENTEERUMISKAART?

Orienteerumiskaart päevakul Priedaineses.
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TÄNA MAAILMAS

TÄNA MAAILMAS

Ööl vastu 2. veebrua-
ri 1959. aastal huk-
kus Uurali põhjaosas 
asuvas mäekurus 
üheksa noort vene-
last. Nende juhi Igor 
Djatlovi järgi ristiti 
hukkumiskoht hiljem 
Djatlovi mäekuruks. 
Kuigi sündmusest on 
möödas juba 59 aas-
tat, pole siiani suude-
tud välja selgitada tu-
ristide mõistatusliku 
hukkumise põhjust.

Allan Espenberg

1959. aasta jaanuaris asus 
kümneliikmeline rühm teele. 
Kavas oli suuskadel läbida 
umbes 350 kilomeetrit Sverd-
lovski oblastis ja jõuda välja 
kahele mäele. Rühma kuulus 
kaks neidu ja kaheksa noor-
meest, kellest kuus olid Uura-
li tehnikaülikooli tudengid ja 
kolm olid selle kõrgkooli juba 
lõpetanud. Kõik nad olid 
21-24aastased. Lisaks läks 
grupiga kaasa 37aastane tu-
rismiinstruktor.

Surnukehi 
otsiti mitu kuud

Juba teisel matkapäeval 
hakkas ühel suusatajatest jalg 
valutama ja ta pidi naasma 
Sverdlovski linna. Tänu selle-
le haigestumisele jäi Juri Ju-
din ainsana rühmaliikmetest 
ellu ja suri alles 2013. aastal 
75aastasena.

Kui ülejäänud üheksa mat-
kajat polnud õigeks ajaks 
jõudnud ettenähtud kohta, 
alustati otsinguid. Mõni päev 
hiljem, 26. veebruaril 1959 
avastati ühest mäekurust telk, 
kus vedelesid matkajate do-
kumendid ja isiklikud asjad. 
Järgmisel päeval leiti telgist 
üsna kaugelt nelja tudengi 
surnukehad. Märtsis avastati 
veel üks laip, kuid ülejäänud 
neli surnukeha õnnestus kätte 

1959: tragöödia Djatlovi mäekurus

saada alles mais, kui lumi 
hakkas sulama.

Juurdlusega selgitati välja, 
et ööl vastu 2. veebruari olid 
kõik üheksa inimest mingil 
arusaamatul põhjusel lahku-
nud telgist ja hakanud mäe-
nõlvakust allapoole liikuma. 
Nende sihiks võis olla jõe ää-
res asunud ladu. Seejuures 
nad ei võtnud endaga kaasa 
sooje rõivaid ja olid riietatud 
üsna suviselt. Arvatavasti ek-
sisid nad ära ja kui olid veast 
aru saanud, püüdis osa neist 
naasta telgi juurde soojade 
vammuste järele, kuid tormis 
ja lumetuisus ei leitud telki 
üles. Õhutemperatuur oli sel-
lal -28°С. Nad surid mõne 
tunni jooksul.

Matkajate hukkumise aeg 
tehti kindlaks telgist leitud 
matkapäeviku alusel, sest vii-
mane sissekanne oli tehtud 1. 
veebruaril.

Kohtuarstid tuvastasid, et 
matkajad külmusid surnuks, 
kuid neljal neist avastati tõsi-
sed peatraumad ja luumur-
rud, mis olid tekitatud suure 
jõu poolt, kuid mis selleks ol-
la võis, pole suudetud välja 
selgitada. Nii märgiti surma 
põhjuseks “stiihiline jõud, 
millest inimesed ei suutnud 
jagu saada”.

Laviin, tuumapommi- 
katsetus või ikkagi 
tulnukad?

Kuigi tudengirühma huk-
kumist püüti saladuses hoida, 
see ei õnnestunud. Põhjaliku-
malt hakati selle müstilise 
looga tegelema siiski alles pä-
rast Nõukogude Liidu lagu-
nemist, kui arhiivid avanesid: 
selle vastu tundsid huvi nii 
Venemaa kui välismaa spet-
sialistid. Salapärane sündmus 
paelub teadlasi ja hobiuurijaid 

tänase päevani, sest tõde pole 
suudetud välja selgitada. Kui 
alguses esitati juhtunu kohta 
vaid mõned versioonid, siis 
nüüdseks on võimalikke sele-
tusi kogunenud juba üle saja. 
Alljärgnevalt kirjeldame mõ-
ningaid levinumaid teooriaid, 
millega on püütud selgitada 
noorte inimeste mõistatuslik-
ku hukkumist.

Tragöödia ametlikuks ver-
siooniks on lumelaviin. Selle 
järgi olevat telk püstitatud 
ohtlikku kohta, millega kut-
suti esile laviin. Seejärel püüti 
telgist poolpaljalt välja pääse-
da ja saadi seejuures vigasta-
da. Kõik oleks justkui loogili-
ne, ent mitte ühtki jälge või-
malikust laviinist ei leitud. 
Lisaks olid rühmas kogenud 
alpinistid, kes olid korduvalt 
käinud mägedes ja laviini- 
ohust teadlikud.

Tudengitel võis tekkida 

konflikt kohalike põliselani-
kega. Põhjuseks võis olla isik-
likul pinnal puhkenud tüli või 
kohalike rahulolematus selle-
ga, et võõrad inimesed tungi-
sid nende pühale mäele. Seda 
võib selgitada sälkudega telgil 
ja tõsiste vigastustega surnu-
kehadel. Kuid kohalikud on 
väga säästlikud ja kokkuhoid-
likud inimesed, mistõttu 
oleks nad pärast tudengite 
tapmist nende toidu- ja muud 
varud endaga kaasa võtnud. 
Seda poldud aga tehtud. Ja 
kõigele lisaks oli telk katki 
lõigatud seest-, mitte väljast-
poolt.

Üliõpilased võis eksikom-
bel tappa miilitsa eriüksus, 
kes ajas taga põgenenud van-
ge. Seda tõendab kaudselt 
fakt, et info katastroofist sa-
lastati väga kiiresti. Mõned 
uurijad ei süüdista aga miilit-
sat, vaid hoopis KGB tööta-

jaid, kes hukkasid juhuslikud 
tunnistajad, kes nägid pealt 
mingit salaoperatsiooni. Sa-
mas oli 1959. aastal väga liht-
ne igasugust infot varjata ja 
sündmustele tõepärane ver-
sioon leida, kuid seda millegi-
pärast ei tehtud.

Läheduses võidi salaja kat-
setada raketti või isegi tuu-
marelva, mida Djatlovi rüh-
ma liikmed sattusid pealt nä-
gema. Surnute naha imeliku 
oranžika värvuse võisid põh-
justada raketikütuse aurud, 
üldise paanika aga raketi alla-
kukkumine. Tol ajal polnud 
aga sealkandis teadaolevalt 
ühtki raketikatsetust – taolis-
te asjade aegumistähtaeg on 
ümber saamas ja sellised and-
med on suuremas osas avali-
kud.

Õnnetuse põhjusena on 
mainitud ka meteoriiti. Telgi 
vigastused ja maa-ala kahjus-
tused võiksid tõepoolest vii-
data meteoriidi plahvatamise-
le, kuid seda hüpoteesi ei lu-
batud 1960. aastatel korrali-
kult uurida, praegu on aga ju-
ba hilja.

Seda tragöödiat on seleta-
tud ka tulnukate julmade kat-
setega, mille tulemusel alpi-
nistid surid. Olid ju nende ke-
hadel haavad ja vigastused, 
mille päritolu kohta ei osata 
midagi öelda. On oletatud, et 
turistide juurde maandus tul-
nukate hiiglasuur kosmose- 
laev, mille pardal oli tuuma-
seade, sest hukkunute riietelt 
leiti radioaktiivse aine jälgi.

Veel võisid matkajad erine-
vate uurijate arvates hukkuda 
USA luureagentide käe läbi, 
omavahelise tüli käigus, NSV 
Liidu julgeolekukomitee sala-
jast eriülesannet täites, kera-
välgust, omaendi valede ot-
suste tagajärjel, metsloomade 
tõttu, infrahelist, psühho- 
troopsete ainete manustami-
sest jne. Discovery Channeli 
üks dokfilm väitis koguni, et 
suusatajate surma põhjustas 
lumeinimene.

Hukkunute ühishaud Jekaterinburgis. 
Allikas: wikipedia.org
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Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

VAHETUS

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

SÕIDUKID

ÄRIPINNAD

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

51,7 m2, 33,8 m2 

I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

RAKVERE KESKLINN, 
LAADA 16

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2, 33,7 m2

tel: 5554 5501

JÄRVAKANDI, TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus
NB! Pindade suurus 
on muudetav!

• Müüa ilus kõigi mugavustega täieli-
kult remonditud ja uue mööbli ning 
tehnikaga (33m2) korter Kunda linnas 
. Asub 5-korruselise maja I korrusel. 
Bussipeatus, lasteaed, pood ja mets 
kõrval.  Hind 8000 €. Tel 5196 1234

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
(42,7m2) Rakvere kesklinnas Spordi tn. 
13-5, II korrus. Korteris wc ja dušinurk, 
hind 30 000 €. Tel 5551 8091

• Müüa Essu külas, Pargi tänaval 2toa-
line remonti vajav korter. Korteris on 
vahetatud välisuks ja osaliselt aknad. 
Majas on toimiv korteriühistu, hind 
4000 €. Tel 5557 2056

• Müüa 2toaline korter Keskpuiesteel 
Kiviõlis. Tel 5878 0674

• Müüa 3toaline korter Rakke alevi-
kus. Korter paikneb 24 korteriga maja 
keskel I korrusel, korter on väga soe, 
keskmises seisukorras, vahetatud on 
aknad, siseuksed, põrandakatted. 
Korterisse jääb osa köögimööblist ja 
elektripliit. Rakke alevikus on põhikool 
(Rakke Kool), lasteaed, kaks kauplust, 
perearstikeskus, rongijaam, hea bus-
siühendus Rakverega. Hind 6000 €. 
Tel 5193 3935

• Müüa 3toaline puuküttega reno-
veerimist vajav korter Roelas. Korter 
asub maja keskel I korrusel. Maja on 
värskelt KredExi abiga renoveeritud, 
paigaldatud uus katus, soojustatud 
fassaad, vahetatud vee -ja kanalisat-
siooni torud, katusel päikesepaneelid 
ja kevadel tehakse maja ümber haljas-
tus. Paigaldatud uued trepikoja uksed. 
Korteriga saab kaasa keldriboksi ja 
puukuuri. Hind 6500 €, hinda saab 
tingida. Tel 5697 4690

• Müüa vanem maja Haljala alevikus, 
vajab remonti, krunt 3100 m2. Kiire! 
Tel 5664 3580

• Müüa elamumaa Paatnal, krunt 1,5 
ha. Lisainfo: lokaalne vesi, Rakvere 
lähedal, vaid ca 2 km kaugusel ootab 
uut omaniku elamumaa. Kommuni-
katsioonidest olemas puurkaev, elektri 
alajaam kõrval kinnistul. Asukoht on 
hea oma unistuste kodu rajamiseks! 
Kinnistul kasvamas suured kased, mis 
teevad asukoha mõnusalt hubaseks. 
Kinnistuni pinnatud tee! Helista ja 
läheme vaatama. Tel 5627 7089 

• Ostan 1toalise mugavustega korteri 
Rakveres (I-III korrus). Tel 5800 3648

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

• Ostan I korrusel asuva 2toalise kor-
teri Rakvere kesklinnas, võimalik ka 
vahetus. Tel 526 8753

• Noor pere soovib osta maakodu 
Lääne-Virumaal. Tel 5552 7229

• Ostan maja Haljala läheduses. Tel 
5552 7229

• Soovin osta maja Rakke alevis. Tel 
5332 3806

• Ostan garaaži Pagusoole või Us-
simäele. Tel 5823 3780

• Ostan garaaži Ussimäele. Tel 5823 
3780

• Ostan garaaži Haljalas. Tel 510 8747

• Maagia kv ostab või võtab müü-
k i  ki n n i s v a ra .  Te l  5 8 5 5  0 7 2 0 , 
www.maagiakv.ee

•  O s t a n  m a a d .  Te l  5 2 0  7 6 1 6 , 
maaost@mail.ee

• Vahetada või müüa 2toaline kõigi 
mugavustega korter Kundas muu 
kinnisvara vastu. www.kv.ee/2890337. 
Tel 5550 0588

• Pakun tasuta elamispinda Rakvere 
kesklinnas vastusoovi eest! Üksik nais/
meespensionär saab korteri Rakvere 
kesklinnas, kui on nõus jalutama 
armsaid taksikoeri. Lisainfo saamiseks 
helistada tel 528 5416

• Anda rendile äripind Rakvere kesk-
linnas bussijaama vastas. I korrus, 40 
+ 20 m2. Värskelt renoveeritud, kondit-
sioneer. Tel 5648 6638

• Soovin üürida Rakveres 1-2toalist 
korterit pikemaks ajaks. Tel 5669 1427

• Võtan üürile puuküttega korteri 
Rakveres. Tel 5192 9040

• Võtan üürile elamispinna Lääne-Vi-
rumaal, üür kuni 50 €. Tel 5801 5321

• Perekond üürib korteri Rakveres, 
võib vajada remonti, nõus abistama. 
Tel 5891 3100 

• Pere soovib üürida maja Rakveres, 
hilisema ostusooviga. Tel 5308 1705

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

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
mugavustega 1toaline korter. Tel 
5358 6829

• Üürile anda 1toaline korter (32 m2) 
Rakvere kesklinnas Võidu 86, V kor-
rus. Korter on päikesepoolne, on äsja 
tehtud remont vannitoas ning värs-
kendatud koridor. Mööbel ja tehnika 
on sees, maja on renoveerimisel, mille 
tulemusena saavad küttekulud olema 
soodsad (suurem osa töid tehtud). 
Korteri üür (sisaldab laenumakset) on 
200 €, millele lisanduvad kommunaal-
kulud (detsembris ca 65 €, juunis ca 
35 €) ja elekter. Üürile otsime inimest 
pikemaks ajaks! Tel 5341 4793

• Üürile on anda kõigi mugavustega 
täielikult remonditud ning uue mööbli 
ja tehnikaga (33m2) korter Kunda lin-
nas. Asub 5-korruselise maja I korru-
sel. Bussipeatus, lasteaed, pood ja mets 
kõrval, madalad kommunaalmaksed. 
Hind 160 €/kuu. Tel 502 5069

• Anda üürile Vinnis 1toaline elektri 
küttega möbleeritud korter. Tel 5624 
4605

• Anda üürile 1toaline korter Kundas, 
Konsumi lähedal. Hind 100 €/kuu. Tel 
552 7196

• Anda üürile möbleerimata 2toaline 
korter Rakveres. Tel 5688 5465

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
korter Rakveres Tööstuse tn, kaev 
õues. Üür 120 € + elekter. Tel 527 0058

• Üürile anda Rakveres 2toaline 
kõigi mugavustega korter Lennuki 
tänaval. Hind 200 € + kommunaal-
kulud. Tel 5552 2789

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, I korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline korter Tapa 
linnas. Tel 511 0478

• Üürile anda 4toaline (72m2) korter 
Haljalas. Korter soe, kommunaalkulud 
mõistlikud (detsembri küte 104 €). 
Osaliselt möbleeritud, hea asukoht 
alevis, kõik vajalik jalutuskäigu kau-
gusel. Hind 200 €. Helista ja küsi lisa. 
Tel 55670709

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Variant 1,8T 12/1998. 
a, bensiin, tumesinine metallik, uni-
versaal, kliimaautomaatik, kesklukk, 4 
x el.aknad, talverehvidel, korralik, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse 12/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Land Rover Frel. 1,8B, 1998. 
a, bensiin, sõidukorras. Tel 511 3414

• Müüa Nissan Almera 1,5 bensiin, 
66kW, sedaan, tumeroheline metallik, 
Eestist uuena ostetud, läbisõit 75 000 
km. Tel 502 8156

• Müüa Opel Astra 1.7, caravan, diisel, 
manuaal, kärukonks, ÜV 12/2018. 
Hind 700 €. Tel 5196 1234

• Müüa Opel Astra 1,8 2003. a, sedaan, 
tumepunane, heas korras. Tel 517 4193

• Müüa Opel Astra 1999. a, 1.7, käru-
konksuga, universaal, 50kW, diisel, 
manuaal, ÜV 12/2018, pommikindel 
igiliikur. Hind 600 €. Tel 504 0123

• Müüa Opel Vectra Elegance Sta-
tion Wagon  1,9CDTi 01/2005. a, 

turbodiisel, automaat, tumesinine me-
tallik, universaal, kliima, kesklukk pul-
dist, 4 x el.aknad, veokonks, originaal 
valuvelgedel, ökonoomne, soodsalt! 
Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra CD 1,8i 05/
2000. a, 85kW, punane, laugpära, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 2 x 
el.aknad, veokonks, korralik, läbinud 
tehnilise ülevaatuse 05/2018, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Rover 200 1,4 55kW, 1998. a, 
ülevaatus 01/2019, mootori kap. 2018+ 
vahetatud õlid ja fi ltrid, kere keevit. 
Vahet. 1 karp, igapäevases kasutuses. 
5,5 l/100 km, talvel rohkem. M+S, 
Pioneer stereo, elektri aknad ees, el. 
katuseluuk, 500 €. Tingi! Tel 5617 8360

• Müüa Toyota Yaris 2002. a, 64kW, 
automaat, bensiin, heas sõidukor-
ras, ökonoomne. Kaasa suverehvid 
valuvelgedel, asukoht Rakvere. Tel 
5804 1451

• Müüa Volkswagen Bora 1,6i 05/
2004. a, 77kW, bensiin, hõbedane, 
sedaan, konditsioneer, 4 x el.aknad, 
kesklukk puldist, tume salong, roos-
teta, mõlkideta, korralik, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 1,9D, 1998. a 
ja Audi 80, 1989. a, bensiin, sõidukor-
ras. Tel 5558 5956

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW turbodiisel, 
helehall metallik, universaal, kliima, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, uuem 
salong, veokonks, roosteta, mõlkideta, 
äsja läbinud tehn.ülevaatuse 02/2019, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 1,6i 
05/2004. a, 77kW bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, konditsioneer, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, talvereh-
videl, veokonks, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ÜV 05/2018, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Passat  1,8 
2000. a, tumeroheline, heas korras. 
Tel 517 4193

• Müüa väga heas korras Volkswagen 
Sharan 1997. a, 2.0, bensiin, kerel 
rooste puudub, auto 6-kohaline, suur 
pagasiruum, auto kõrgem, maal hea 
sõita. Ülevaatuse läbis puhtalt, vigu 
ei esinenud, istu sisse ja naudi sõitu. 
Hind 1050 €. Tel 5324 2845

• Müüa väga heas korras Volvo S60 
2001. a, 2.4 103kW, bensiin, manuaal 
auto halli värvi, kerel rooste puudub, 
keskmine kütuse kulu 6/100 km, 
läbisõit 150  000 km, pool nahk sisu. 
Korras ja puhas auto, hind 2000 €. Tel 
5809 6086 

• Müüa Volvo V70 2,4D, 2005. a, must 
metallik, otse Saksamaalt, rikkalik 
lisavarustus, soodushind! Tel 502 8156

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume salong, 
pl.soojendus, korralik, superöko-
noomne, kõigest 4l/100km kohta! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Autode keretööd. Tel 504 0457

• Kas keegi odavalt Opeli rattalaagri 
vahetab? Tel 502 5069

• Müüa Golf 2 varuosasid. Tel 525 2474

• Ostan võrri, motika K-175, K-125, 
M-172, nende osasid. Võib pakkuda 
kõike. Tel 503 1849

• Ostan VAZide, Moskvitši, Volga uusi 
plekk, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 5354 4794

• Ostan kasutusena jäänud sõiduauto 
või kaubiku, võib vajada remonti. Tel 
512 7543   bar500@hot.ee

• Ostame igas seisukorras sõidukeid, 
hea pakkumise korral kiire tehing. He-
lista 5612 3431 ja saate teada, palju me 
teie auto eest pakume! Lääne-Virumaal 
tuleme kohale 1h jooksul!

• Ostan alljärgnevad autod! Volvo 
740, Ford Sierra, BMW 3/5/7 seeria. 
Otsin ka maasturit, autod võivad olla 
ükskõik mis seisukorras. Tel 5463 2953

• Vahetada kaubikud Ford Transit 
2002. a, vajab kere remonti, muidu 
sõidukorras ning Peugeot Expert 
2000. a, 2.0HDI, täiesti korras vana 
MB Vito sõidukorras ning ülevaa-
tusega ja käru vastu. Tel 528 5416 

• Võib pakkuda igas seisukorras auto-
sid. Tel 5463 2953

• Ostan auto, võib pakkuda kõiki mar-
ke, helistage julgelt. Hind 100-1500 €. 
Tel 5809 6086
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Kuuluta 
Kuulutajas!
Info kuulutus@

kuulutaja.ee
32 25 093
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VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

TEENUSED

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

FEKAALIVEDU

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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 tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD
Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

ENKI RL OÜ

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

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). Sep-
tikute ja biosüsteemsete mahutite 

paigaldus San.tehnilised tööd. 
Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes, kui korterites. Siseviimist-

lus, vannitoad, voodrivahetus, 
soojustamine, terrasside ehitus, 

san.tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

• 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)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Remondime autode ja traktorite 
startereid ning generaatoreid. 
Saadaval uued ja vahetusfondist. 
Tel 526 0545

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Teostame fekaaliveoteenust ja ka-
nalisatsioonikaevude tühjendamist. 
Veo- ja tõste-teenus. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298, 5381 9930

• Kolime mööblit ja veame kaupa, iga 
ilmaga, igale poole. Kohe! Tel 502 3789

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009

• Veoteenus: sõiduauto + haagis 
3m, koos kaanega, veame kõike, 35 
€/km. Tel 5330 6550

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 506 
1547

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

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• Trantsporteenus, hoovikoristus. 
Tel 5685 6320

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Santehnilised tööd, külmunud 
torustiku sulatus, veoteenus multilift 
kallurautoga. Tel 514 3783

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Kodumasinate remont ja paigal-
dus (külmkappide, pesumasinate, 
nõudepesumasinate, mikrolai-
neahjude jne.) Teenus võimalik ka 
kodukutsel. Tel 5648 7258

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hindadega. 
Alates pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame koos 
teie probleemile parima lahen-
duse. OÜ Kolimised. TEL. 5649 
3289 või kaido@kolimised.ee, 
www.kolimised.ee

• Kolime mööblit ja veame kaupa iga 
ilmaga igale poole. Kohe! Tel 502 3789

• Teostame lamekatuste ja viilkatuste 
ehitustöid ning ka katuste remont-
töid. www.melsen.ee Tel 5845 5717

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 56856320

• Teeme kõiki lammutustöid. Tel 
5450 5198

• Teostan LIIVAPRITSITÖID - 
tulen kohale , puhastan palk- ja 
kiviseinu. Tel 5614 1352

• Sooda-, klaasi– ja liivapritsitee-
nus. Tel 5373 3408

• Õppinud mees heade riistade ja 
pikaaegse kogemusega teeb ehi-
tus- ja remonditöid nii eramutes 
kui korterites. Kui vaja, vahetab 
ukselukke ja teeb ka santehnilisi 
töid. Helistage, tulen appi. Tel 
5664 4827

• Plaatimine ja ehitus-remonditööd. 
Tel 5606 9271

• Teostame ehitus, remont ja sisevii-
mistlustöid. Majad, korterid, saunad, 
kuurid (pahteldus, tapeetimine, plaa-
timine, parketi paigaldus). Tel 504 5560

• Kogemustega ehitaja teostab kõiki ül-
dehitus- ja remonditöid. Sealhulgas ka 
plaatimine ja torutööd. Tel 5845 1111

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

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

• Teostame: korterite, eramute ehi-
tus- ja remonttöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 5394 6666

• Teostame ehitus -ja remonditöid 
ja renoveerime vannitubasid. Tel 
5656 4031

• EHITUSTÖÖD: Fassaadide ehitus, 
katusetööd, sisetööd, plaatimine, kor-
terite remont, müüritööd, krohvimine. 
Tel 5662 6483

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Teostan siseviimistlustöid, sh kroh-
vimine, pahteldamine, värvimine, 
tapeetimine jms. Võib pakkuda nii 
pikaajalisemaid kui ka väiksemaid 
töid nt. korterite, eramute, jne värs-
kendus, viimistlus. Helista ja leiame 
mõlemale sobiliku lahenduse! Tel 5840 
9546 Gardo

• Pehme mööbli remont, riide valik ja 
veovõimalus. Tel 322 7822 või 506 1547

• Automaatika tiib- ja liugvä-
ravatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 
5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Lumelükkamise teenus. Tel 501 2306

• 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

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

• Pottsepatööd www.tulekolle.ee Tel 
5551 9113

• Pottsepatööd. Tel 5646 6958

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

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

Tel. 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

s

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

*LASTE ATV, KROSSIKAD, 
kiiver (55 €) detsembris ostjale 
tasuta kaasa  
*MOPEED 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 125CC. 
Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID, ATVD,
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
ENDUURO  VARUOSAD

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 35 €/rm 

+ transport. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

Kuulutused

 veebis: 

kuulutused.kuulutaja.ee

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

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

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

KVALITEETSED PUUKÜTTEGA 

SAUNAKERISED. 

Vaata lisaks:

www.kadrinametallikoda.ee

Info tel 5648 3985

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• FELIX bänd, parim. Tel 5559 3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• Ansambel, õhtujuht alates 200 €. 
Tel 5190 1697

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + telepilt 
täiesti hullumeelse hinnaga al. 5 
eurost. Levib linnas ja maal. Sobib 
kokku Elioni digiboksidega. Ära 
muretse, kui Sul aparatuuri ei ole, 
me anname Sulle need tasuta!!! 
Uuri lähemalt: www.telestar.ee või 
helista tel 5552 5432

• TV- ja sat.seadmete müük, paigal-
dus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• Klassikaline massaaž, hind alates 7 
€. Tel 5567 7800

• Kui teil esinevad selja- ja/või kaela-
valud, tihti “surevad” käed või jalad 
öösiti, migreen ja/või artriit, siis olete 
oodatud massaažiteraapiale. Olen 
medõe haridusega ja 16 aasta staažiga 
massaažiterapeut ning pakun teraapiat 
Rakveres. Veel pakun lümfimassaži 
(lifting) näole, jalatalla refl eksteraapiat 
ja spordimassaaži. Registreerimine tel 
5568 3403

• Pikaajalise kogemusega raamatupi-
daja-fi nantsist pakub raamatupida-
mis- ja nõustamisteenust. Igakuine 
arvepidamine, jooksev suhtlus klien-
diga, hinnad kokkuleppel ja sisaldavad 
ka majandusaasta aruande koostamist. 
Hinnad raamatupidamisteenusele 
kuupõhised, nõustamisele tunnipõ-
hised. Teenust võimalik osutada ka 
e-maili ja telefoni teel. Kokkusaamised 
Sõmerul või Tallinnas või tellija ruumi-
des. HRLD Finants OÜ, Kati Nõuakas, 
tel 525 8477, kati.nouakas@tktk.ee

• Koostan ja korrastan tööohutusala-
seid dokumente. Tel 5560 2804

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

KODU

KÜTTEPUUD

EHITUS
• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Seoses Eestist lahkumisega on müüa 
komplekt: kasukas, naaritsa talve-
müts ja saapad. Hind kokku 90 €. Mitu 
keedu-ja sööginõud ning raamatuid, 
samuti ka riided naistele kaupluse 
likvideerimisest. Tel 507 0316

• Müüa soodsalt valge magamistoa 
komplekt. Tel 5593 2595

• Müüa heas korras klaver Riga. Tel 
511 0478

• Müüa kompaktne UUS veepump 
(pump + mootor, võimsus 8 kuupmeet-
rit tunnis). Hind 95 €. Tel 5840 9946

OST
• Ostan kristall- ja portselannõusid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5564 0325

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

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

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 503 1849

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi 
ja -ukse. Tel 503 1849

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja tarvikuid. Paku julgesti! Tel 
5616 5761

• Ostan kristall- ja portselannõusid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5564 0325

• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, valmista-
tud Vene 1/43 mudelautosid ja Norma 
mänguautosid. Tel 529 1288

• Ostan soomekelgu. Rakvere Moto-
pood. Tel 5648 6638

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.20 €/kott 
ja kasel 2.50 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m leppa, hind alates 20 
€/m3. Tel 5012 905

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

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
rm. Tel 504 5632

• Aastaringselt halupuud 30 – 55 cm. 
Halupuud autol laotult, koos kohale 
toomisega. Hind sisaldab transporti, 
helistage ja küsige, milline kogus ja 
halupuu teid huvitab. Tel 503 0311

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 
Asume Kadrina lähedal. Tel 5199 4895

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Hind 
al. 35 €/rm, transpordi võimalus. 
Pikkused al 25–60 cm. Tel 5045 632

• Soovin osta mõned koormad toorest 
halupuud. Tel 5891 2694

• Küti Saeveskis saematerjal, voodri- 
ning põrandalaud, palgi saagimise 
ja nelikanthöövelduse teenus. Info 
telefonil 5089 215 tööpäevadel 8.30-17, 
www.saeveski.toomonu.ee
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Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 
246 pikter@mail.ee

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

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muu-

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO 

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ära mine 
tuisuga välja!
Telli Kuulutaja 
endale hoopis 
KOJU!

Telli internetist 
tellimine.ee
või telefonil
617 7717
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Sisesta
kuulutuse tekst

kuulutused.kuulutaja.ee

Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus 
ei vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu 
õigsuse eest vas-

tutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei aval-
da võlanõude ja lehe 
mainet kahjustavaid 

kuulutusi.

SELENA Tuleviku 6, Rakvere 
on uute ja kasutatud riiete kau-

plus naistele. On olemas suured 
numbrid. 

T-R 10.00-17.00 ja L 10.00-14.00

E  evõte müüb ehitus-
likku saematerjali ja 

puidust kaubaaluseid, 
asume Väike-Maarjas. 
Transport kokkuleppel. 

Tel 515 0268

METS

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

TUTVUS

MUU

VANAVARA

TEATED

• Müüa toidukartulit “Laura”, “Arielle”, 
“Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. Vahemetsa 
talu. Tel 520 2036

• Müüa toidukartulit “Agria”, “Laura”, 
“Leyla”. Asukoht Aasperes. Transpordi 
võimalus. Tel 5565 1553

• MÜÜA MESI: 7 €/kg, 4 €/0,5 
kg, taruvaik 2 €/10 g, taruvaigu 
tinktuur 6 €/100 ml. Mesinik on 
alustanud oma tööd 1984. aastast 
ning lõpetanud Olustvere kooli 
mesinduse erialal. Mesi on läbinud 
laboratoorsed testid. Meie mesi 
on pärit Jõgevamaalt, vanadest 
metsavahi kohtadest. Jõgevale ja 
Tartusse toome kohale, mujale 
postiga! (Suuremate koguste korral 
kokkuleppel) Margareth, tel 5845 
2963 Margareth.pilv@gmail.com

• Müüa T-16 ja aiatraktor. Tel 5558 
5956

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

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

• Ostan seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Ostan Norma mänguautosid ja vanu 
1970 – 1990. a valmistatud Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

• OLETE OODATUD! Rakveres, Laada 
14 juuksurid: Alli 5620 3174, Liis 5681 
6206, küünetehnik Siiri 5633 9634, 
püsimeik Maris 5394 4558, massöör 
Tiina 5567 3125

• LAO TÜHJENDUSMÜÜK! II 
sordi materjal al. 140 €/tm + km 
(terrassilaud, voodrilaud, tuu-
lekasti laud jne.). Küttegraanul 
Premium 6mm 150 €/tonn + km. 
Kütteklotsid 30L kott/ 1 € km-ga. 
Saematerjal (22 x 100)  140 €/
tm +km. Saadaval teisi ristlõikeid 
erinevate hindadega. Ida-Virumaa, 
Sonda, Sepa 18 a. Tel 5306 7722

• A.P. Vene keele kursused alustavad 
taas. Võimalus valida algõpe, õpe 
taasalustajale või edasijõudnule. Kur-
sused toimuvad 2x nädalas. Täpsem 
info www.apkeelekursus.eu Kui sa 
oled huvitatud heast keeleoskusest, 
siis mine veebilehele ja registreeru. 
Samuti õpilastele vene keele järeleai-
tamistunnid.

•  A n d e r i  Ä r i s  R a kv e r e s  P i k k 
tn. 6  müüme vana mööblit, val-
g u s t e i d ,  k u p l e i d  v a n a d e l e 
lampidele, portselani, maale, vinüül-
plaate ja palju muud. www.facebook.
com/anderipood. Tel 5664 4436

• Soovin tutvuda naisterahvaga vanu-
ses 40-50 aastat. Tel 5566 5011

• Meeldiv nooruslik 60-aastane igati 
asjalik ja särtsakas härra Lääne-Viru-
maa maakodust soovib tutvuda sama 
asjaliku saleda naisega vanuses 50-60 
aastat. Kellega ühiseid hetki jagada ja 
edasist elu nautida (hea kui omaksite 
juhiluba), siis palun helistada 5359 
5490. Kevad ja õitsemise aeg ei ole 
kaugel!

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Družba, kreissaag, keevitust-
rafo, trafo 380/220. Tel 5322 6176

• N Õ U A N D E L I I N 
tel 900 5020. Kui elumure vaevab ja 
vajad hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist puu-
dutavatele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min. 

Silvi Meiner,
 sügav kaastunne sulle 

kalli venna 

REINU 
surma puhul. 

Lääne-Viru Pimedate Ühing

Head tuttavat ja 
kunagist kolleegi

ANTS ROOSSAART 
mälestavad

Hans ja Lembit

Avaldame kaastunnet 
Milvile ja Osvaldile 

kalli venna

ERMAN KOKK 
kaotuse puhul. 

Ago ja Ülle 

www.kuulutaja.ee

Vaikus ja rahu on sinuga, 
head mälestused jäävad meiega.
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T a r b i j a k a i t s e a m e t i s s e 
pöörduvad sageli inimesed, 
kes on saanud teate inkas-
soettevõttelt võlgnevuse koh-
ta, mille olemasolust ei olnud 
tarbija teadlik. Amet kutsub 
üles tarbijaid hoolitsema selle 
eest, et nad oleksid esitanud 
enda korrektsed kontaktand-
med ja ühtlasi juhib ka võla-
usaldajate tähelepanu nõude 
tõendamise kohustusele.

Olukorras, kus tarbija ei 
täida sõlmitud lepingust tule-
nevat kohustust, näiteks jätab 
tasumata teenuse või toote 
ostuarve, on võlausaldajal 
õigus nõue võlgniku nõus-
olekust hoolimata loovutada 
inkassoettevõttele.

Inkassofirmad tegutsevad 
üldiselt kahel alusel – nad 
kas on omandanud võlausal-

dajalt nõude ja saanud seelä-
bi ise võlausaldajaks või on 
võlausaldaja volitanud neid 
enda eest võlgu sisse nõud-
ma. Tasub teada, et nõude 
loovutanud võlausaldaja peab 
uuele võlausaldajale andma 
üle nõuet ja muid kohustusi 
tõendavad dokumendid.

Inkassofi rma peab 
tõendama nõuet

Nõude aluseks olevates 
dokumentides peavad kajas-
tuma nõude tekkimine või 
selle sisu, näiteks lepingu do-
kument, millest tulenev nõue 
loovutati. Eeltoodu tähendab 
ka seda, et inkassoettevõt-
ja on kohustatud tõendama 
nõude olemasolu.

Lisaks tuleb vanal võla-
usaldajal uuele võlausaldajale 

edastada nõude esitamiseks 
vajalikku teavet, eelõige peab 
võlausaldaja inkassole edas-
tama teavet võlgniku isiku 
ja elu- või asukoha, nõudele 
vastava kohustuse senise täit-
mise ning sellega seonduvate 
asjaolude kohta ja võlgniku 
võimalike nõude suhtes ek-
sisteerivate vastuväidete koh-
ta.

Kui tarbija on sõlminud 
lepingu kauplejaga, tuleb tar-
bijal veenduda, et lepingus 
fikseeritud andmed oleksid 
kehtivad, näiteks nimi, aad-
ress ja e-postiaadress. Kehti-
vate kontaktandmete olemas-
olu aitab vältida võimalikke 
probleeme võlgnevuse sisse-
nõudmisel. Sageli on makse-
häireregistrisse või inkas-
sosse sattumist võimalik ära 

hoida, lihtsalt uuendades oma 
kontaktandmeid. Tihti siiski 
selgub, et tarbija ehk võlgnik 
on muutnud oma aadressi või 
muid kontakte, mistõttu ei 
ole ta saanud kätte võlatea-
teid.

Sissenõudmiskulud on 
seadusega piiratud

Seadusest tulenevalt on in-
kassofirma sissenõudmisku-
lud piiratud. Piir sõltub sel-
lest, kas tarbijaga sõlmitud le-
ping on veel kehtiv või enam 
mitte ning võla suurusest.

Sissenõudmiskulude piir 
lepingu kehtivuse ajal on iga 
tähtajaks täitmata rahalise 
kohustuse eest, näiteks iga 
tasumata arve, maksegraa-
fiku osamakse jne, võimalik 
tarbijalt nõuda 5 euro suurust 

sissenõudmiskulu. Eelnevalt 
tuleb inkassofirmal tarbijale 
saata täitmata rahalise kohus-
tuse kohta tasuta teatis.

Pärast lepingu lõpetamist 
on võimalik nõuda tarbijalt 
sissenõudmiskulusid alljärg-
nevate piirmäärade ulatuses: 
kuni 500 euro suuruse nõude 
korral on sissenõudmiskulud 
kuni 30 eurot, 500-1000 euro 
suuruse nõude korral kuni 40 
eurot ning üle 1000 euro suu-
ruse nõude korral on sisse-
nõudmiskulud kuni 50 eurot.

Võla sissenõudmiskulude 
hulka loetakse kõik kulud, 
mida ettevõte peab tegema, 
et saada võlgnikult raha kätte. 
Nendeks kuludeks võib olla 
võlgnikule helistamine, meel-
detuletuskirjade saatmine jne. 
Lisaks on tarbijal õigus küsi-

da võlgnevuse sisu, kui suur 
on sissenõudmiskulud, põhi-
võlgnevus jne.

Juhul, kui tarbijale on esita-
tud alusetu võlanõue, tuleks 
nõue vaidlustada edastades 
inkassoettevõttele kirja-
lik vastulause. Kui inkasso 
nõuab endiselt nõude ta-
sumist, kuid ei esita nõude 
aluseks olevaid dokumente, 
ning tarbija on veendunud, et 
nõue on alusetu, on tal õigus 
pöörduda avaldusega tarbija-
vaidluste komisjoni poole.

Pille Kalda,
Tarbijakaitseameti 

kommunikatsiooni-
ekspert

Veekogud hakkavad 
jäätuma, kui õhutem-
peratuur langeb alla 0 
kraadi Celsiuse järgi. 
Pärast esimesi külma-
sid tekkinud õhuke 
jääkord ei kanna ini-
mest, mistõttu võib 
jääle minna alles siis, 
kui selle paksus on vä-
hemalt 10 cm.

Liina Järvi,
Ida päästekeskuse 
ennetustöö büroo

nõunik

Külmal talvel on veekogud 
jäätunud kuni varakevadeni. 
Sel perioodil liiguvad inime-
sed tihti jääl – uisutatakse, 
püütakse kala ja tugeva jää-
kattega veekogu ületatakse 
isegi autoga.

Hinda jääkihi tugevust
Jää tugevust saab hinnata 

nii teoreetiliselt kui ka prak-
tiliselt. Teoreetiliselt me tea-
me, et kui õhutemperatuur 
on olnud vähemalt kaks nä-
dalat alla -20 kraadi, siis see 
jää peaks olema küllalt tu-
gev. Kuid tugev milleks? Kas 
jääkaanel uisutamiseks, jääd 
kaudu jõe ületamiseks jalgsi 
või hoopis ATVga?

Praktiline jää hindami-
ne tähendab sisuliselt selle 
mõõtmist näiteks jääpuuriga. 
Meeles tuleb pidada, et ini-
mest kannab vähemalt 10 cm 
paksune lõhede, pragude ja 
lahvandusteta jääkiht. Samas 
võib jääkatte paksus ühe vee-
kogu piires olla erinev. Sta-
tistika järgi toimuvad enamus 
õnnetusi jäätunud veekogul 
külma perioodi alguses ja sel-
le lõpus – ehk ajal, mil jää on 
nõrk.

Pane hoolega tähele 
ohu märke

Ohtlikud kohad jäätunud 
veekogudel, kus tasub olla 

Viieeurone võlg võib kasvada kordades suuremaks

Ole jääl ettevaatlik

eriti ettevaatlik või neid üldse 
vältida, on kõrkjate kasvuko-
had, koolmekohad, allikako-
had (lumekatteta jääl näha 
tumedate laikudena) ja vette 
langenud puuvõrade ümbrus. 
Teadma peab, et jää on alati 
nõrgem vooluveekogudes, 
suudmekohtades, paadisilda-
de postide ümbruses ja koh-
tades, kus veekogud kitsene-
vad.

Näiteks jääs olevad tume-
dad kohad näitavad tavaliselt 
õhema jääga kohti – jää ise 
on hele, kuid läbi kumav vesi 
tume. Kuuldes kerget raginat, 
lahku jäält - see on signaal, 
et kusagil on jäässe tekkinud 
praod. Lahku jäält tuldud 
rada pidi - nii võid kindel 
olla, et jää kannab sind.

Soovitused talvisel 
veekogul liikumiseks

Enne jääle minekut teavita 
oma lähedasi, võimalusel kut-

su kaasa sõber. Jäätunud vee-
kogule minnes võta endaga 
kaasa jäänaasklid, mille abil 
saad külma vette vajudes jää-
august välja ronida. Kindlas-
ti tuleb need riputada kaela, 
kõige pealmise riietuse peale, 
kust vajadusel lihtsalt kätte 
saaks. Lisaks võta kaasa ühest 
otsast terava metallotsikuga 
puust jääkepp. Sellega saab 
kontrollida jää tugevust või 
siis läbi jää vajudes toetuspin-
na suurendamiseks jääaugu 
servadele toetada.

Turvalisuse suurenda-
miseks kanna päästevesti, 
mida saab valmistada ka ise. 
Selleks pane seljakotti vee-
kindlasse kilekotti pakitud 
vahetusriided (fliis, sokid, 
kindad, müts). Seljakotis olev 
veekindlalt suletud kilekott 
hoiab sind läbi jää vajumise 
korral veepinnal, ühtlasi on 
pärast jäist suplust kuivad va-
hetusriided väga vajalikud.

Veetemperatuur Eesti olu-
des jää all on umbes 4°C ja 
seal puudub ka tuul. Saades 
tagasi jääle, peab arvesta-
ma ka tuule ja temperatuuri 
koosmõju. Näiteks õhutem-
peratuuril -10°C ja tuulekii-
rusel 10 m/s peab arvestama 
31°C külmaga.

Tegutsemine 
läbi jää vajumisel

Kui vaatamata kõigile ette-
vaatusabinõudele oled siiski 
läbi jää vajunud, anna oma 
hättasattumisest hääle või 
vilega märku. Jääaugust väl-
jaronimiseks pööra end alati 
näoga tuldud suunda – tul-
les jää ju kandis. Toeta käed 
(peopesad, sõrmed harali) 
koos randmetega õlgade laiu-
selt jääle nii, et ka küünarnu-
kid sellele toetuksid. Tõsta 
jalad võimalikult veepinnale. 
Kui sul on jäänaasklid, siis 
suru nende teravikud jäässe. 

Jääle saades rooma või rulli 
end tuldud teed tagasi.

Ära tõuse püsti enne, kui 
oled veendunud, et jää sind 
kannab. Jõudnuna turvaliselt 
ohutusse kohta, tee kõik sel-
leks, et ruttu sooja saada.

Läbi jää vajunud 
inimest päästes

Kui märkad läbi jää vaju-
nud inimest, kutsu abi! Hüüa 
appi ja helista hädaabinumb-
rile 112. Hättasattunu abista-
miseks on vähe aega – jääalu-
ses külmas vees kaotab täis-
kasvanud inimene teadvuse 
kuni kümne minuti jooksul, 
lapsed varem.

Ennast ohtu seadmata lähe-
ne läbi jää vajunud inimesele 
mööda tema jälgi, kusjuu-
res viimased kümme meetrit 
rooma või kasuta oma toe-
tuspinna suurendamiseks 
kelku või suuski. Jäta enda 
ja jääaugu vahele umbes ini-
mesepikkune vahemaa, kuhu 
saad tõmmata abivajaja. Ula-
ta veesolijale niinimetatud 
käepikendus, olgu selleks siis 
suusakepp, kelk, puuoks või 
jopevarrukas. Pane tähele, et 
vette kukkunule ei tohi ula-
tada kätt. Kuni kindlale pin-
nasele jõudmiseni jäta enda 
ja kannatanu vahele inime-
sepikkune turvatsoon, et jää 
teie kahe raskuse all ei mur-
duks.

Õnnetusi on kergem ära 
hoida, kui nende 
tagajärgi likvideerida 

Soovitan veekogudel lii-
kumisel mõtelda alati „üks 
samm ette“ – enne veel, kui 
lähed jäätunud järvele, jõele 
või tiigile, mängi mõttes läbi 
stsenaarium, mis saab siis, kui 
läbi jää vajud ja külma vette 
kukud.

Lapsevanemad ja vanava-
nemad! Osake märgata ohtu-
sid oma kodu ümbruses, isegi 
vett täis jääkattega kraav võib 
teie lapsele ohtlik olla. Rääki-
ge oma lähedastele ohtudest 
jäätunud veekogudel. Uisu-

tamiseks soovitame kasutada 
jäähalli või selleks spetsiaal-
selt ettevalmistatud kohta

Tegutsemine läbi jää va-
junud inimest päästes

Kui märkad läbi jää vajunud 
inimest kutsu abi! Hüüa appi 
ja helista hädaabinumbrile 
112. Hättasattunu abistami-
seks on vähe aega- jääaluses 
külmas vees kaotab täiskas-
vanud inimene teadvuse kuni 
kümne minuti jooksul, lapsed 
varem. Ennast ohtu sead-
mata lähene läbi jää vajunud 
inimesele mööda tema jälgi, 
kusjuures viimased kümme 
meetrit rooma või kasuta 
oma toetuspinna suurenda-
miseks kelku või suuski. Jäta 
enda ja jääaugu vahele umbes 
inimesepikkune vahemaa, 
kuhu saad tõmmata abivajaja. 
Ulata veesolijale niinimeta-
tud käepikendus, olgu selleks 
siis suusakepp, kelk, puuoks 
või jopevarrukas. NB! Vet-
te kukkunule ei tohi ulatada 
kätt! Kuni kindlale pinnasele 
jõudmiseni jäta enda ja kan-
natanu vahele inimesepikku-
ne turvatsoon, et jää teie kahe 
raskuse all ei murduks. 

Õnnetusi on kergem ära 
hoida, kui nende tagajärgi lik-
videerida 

Soovitan veekogudel lii-
kumisel mõtelda alati „üks 
samm ette“ - enne veel, kui 
lähed jäätunud järvele, jõele 
või tiigile, mängi mõttes läbi 
stsenaarium, mis saab siis, kui 
läbi jää vajud ja külma vette 
kukud. 

Lapsevanemad ja vanava-
nemad! Osake märgata ohtu-
sid oma kodu ümbruses, isegi 
vett täis jääkattega kraav võib 
teie lapsele ohtlik olla! Rääki-
ge oma lähedastele ohtudest 
jäätunud veekogudel! Uisu-
tamiseks soovitame kasutada 
jäähalli või selleks spetsiaal-
selt ettevalmistatud kohta
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Suurima saagi tänavu-
sel Eesti Muusikaau-
hindade galal võttis 
koguni viies kategoo-
rias esindatud ansam-
bel Miljardid – kolm 
auhinda. Kaks tunnus-
tust korjasid võrdselt 
nii Liis Lemsalu, Erki 
Pärnoja kui ka tõsise-
mat sorti rahvusvahe-
list läbimurret üritav 
etno/folkmuusikale 
„uuenduskuuri“ tegev 
Trad.Attack!.

Ülo Külm

Eelmisel neljapäeval toimus 
kodumaise muusikamaailma 
üks suuremaid ja oodatumaid 
sündmusi – Eesti Muusika-
auhindade pidulik kätteand-
mistseremoonia. EMA 2018 
gala oli ilmselt seninähtutest 
kõige suursugusem ja põh-
jalikult läbimõeldud tervik-
programmiga. See on ka igati 
mõistetav – tegemist ikkagi 
ürituse kahekümnenda juu-
beliga. Eesti Muusikaauhindu 
on korraldatud 1998. aastast, 
alguses küllalt tagasihoidli-
kult, kuid järk-järgult aina 
suuremas mastaabis.

Aasta tagasi toimus EMA 
esinduslikus Nordea Kontser-
dimajas, nüüd aga esmakord-
selt Saku Suurhallis. Kon-
ferantsjeedena juhtisid kogu 
vaatemängu lauljad Eda-Ines 
Etti ja Karl-Erik Taukar. 
Tähtedest särava peoõhtu 
muusikalised ja tantsulised 
vahepalad – vürtsitatud la-
serkiirte ja pürotehniliste 
efektidega – väärivad üldi-
selt kiitmist. Esinejakaardist 
võis leida näiteks Miljardid, 
Liis Lemsalu, „elektroonika-
mehe“ Dave Storm’i, räpisõu 
Genka ja teiste hiphopparite-
ga, Trad.Attack!-i ja 2 Quick 
Starti. Lisaks põrutas laval 
korraliku paueriga ka Pe-

Massiivne ja suursugune 
kontsertlindistus, mis välja 
antud paljudes erinevates for-
maatides. Mõistlik on endale 
soetada just nimelt visuaalne 
talletatud dokument, vasta-
valt siis duubelDVD või Blu-
Ray-na, mitte pelgalt kaksik-
laserplaadina. Seda vägevat 
spektaaklit lihtsalt ei saa vaa-
tamata jätta, pelgalt tugi-
toolist progemuusika (kuigi 
suurepärase) kuulamisega 
leppida.

Kunagise kultusansambli 
Pink Floyd „hääl ja kitarr“ ehk 
vanameister David Gilmour 
naaseb siin oma soolorajal 
sammudes täpselt samasse 
paika, kus 45 aastat tagasi an-
dis Pink Floydi ridades legen-
daarse, nüüdseks klassikuks 

liigituva, kontserdi.
Gilmouri „Live At Pom-

peii“ on üles võetud kahel 
päeval, 7.-8. juulil, aastal 2016 
ajaloolises Pompeii Amfiteat-
ris. Kontsert on kaheosaline, 
lisana näeb seitsmeminutilist 
ülevaatlikku dokumentaal-
filmi „Pompeii Then And 
Now“. Komplektiga saab kaa-
sa ka 24leheküljeline brozüü-
ri.

Kontserdil saadab Gil-
mouri professionaalne taus-
tabänd ning mitmed taus-
talauljad-puusanõksutajad. 
Kava on vähemalt esimeses 
pooles rohkem üles ehitatud 
Gilmouri enda soolomater-
jalile, kuid teatud vahedega 
on oskuslikult sekka sätitud 
osa Pink Floydi tuntuimatest 

ja armastatuimatest paladest. 
Ning öeldagu mistahes, just 
need ammused vanad hitid 
on ilmselgelt kogu kontserdi 
enim oodatud. 

Ülimalt emotsionaalne ja 
veel millise „tormiks paisu-
va“ vokaaliga – „The Great 
Gig In The Sky“, dramaatilise 
hõnguga igatsev „Wish You 
Were Here“ ning loomulikult 
rahalaul „Money“.

Absoluutseteks tipphet-
kedeks jäävad nende kõrvalt 
siiski müstiliselt vägev kella-
mäng „Time“ ja ülimalt kau-
ni meloodiaga, hingestatud 
„Comfortably Numb“, mis 
mõistagi mõlemad lõpulugu-
deks jäetud.

Kuigi kogu kontserti saa-
dab võimas valgusmäng – 

peamiselt sellesama hiigel-
suure Pink Floydi „rõnga“ abil 
teostatud, mille sees olevalt 
videoekraanilt täiendavalt 
kostitatakse erinevate lugu-
dega –, siis viimaste palade 
ajal ja vahel purskuvad üm-
berringi asetatud fontääni-
dest kõrgustesse sädeme-ja 
tossujoad, loendamatud laser-
kiired sähvivad jne.

Ühesõnaga, kogu etendus 
antakse täie raha eest, kuid 
ikkagi jääb see Pink Floydi 
mastaapsematele ja ülikiide-
tud sõudele alla. Tervikuna 
annaksin hindeks kaheksa 
punkti kümnest.

Ülo Külm

ARVUSTUSARVUSTUS

David Gilmour, „Live At Pompeii“
Columbia/Sony Music

EMAl jagati pidulikult kätte seitseteist auhinda

digree, kuid neid vist eetrist 
näha ei saanud, sest esinesid 
telesaate reklaampausi ajal.

Eesti Muusikaauhindade 
reeglid on paika pandud sel-
liselt, et tunnustuste jagamise 
üle otsustab paljuliikmeline 
žürii, kuhu kuuluvad muu-
sikud, produtsendid, muu-
sikasündmuste korraldajad, 
tele-ja raadiotegijad, ajakirja-
nikud, plaadifirmade esinda-
jad jne. Nimekiri on avalik ja 
seda saab netist vabalt kaeda.

EMA 2018 tunnustas ko-
dumaiseid muusikuid-artiste 
kokku kuueteistkümnes ka-
tegoorias. Lisaks täiesti eral-
diseisva üksusena veel ühes, 
nimelt Panus Eesti Muusi-
kasse. Viimase võitja kuulu-
tatigi seekord juba kohe algu-
ses välja, tiitli pistis taskusse 
muusik-laulja Pearu Paulus, 
menupundi 2 Quick Start 

eestvedaja.

Külma kommentaarid 
valikutele

Siinkohal tooks välja mõ-
ned olulisemad kategooriad ja 
nende võitjad.

Aasta Ansambel – praegu 
rohkem väljaspool Eestit tuu-
ritav Trad.Attack!, minu ar-
vates suhteliselt õige valik.

Aasta Naisartist –  Liis 
Lemsalu, samuti igati arusaa-
dav, kuna tema eestikeelne 
uus album „+1“ on mõnusate 
popviisidega ja noortepärane. 
Loogiline, et see sai ka Aasta 
Popalbumiks väljakuulutatud.

Aasta Meesartist – küllalt-
ki uskumatu, kuidas rohkem 
küll kidramees Erki Pärnoja 
suutis seljatada oma kõvad 
konkurendid nagu Ifi (Ivo 
Linna) ja Tanel Padari.

Aasta Parim Laul – abso-

luutselt võimatuna ja imeli-
kuna tundunud valik – nimelt 
Arop ja „Kiki Miki“. Kuidas 
ometi saab selline „pulalaul“ 
ennast kehtestada niivõrd so-
liidsel ettevõtmisel?

Aasta Album - Miljardid 
„Kunagi Läänes“. Samuti pi-
gem ebaõiglane pjedestaali 
tippu tõstmine, tõenäoliselt 
ainult tänu Universali plaadi-
firma poolt efektiivselt läbi-
viidud promokampaaniale.

Miljardid suutsid kinni 
panna veel Aasta Debüü-
talbumi kategooria – miks 
mitte, arusaadav, ja naera 
ribadeks – Aasta Rockalbu-
mi kategooria! Konkurendid 
Kosmikud ja Nevesis lihtsalt 
litsuti Marten Kuninga & Co. 
poolt jalge alla. Lisaks kõigele 
on Miljardid olemuselt „al-
ternatiivikas-indie’kas“, mitte 
tõsiseltvõetav rokimeeskond.

Metalliosakonnas maksid 
kogemused. Aasta 2017 pol-
nud Eesti vastavate bändide 
mõistes mingi metal-aas-
ta, õieti ei tulegi seda aasta-
numbrit kandvat arvestatavat 
„keevitamisplaati“ meelde. 
Aasta Metalalbumi kategoo-
rias teenis üle kahekümne 
aasta vana, mitte-kõige-at-
raktiivsema-nimega Pedigree 
küll ausalt selle suure tun-
nustuse välja. Pedigree „Stan-
dard Sundown“ tuleb igatahes 
nüüd kähku hankida ja põh-
jalikult algusest lõpuni läbi 
lapata. 

Aasta Muusikavideo – kes 
siis muu, kui skandaalne hip-
hopi artist Tommy Cash. 
Muide, juba teist aastat jär-
jest! Mõne jaoks küllaltki 

ropp, teise jaoks jälle puhas 
kunst. Igatahes ei tohiks vi-
deoklipp „Surf“ kedagi kül-
maks jätta ja kahtlemata on 
selle valmimisprotsessi juures 
kulutatud päris palju raha. 
Cashi video „Surf“ on ka minu 
hinnangul kindlasti etem, kui 
osaliselt „popstaarinna“ Kylie 
Minogue pealt mahaviksitud 
süžeega „Winaloto“, mis aasta 
tagasi EMAl kulla sai.

EMA 2018 kokkuvõttes? 
Kahtlemata kodumaise muu-
sika tähtsündmus – vajalik 
ja oluline. Mis nominenti-
desse-võitjatesse puutub, siis 
kaugeltki mitte parimad või-
malikud valikud, mitmes ka-
tegoorias täitsa puusse.

Trad.Attack!
Fotod: Kalev Lilleorg

Miljardid

Liis Lemsalu



Juba 5. veebruaril hoo sisse 
saav Rakvere Gümnaasiumi 
filmifestivali nädal ootab kõi-
ki väikeseid ja suuremaid fil-
misõpru noorte filmitegijate 
kinokunsti nautima. Kolm 
eelseanssi, vastavalt 5., 6. ja 7. 
veebruaril, ning 10. veebrua-
ril aset leidev finaalüritus an-
navad piisavalt võimalusi 
meiega kohtumiseks endale 
meelepärased kuupäevad ja 
kohad valida.

Nagu ka eelmisel aastal, tu-
leb esimesel eelseansil osale-
miseks sammud seada Buena 
Vista Sofa Clubi poole, kus li-
saks filmidele pakuvad muu-
sikalist vahepala duo Emili & 
Alex. Järgnevad kaks eel-
seanssi 6. ja 7. veebruaril too-
vad inimesed tagasi vanasse 
valgesse majja, Rakvere 
Gümnaasiumisse, et enne 
laupäevast finaali ära vaadata 
kõik eelžürii punktitabeli alu-
sel finaalist kahjuks välja jää-
nud filmid.

Tänavuse festivali läbivaks 
teemaks on Eesti ja selle ini-

mesed. Kuna finaalõhtu on 
täpselt kaks nädalat enne uh-
ket Eesti Vabariigi sünnipäe-
va, on korraldusmeeskonnale 
loominguliseks innustuseks 
kogu eesti rahvas – oma taga-
sihoidlikkuse, siiruse, malbu-
se ja armastusega kujundame 
Eesti lugu, hoiame traditsioo-
ne, austame keelt ja kultuuri. 
Inimesed on Eesti, Eesti on 
inimesed!

Finaalüritus ise saab hoo 
sisse 10. veebruari õhtul kell 
18 ning kestab orienteeruvalt 
kolm tundi. Kavas on ka kaks 
lühikest vahepausi, mille 
jooksul astuvad üles esinejad 
ning intervjueerime nii küla-
lisi kui filmitegijaid. Pärast li-
nateoste vaatamist kulminee-
rub õhtu suurejoonelise sõu-
ga, mille krooniks on sel aas-
tal elekroonilise muusika duo 
Púr Múdd. Õhtu võtab kokku 
žürii punktide edastamine, 
mõlema kategooria I ja II ko-
ha välja kuulutamine ning au-
tasustamine.

Tegemist on Eesti suurima 

noortelt noortele korraldata-
va filmifestivaliga samalaad-
sete seas. Festivali juured ula-
tuvad 2000ndatesse aastates-
se, aga täpset algusaega mää-
rata on keeruline. Läbi aasta-
te on seda korraldanud Rak-
vere Gümnaasiumi õpilased 
ning algsest tagasihoidlikust 
filmiõhtust on välja kasvanud 
uhke vabariiklik festival. Ees-
märgiks on julgustada noori 
filme tegema ja oma oskusi 
arendama, ning muidugi an-
da tehtud tööle žürii poolt ta-
gasisidet hinnangute ning 
kommentaaride näol.

Filmifestivali korraldavad 
sel ja järgmisel aastal Mo-
na-Liis Lipp ja Eleriin Miil-
man, kes oli ka eelmise aasta 
peakorraldaja.

„Filmifestival on kindlasti 
eriline sellepoolest, et tradit-
siooniliselt kinos filmide vaa-
tamise asemel teeme me seda 
kooli saalis projektori ja ek-
raaniga ning seda juba aas-
taid. Korraldamisel oleme tä-
helepanu pööranud madala 

piletihinna hoidmisele ja ta-
suta eelseansside tegemisele, 
et tõepoolest kõikidel huvilis-
tel oleks võimalus tulla nauti-
ma andekate noorte loomin-
gut,” sõnas peakorraldaja 
Mona-Liis Lipp.

„Filmifestivali puhul on te-
gemist meie kooli armsa tra-
ditsiooniga, mis on aastatega 
jõudsalt väljapoole kasvanud 
ning endasse haaranud ja end 
armastama pannud ka inime-
si väljastpoolt Rakvere Güm-
naasiumi,” lisas peakorraldaja 
Eleriin Miilman.

Selleaastasele filmifestivali-
le esitati mulluse 31 asemel 
47 filmi – 38 õpilas- ning 9 
tudengikategoorias. Võidufil-
miks õpilaskategoorias oli 
eelmisel aastal „Raisatud mii-
lid”, autoriks Meel Paliale. 
Tudengifilmide hulgas oli 
võidukas Sandra Kartau oma 
filmiga „Naine on süüdi”.

Kuulutaja
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KUHU MINNA

Rakvere Gümnaasiumi 
fi lmifestival ootab fi lmisõpru

Tänavuse festivali läbivaks teemaks on Eesti ja selle inimesed. 
Foto: Reti Kokk

BIORE TERVISESTUUDIO
Rakveres, Laada 5
2. ja 9. veebruar kaaniravi, V. Kudrjavtsevi vastuvõtt
1., 8. ja 15. veebruar tervisliku seisundi testimine, Eve Hein-
metsa vastuvõtt
13. veebruar ortopeedi vastuvõtt, jalalaba uuring ja sisetal-
dade määramine, dr Lehte Pärn
12. veebruar homöopaat Mirjam Heinloo vastuvõtt
22. veebruar sõltuvuste vastased nõelad, dr Mihkel Veski-
mägi, reg www.nikostopp.ee
27. veebruar kell 12 algab Biore Tervisestuudio 10. sünni-
päev
27. veebruar Biore 10 aastat, kell 12 lõikame lahti tordi ja 
kostitame sõpru. Olete oodatud!
17. märts suur tervisekonverents – B iore 10 ja EV100 Aqva 
konverentsikeskuses 11-17. Teemaks on „Terve elu tervena 
ehk süües terveks ja kauniks“. Esinejad: dr Riina Raudsik, 
toitumisterapeut Elle Kalamägi, Helle Kahro ja Ivar Leiten, 
toidutalumatusest, ph tasemest jpm.

RAKVERE TEATER
02.02. kl 19 Lendas üle käopesa  s. maja (lav. Eili Neuhaus)
02.02. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)
03.02. kl 19 Küllus s. maja  (lav. Filipp Los)
03.02. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. Raivo Trass)
08.02. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. Raivo Trass)
08.02. kl 19 RT Luulesari KUUKUTSE Teatrikohvikus, ta-
suta

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
23. detsember - 10. veebruar näitus „Herman Talvik“ Rak-
vere Teatrigaleriis
15. jaanuar – 23. veebruar Anu Kotli kiriloomade näitus 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
17. jaanuar - 13. veebruar lasteraamatute illustratsioonide 
näitus Rakvere Teatri väikses majas
23. jaanuar - 17. veebruar Urmas Uustali näitus „Aju vaba-
dus“ Rakvere Galeriis
1. veebruar kell 18 Hullemast hullem esitleb: Inglise õhtu 
Rakvere Teatrikohvikus
2. veebruar kell 17.30 küünlapäevakontsert Rakvere Muu-
sikakoolis
2. veebruar kell 21 Aapo Ilvese autorikontsert Buena Vista 
Sofa Clubis
6. veebruar kell 12 ja 18 Ugala Teatri külalisetendus „Lu-
mekuninganna“ Rakvere Teatris
8. veebruar kell 17.30 Triin Soomets ja Tiit Born luule- ja 
muusikakavaga „Valitud elud“ Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogus
8. veebruar kell 19 Kuressaare Linnateatri külalisetendus 
„Madu oma rinnal“ Rakvere Teatris
9. veebruar kell 18 kontsert „Saja aasta lood, laulud ja jutud“ 
Margeri Majas, esinevad Indrek ja Paul Kristjan Kalda
9. veebruar kell 21 Tina Bednoff & Jameson Slim - Blues & 
Boogie Buena Vista Sofa Clubis
10. veebruar kell 18 etendus vene keeles „Abielumehi ei ole 
palju“ / «Мужей много не бывает» Rakvere Teatris
5. - 10. veebruar Rakvere Gümnaasiumi filmifestival:
• 5. veebruar kell 18 eelseanss Buena Vsta Sofa Clubis. 

Emili & Alex live;
• 6. veebruar kell 18 eelseanss Rakvere Gümnaasiumis;
• 7. veebruar kell 18 eelseanss Rakvere Gümnaasiumis;
• 10. veebruar kell 18 finaal Rakvere Gümnaasiumis.
11. veebruar kell 20 etendus „Meri ja Orav“ Buena Vista So-
fa Clubis
12. veebruar kell 14 Virumaa kirjandusauhinna arutelukoh-
vik Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
12. veebruar kell 18 Anniina Ljokkoi raamatuesitlus „Väi-
kesed veganid: laste kasvatamisest ja toitumisest“ Lääne-Vi-
rumaa Keskraamatukogus
13. veebruar kell 14 vastlatrall ja isetehtud kelkude võistlus 
Vallimäel
13. veebruar kell 20 Comedy Estonia etendus „See kõlas mi-
nu peas paremini“ Rakvere Teatris
14. veebruar kell 18 kammerkontsert „Muusikatund Otsa 
kooliga“ Kaurikoolis, esinevad klassikalise laulu eriala õpila-
sed
15. veebruar kell 18 kontsert helisevas eesti keeles Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus, ansamblilaulud Rakvere 
Muusikakooli laulustuudio esitluses
16. veebruar kell 20 Karakteri etendus „Mida talle öelda ehk 
tigu“ Rakvere Rahvamajas, lavastus on pühendatud Leedu 
Vabariigi 100.aastapäevale
19. veebruar kell 19 Rakvere Teatri luuleõhtute sari „Kuu 
Kutse“: vaba mikrofon ja (oma)looming Teatrikohvikus
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Harrastusteatrite fes-
tivalil Võrus hinnati 
parimatest parimaks 
lavastuseks Rakvere 
harrastusnäitetrupi 
lavastus „Mida Talle 
Öelda ehk Tigu“, mil-
le lavastas leedulane 
Nerijus Gedminas.

Tõnu Lilleorg

Grand Prix`saanud lavastus 
räägib noorest prostituudist 
ja tema kaitseinglist, keda 
mängivad vastavalt Alice Siil 
ja Robin Täpp, kes õpivad 
mõlemad gümnaasiumi lõ-
puklassis. Nad teenisid festi-
valil ka eriti magusad parima 
naisnäitleja ja parima mees-
näitleja auhinnad.

„Valdav tunne on tänulik-
kus, et ma sinna projekti üld-
se sattusin ja et meie töö sai 
tunnustust,” ütles Rakvere 
Eragümnaasiumi abiturient 
Siil. „Sain jätkuvalt kinnitust, 
et teen õiget asja ja see moti-
veerib,” lausus neiu.

„Auhinnad valmistasid to-
hutu üllatuse ning rõõmu,“ 
ütles Täpp, kes on Rakvere 
Reaalgümnaasiumi abitu-
rient. Tema sõnul on ülimalt 
tore, kui tunnustatakse asja 
eest, kuhu on panustatud sü-
dant ja energiat. „See lavastus 
andis mulle kustumatu mäles-
tuse ja kogemuse. Minu üm-
ber on olnud parim trupp, ta-
semel meeskond ning tohu-
tult inspireeriv lavastaja,” li-
sas Täpp.

Lavaloos näeb, kuidas ene-
setapu teinud prostituut Ida 
kohtub elu ja surma piiril kõi-
kudes oma kaitseingel Anno-
ga, kes püüab neiut veel kõi-

KaRakTer võitis Harrastusteatrite riigifestivali peaauhinna

Võidulavastuse loominguline tiim: vasakult Tea Parts, Ivo 
Leek, Alice Siil, Robin Täpp, Alina Klimova, Nerijus Gedmi-
nas, Ille Limberg, Mardo Leikman ja Riina Vaher. 

Foto: KaRakTer

gest hingest päästa. „Paraku ei 
oska tüdruk ega ka ingel ras-
ketele probleemidele õiget la-
hendust leida,“ selgitas Täpp.

Alice Siili sõnul võib peal-
kirjas olevat sõna „tigu“ mõis-
ta kujundina kodust, mis teol 
on alati kaasas. „Idal ei ole aga 
kunagi olnud kohta, kus ta 
tunneks end turvaliselt ehk 
kodus,“ lausus neiu.

Näitlejatevaheline 
kontakt

Eelmisel nädalavahetusel 
Võru Kandle kultuurikesku-
ses toimunud Harrastusteat-
rite riigifestivalil osales 17 la-
vastust, kus tegi kaasa ligi 200 

harrastusnäitlejat. Festivali 
Grand Prix on kõige kaalu-
kam tiitel, mida üks harras-
tustrupp võib Eestis võita. 
Žüriisse kuulunud Rakvere 
Teatri lavastaja Urmas Len-
nuki sõnul oli võidulavastus 
algusest lõpuni ühes laadis 
välja peetud, puhas, terviklik 
ja väga täiuslik.

„Ei pea olema tuumafüüsik 
või teatriteadlane, et sellest 
lavastusest aru saada, piisab, 
kui oled vähegi lahtiste silma-
dega elanud, siis sa näed ja 
mõistad,“ lausus Lennuk. 
„Peaosatäitjad olid omavahel 
kogu aeg kontaktis ja lisaks 
sõnadele ka justkui läbi na-

haaluse koe, seda oli väga 
kaunis vaadata,“ muljetas 
Lennuk.

Tema sõnul puudutab lava-
lugu hinge, on valus, teeb sü-
damele haiget, kuid annab lõ-
pus ka lunastuse ja kergendu-
se. „Kõik lavastuse näitlejad 
olid väga head, eriti hakkas 
silma nende omavaheline 
kontakt, see oli nii puhas. 
Hästi huvitav oli seda kogeda, 
see oli lausa nagu obadus,“ 
rääkis Lennuk. „See lavastus 
väärib igal juhul vaatamist, 
soovitan,“ lausus ta.

Järgmine etendus 
kultuurikeskuses

Võidulavastust nautis festi-
valil ka Oomerteatri näitleja 
Margus Kobing. „Mõnusalt 
sürrealistlik lugu elu ja surma 
piiril olevast tüdrukust. Väga 
tublid peaosalised ning ülihea 
kujundus ja valgus,“ ütles ta. 
Kobing sai oma rolli eest 

„Onu Vanjas“ ühe neljateist-
kümnest festivalil välja antud 
näitlejapreemiast, samuti sai 
näitlejapreemia võidulavastu-
se osatäitja Alina Klimova.

Lavastust „Mida Talle Öel-
da ehk Tigu“ mängitakse 16. 
veebruaril Rakvere kultuuri-
keskuses. Kuna sel päeval tä-
histab Leedu Vabariik 100. 
sünnipäeva, teeb KaRakTer 
nii kummarduse lavaloo Lee-
dust pärit lavastajale, näite-
kirjanikule ja helikujundajale.

KaRakTeri lavastaja Tiit 
Alte sõnul on seda etendust 
vaadates sügav elamus garan-
teeritud. Robin Täpp ütles, et 
seda lavastust vaadates on 
võimalik vabaneda sisemis-
test pingetest ja kogeda nii 
hingelist puhastumist. „Ega 
olegi muud, kui pange vaim 
valmis, olge avatud ja edasine 
on juba teatrimaagia,“ soovi-
tas Alice Siil hoiakut, millega 
on hea etendusele tulla.

Hetk lavalt, Alice Siil ja Robin Täpp. 
Foto: KaRakTer.
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www.valley.ee

VALLEY VAIBAPOOD

Jakobsoni 11, Rakvere

+372 322 0190

E-R 10-18 L 10-14

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Seahakkliha 2,50 €/kg

Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoest
leiad laias valikus kiiresti valmivaid

snitsleid, kotlete ja lihalõike.
Lisaks pakume maitsvaid Ühistu

Eesti Lihatööstuse sinke ja vorste.

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti
TÄHISTAME

EESTI VABARIIGI JUUBELIT

VÄÄRIKALT JA VÄRVILISELT!

KÕIK ILUTULESTIKUTOOTED

AINULT 1.-23. veebruarini 2018

AINULT TULEKESKUSES

Pikk 24B Rakveres

Tel 5777 9999
OÜ PARIISI TULED

35%-

Linnuse Autokeskus OÜ
Tel 324 0044, 526 0155 | Linnuse 7, Rakvere
info@linnuseauto.ee | www.linnuseauto.ee

ÕLIFILTRID, MOOTORIÕLID,
KLAASIPUHASTAJAD,

AUTOAKUD JA LISATULED

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage, võsalõikureid, ja
murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.

Soodsate hindadega müügil uued STIGA saed, lumepuhurid, lumesahad ja
lumeketid (STIGA ja ALPINA murutraktoritele) ning talviselt soodsate
hindadega murutraktorid, muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid ja

akutooted.

Vaata ka lisa www.saed.ee
Asume Rakvere vald Sireli tee 3 (Tapa teeristis)

Tel 503 7729, 322 4174

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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