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310 aastat tagasi, 1709. 
aasta veebruari alguses 
päästeti ühelt Vaikse oo-
keani asustamata saarelt 
šoti meremees Alexan-
der Selkirk, kes oli ela-
nud täielikus üksindu-
ses neli aastat ja neli 
kuud. Mees sai ülemaa-
ilmselt väga tuntuks ja 
ta oli ka kuulsa kirjan-
dustegelase Robinson 
Crusoe prototüübiks.

Allan Espenberg

Alexander Selkirk sündis 
1676. aastal Šotimaal Lower 
Largo külakeses, mis asub 
Edinburghi lähedal. Ta oli 
seitsmes poeg kingsepa peres, 
mistõttu veetis lapsena palju 
aega isa töökojas nahatükkide 
ja niidijuppidega mängides.

Riiukukk ja kakleja
Väidetavalt oli poisil väga 
jube iseloom, mis oli otse-
selt seotud tema perega. Sel-
kirkid olid juba mitmendat 
põlvkonda tuntud pujäänid, 
mürgeldajad, märatsejad ja 
avaliku korra rikkujad. Ühe 
versiooni järgi olevat Alexan-
der kakelnud vendadega ja 
tahtnud oma isa koguni ära 
tappa, mistõttu pidi ta kodust 
lahkuma.

Nii saigi noormehest mad-

1709: üksikult saarelt 
päästeti „Robinson Crusoe“

TÄNA MAAILMAS

Thomas Stuart Burnetti valmistatud Alexander Selkirki kuju Šotimaal.
Allikas: wikipedia.org

rus, kuid selleski ametis ei 
jätnud seiklused teda maha: 
Aafrikas reisides sattus ta 
vangi ja müüdi orjaks. See 
ajajärk Selkirki elus on väga 
segane, kuid arvatavasti oli ta 
ise seotud piraatlusega, sest 
mõne aasta pärast naasis ta 
koju kallites rõivastes, kuld-
kõrvarõngaga ja erakordselt 
rikkana.

1703. aastal luges Selkirk 
ajalehest, et avantüristist 
kapten ja loodusteadlane, 
aga ka mereröövel William 
Dampier kavatseb kahel lae-
val sõita Lääne-Indiasse kulla 
järele. Selkirk munsterdaski 
end ühele laevale, kuid üsna 
pea suri tema laeva Cinque 

Ports kapten. Dampier mää-
ras uueks kapteniks Thomas 
Stradlingi, kellega pootsman 
Selkirkil tekkis sageli sõnelu-
si, lahkhelisid ja tülisid.

Ühe versiooni järgi sai lae-
vakaptenil mingil hetkel kan-
gekaelsest Selkirkist kõrini ja 
ta oli käskinud mehe karistu-
seks asustamata saarele maha 
panna. Teistel andmetel ole-
vat Selkirk ise otsustanud 
lahkuda laevalt, mis oli üsna 
kehvas seisukorras ja lekkis. 
Mehele anti kaasa riideid, 
püss, püssirohtu, tubakat, 
kirves, nuga, katel ja piibel. 
Muide, saarel olles õppis Sel-
kirk selle raamatu teksti pea-
aegu täielikult pähe.

Nii sattus Selkirk saarele, 
mil oli nimeks Más a Tierra. 
Ajaloost on teada, et selle-
le saarele oli varemgi jäetud 
inimesi üksindusse elama: 
näiteks kolm hollandlast, üks 
indiaanlane ja üheksa inglise 
meremeest, keda kapten tah-
tis karistada hasartmängusõl-
tuvuse eest.

1580 päeva saarel
Oma südames lootis Selkirk, 
et tal väga kaua pole vaja saa-
rel elada, sest mõned laevad 
ikka sealt mööduvad. Kuid 
sel lootusel polnud määratud 
täituda. Eriti raske oli esimes-
tel kuudel, sest mehel oli vaja 
võidelda ellujäämise eest ja 
hankida toitu, aga ka harjuda 
absoluutse üksindusega. Sel-
kirk needis seda hetke, kui ta 
oli laevalt lahkunud. Ta oleks 
ilmselt olnud õnnelikum, kui 
oleks teadnud, et varsti pärast 
laeva Cinque Ports lahkumist 
eraksaare juurest oli alus põh-
ja läinud ja enamus meeskon-
nast hukkunud.

Alguses veetis Selkirk 
suurema osa ajast merd jäl-
gides, kuid õnnetuseks 
möödusid saarest ainult 
Hispaania laevad. Sellal 
olid Hispaania ja Inglis-
maa praktiliselt sõjaseisu- 
korras, mistõttu hispaanlaste 
laevale sattumine oleks arva-
tavasti tähendanud surma.

Igaks juhuks ronis Selkirk 
siiski iga päev saare kõige 
kõrgema mäe otsa, et sealt 

merd silmitseda. Kuid laevu 
ei ilmunud silmapiirile, mis-
tõttu hakkas šotlane tegelema 
igapäevaelu korraldamisega. 
Ta ehitas puutüvedest, oks-
test ja lehtedest endale kaks 
onni ning sisustas need. Iga 
kuuga muutus tema elu pa-
remaks, mida soodustas hea 
ja soe kliima, mürkmadude ja 
kiskjate puudumine ning ma-
gevee olemasolu.

Toiduks kasutas ta hülgeli-
ha, lisaks elas laguunis hulga-
liselt kalu ja maismaa oli kae-
tud söödavate taimede, mar-
jade ning pähklitega. „Ainus, 
millest ma puudust tundsin, 
oli sool,“ tunnistas Selkirk 
hiljem oma päästjatele.

Kuid oli ka palju halbu asju: 
nimelt said püssirohuvarud 
otsa ja rõivad lagunesid selga 
ära. Nii tuli Selkirkil õmmel-
da endale riided kitsenahka-
dest. Toidunõud valmistas 
ta kookospähklitest, riiulid 
ja kastid tegi puidust. Tuld 
õppis ta tegema puupulkade 
teineteise vastu hõõrumisega.

Selkirk pääses eraklusest 
alles 1709. aastal. Juba 31. jaa-
nuaril märkas ta merel mingit 
täpikest, mis peatselt muutus 
saarele kurssi hoidvaks lae-
vaks. Tegelikult jõudis saarele 
koguni kaks briti laeva: Duke 
ja Duchess. Järgmisel päeval 
ehk 1. veebruaril (teistel and-
metel 2. veebruaril) jõudis 
endine meremees laevale, mis 
viis ta tagasi Inglismaale. Ta 
oli viibinud täielikus üksin-

duses üle nelja aasta ehk 1580 
päeva.

Ajutine kuulsus ja surm
Kodumaale naastes sai Selkir-
kist mõneks ajaks rahvuskan-
gelane: temast kirjutasid aja-
lehed, tema vastu tundis huvi 
kõrgseltskond. Ta sai tolle aja 
kohta suure hüvitise – 800 
naela, mille eest võis pikka 
aega muretult elada.

Kuid Selkirk sai varsti aru, 
et tunneb end tsiviliseeritud 
ühiskonnas õnnetult ja hak-
kas igatsema oma saart. „Mul 
on praegu 800 naela, kuid 
mitte iial ei ole ma enam nii 
õnnelik, kui ma olin siis, kui 
mul polnud pennigi,“ armas-
tas Selkirk rääkida.

Ta hakkas jooma, kuid lõ-
puks otsustas taas saada me-
remeheks. Temast sai sõjalae-
vastiku leitnant ja talle usal-
dati laeva Weymouth juhti-
mine. Seega moondus endine 
piraat piraadipüüdjaks, sest 
just sellega Weymouth tege-
les. Aga ühel retkel Aafrika 
läänerannikul haigestus Sel-
kirk kollapalavikku ja suri 
45aastasena 1721. aastal.

Mälestust Alexander Sel-
kirkist hoitakse elus siiamaa-
ni. Kirjanik Daniel Defoe sai 
tema saatusest ainest oma ro-
maanile „Robinson Crusoe“. 
Tšiili valitsus nimetas Más a 
Tierra saare 1966. aastal Ro-
binson Crusoe saareks, aga 
üks teine ligiduses asuv saar 
sai Selkirki enda nime.

Väidetavalt asub nüüdsel 
Robinson Crusoe saarel suur 
varandus: legendi järgi olevat 
inglise meremees Cornelius 
Webb peitnud 1760. aastal 
saarele 864 kotti kulda, 200 
kuldkangi, 160 kasti kuld- ja 
hõbemüntidega, lisaks veel 
vääriskive ja juveele. Siiamaa-
ni pole seda varandust aga 
suudetud üles leida.
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Esmaspäeval kogunesid 
Rakvere linnavalitsuse 
saali maakonna noored, 
et ammutada teadmisi 
riigikogu valimiste süs-
teemi kohta ning kuula-
ta paneeldiskussiooni.

Liisi Kanna

Lääne-Virumaalt sai alguses 
sari, mille raames leiavad sar-
nased üritused järgneva kuu 
jooksul aset Eesti eri paigus. 
Paneeldiskussioone korralda-
takse Eesti Noorteühenduste 
Liidu projekti „Noored Ot-
sustajad“ raames, mida rahas-
tab Erasmus+.

Rakveres peetud ürituse 
peakorraldaja, Väike-Maarja 
Valla Noortevolikogu esi-
mees ning Lääne-Virumaa 
Noortekogu asepresident 
Maris Praats rääkis, et projek-
ti eesmärgiks on tõsta noorte 
valimisteadlikkust ning pa-
neeldiskussioonid võiksid te-
kitada huvi oma valimisring-
konna kandidaatide vastu.

„Eesmärgiks on, et noored 
saaksid valimiste kohta ter-
vikuna rohkem teada ning 
hakkaksid vaatama, kes kan-
dideerivad ning millised on 
nende platvormid,“ selgitas 
peakorraldaja esmaspäevase 
noorteürituse ideed.

Üritusel toimunust
Ettevõtmine koosnes kahest 
põhiosast. Esmalt kuulati 
e-külalistundi, kus valimis-
te süsteemi tutvustas näitle-
ja ning videoblogijad Märt 
Koik. „E-külalistund on päe-
vakavas selleks, et häälestada 
noori ja andagi neile baas-
teadmised, et miks, kuidas ja 
mis valimiste käigus toimub,“ 
täpsustas Praats.

Seejärel pidasid paneeldis-
kussiooni riigikogu valimistel 
Lääne-Virumaal kandidee-
rivad inimesed. Panelistide-
na astusid noorte ette Taavi 

Virumaal konfi skeeriti 
liiklusrikkujatelt aastaga 35 sõidukit
Viru Maakohus konfiskeeris prokuratuuri ja politsei taotlu-
sel 2018. aastal Ida- ja Lääne-Viru maakonnas liiklusrikku-
jatelt kokku 34 sõiduautot ja ühe mopeedi.

Sõidukeid konfiskeeriti joobes sõidukijuhtidelt ja juhti-
misõiguseta sõitnud juhtidelt nii väärteo- kui ka kriminaal-
menetluste raames. Konfiskeeritud sõiduvahendid müüakse 
oksjoni vahendusel.

„On positiivne, et politsei suhtub liiklusrikkumiste avas-
tamisse ja nende toimepanijate tuvastamisse täie tõsiduse-
ga ning tegemist on prioriteetse valdkonnaga. Teisalt viitab 
konfiskeeritud sõidukite arv sellele, et osa sõidukijuhte suh-
tuvad jätkuvalt liiklusnõuete täitmisesse ükskõikselt, pan-
nes ohtu nii iseenda kui ka kaasliiklejate elu, tervise ja vara, 
ega pea vajalikuks ka eelnevate rikkumiste ning karistamis-
te taustal oma liikluskäitumist muuta,“ sõnas Viru Maakoh-
tu Narva kohtumaja kohtunik Merit Bobrõšev.

Kohtunik selgitas, et seadus ja kohtupraktika võimalda-
vad sõiduki konfiskeerimist juhul, kui on alust arvata, et 
sõidukijuht jätkab liiklusnõuete rikkumist, ja tavaliselt on 
konfiskeerimisotsustuse tegemiseks konkreetset isikut juba 
korduvalt, tihtipeale ka erinevate liiklusnõuete rikkumiste 
eest karistatud. „Seega ei saa praeguse pildiga rahul olla – te-
gemist on selgelt kõrge näitajaga,“ toonitas Bobrõšev.

„Arvestades seda, kui suurt ohtu kujutavad endast teedel 
ringi sõitvad joobes juhid, on sõidukite konfiskeerimine 
vaid üks meede paljudest, mida meie kõigi ohutuse huvides 
kohaldatakse. Selle kõrval on õiguskaitseasutused lisaks kri-
minaalkaristusele üha rohkem püüdnud suunata roolijoo-
dikuid erinevatesse programmidesse, kus tegeletakse juba 
mitte tagajärje, vaid põhjusega,“ sõnas Viru Ringkonnapro-
kuratuuri juhtivprokurör Ene Timmi.

Juhtivprokuröri sõnul aidatakse inimesel vabaneda al-
koholisõltuvusest, temas kujundatakse välja õiguskuulekas 
käitumismudel ja püütakse viia arusaamani, millega võib 
lõppeda alkoholi kuritarvitamine. „Iga alkoholi küüsist 
päästetu võib tulevikus tähendada säästetud inimelusid ja 
vastupidi – roolijoodikust võib kergesti saada liiklusmõrvar. 
Just viimati nimetatu on tinginud ka vajaduse teatud juhtu-
del konfiskeerida auto, jättes potentsiaalne tapja ilma teisi 
ohustavast vahendist,“ selgitas Ene Timmi.

Korrakaitsjad puutusid eelmisel aastal kokku ka juhtu-
mitega, kui samadelt inimeselt konfiskeeriti kaks sõidu-
kit. Näiteks konfiskeeriti ühelt 24aastaselt Lääne-Virumaa 
noormehelt ühe kohtuotsusega kaks sõiduautot kahe erine-
va rikkumise eest. Mõlemal korral juhtis noormees sõidu-
kit, omamata selleks õigust.

„Kahest autost jäi ilma Sillamäe elanikust 28aastane nai-
ne. Ühes juhtumis sõitis naisele kuuluva autoga tema tut-
tav, kes oli alkoholijoobes ja kel polnud kehtivat juhtimisõi-
gust. Teises juhtumis kõrvaldasid politseinikud roolist naise 
enda, kes oli samuti kriminaalses joobes,“ rääkis Narva po-
litseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin.

Kuna naist on ka varem joobes juhtimise eest karistatud, 
taotles prokuratuur ka teise auto konfiskeerimise. Naisele 
mõisteti liitkaristuseks 1 aasta 6 kuud ja 28 päeva vangis-
tust, mis asendati üldkasuliku tööga 566 tunni ulatuses. Li-
sakaristusena võeti talt ära mootorsõiduki juhtimise õigus 
üheks aastaks. Samuti peab naine kahe aasta jooksul järgima 
kontrollnõudeid ja kohustusi, ta ei tohi tarvitada alkoholi 
ning peab osalema sotsiaalprogrammis.

Eelmisel aastal kõrvaldasid Ida prefektuuri politseinikud 
roolist 1127 joobes juhti ja 858 inimest, kel polnud juhtimis- 
õigust. 2017. aastal konfiskeeriti liiklusrikkujatelt Ida pre-
fektuuris 32 sõiduautot ja üks mopeed.

Kuulutaja

TULEKAHJU
30. jaanuaril kell 3.21 teatati tulekahjust Vinni vallas Kadina 
külas Pärna tänaval, kus eramajas põles köögi ja magamistoa 
vaheline sein. Selgus, et elanik tundis kärsahaisu ja majast 
väljumise ajal hakkas tööle ka suitsuandur. Päästjad kustuta-
sid tulekahju kell 4.31. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

PÕLES BUSS
30. jaanuaril kell 17.08 said päästjad väljakutse Tapa valda 
Imastu külla Peebumäe bussipeatusesse, kus põles liinibussi 
pidurisüsteem. Inimesed saadeti bussist välja, bussijuht kus-
tutas põlengu ise. Päästjad viisid lapsed Tapale, täiskasva-
nud reisijad jäid ootama uut bussi.

ÄHVARDAMINE
29. jaanuaril teatati, et Rakvere linnas Kungla tänaval asu-
vas korteris ähvardas 40aastast naist tema elukaaslane. Po-
litsei pidas 34aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Noored valmistuvad 
valimisteks

UUDISED

Rõivas Reformierakonnast, 
Mihkel Juhkami Isamaast, 
Indrek Saar SDEst, Anti Poo-
lamets EKREst, Jaan Männik 
Keskerakonnast, Lauri Klein 
Elurikkuse Erakonnast ning 
Rein Kotšin Vabaerakon-
nast. Moderaatoriks oli Eesti 
Noorteühenduste Liidu juha-
tuse esimees Roger Tibar.

Enesetutvustuste jä-
rel diskuteeriti transpor-
di teemadel – põhirõhk 
oli seejuures hajaasustu-
sega aladel elavate noorte 
transpordivõimalustel ning 
kuidas pääseda ringidesse- 
trennidesse. Edasi liigutigi 
huviharidust puudutavate 
küsimuste juurde ning jõuti 
aruteluni noorte arvamuse 
kaasamise üle. Lõpetuseks sai 
iga kandidaat võimaluse tut-
vustada lühidalt enda näge-
must hariduse tuleviku osas.

Maris Praats jäi diskussioo-
ni käiguga rahule ja nentis, 
et kuulama suutsid panelistid 
end igatahes panna. „Minu 
jaoks olid need tähtsad tee-
mad, millest siin räägiti ja 
kindlasti andis see mõtteai-
net, mida ja keda valida,“ ar-
vas ta.

Peakorraldaja sõnul oli 

sündmus suunatud maakon-
na 13–30aastastele noorte-
le. „Lootsime, et tuleb palju 
gümnasiste, just 11. ja 12. 
klassi õpilasi, kes saavad ka 
tegelikult hääletada. Aga ar-
van, et need teadmised on 
kõigile vajalikud. Ükskõik, 
mis vanuses oled,“ toonitas 
Praats.

Üritusel osaleski hulganisti 
neid, kes hiljuti täisealiseks 
saanud ning oma esimesteks 
riigikogu valimisteks valmis-
tuvad. Samas oli üsna palju ka 
veidi nooremaid huvilisi, kes 
tuleviku tarbeks teadmisi am-
mutasid.

Näiteks Rakvere Reaal-
gümnaasiumis õppivad 
17aastased Marie ja Kätlin 
kiitsid üritust väga. E-küla-
listund oli nende hinnangul 
asjalik. „See kindlasti ergutas 
oma häält rohkem kuulda-
vaks tegema,“ sõnas Kätlin.

„Kuna ma tegin põhikooli 
lõpus ühiskonnaõpetuse ek-
sami, siis olid mul need asjad 
suhteliselt selged. Aga seal 
oli väga hästi see mehhanism 
kokku võetud ja kõike väga 
hästi selgitatud,“ kiitis Marie.

Ka paneeldiskussiooni pi-
dasid neiud huvitavaks – see 

tegi selgemaks poliitikute 
põhimõtteid ning tõi esile, 
kuivõrd erinevad võivad ini-
meste seisukohad olla. Lisaks 
kiitsid gümnasistid moderaa-
torit, kes oli kriitiline ning 
muutis arutelu veelgi põne-
vamaks.

Marie ja Kätlin kinnitasid, 
et vanuse täitudes kavatsevad 
nad kindlasti valima minna.

Varivalimised
Kui kohalike omavalitsus-
te valimistel saab sõna sekka 
öelda alates 16. eluaastast, 
siis Riigikogu valimistel või-
vad hääletada vaid täisealised. 
Rakveres peetud üritusel oli 
aga ka noorematel võimalus 
arvamust avaldada, nimelt 
toimusid seal varivalimised 
– kõik, kes ei ole täisealised, 
said anda oma hääle.

Vastavat statistikat kogub 
Eesti Noorteühenduste Liit 
üle Eesti ning varivalimised 
toimuvad nagu kord ja kohus 
ettevalmistatud sedelitega, 
mis ametlikku valimiskasti 
pistetakse. Varivalimiste tule-
mused avalikustatakse pärast 
riigikogu valimisi.

Paneeldiskussiooni oli kuulamas umbes 60 noort.
Foto: Maris Kuhlbach

MÕNE REAGA

MUST KROONIKA



Kuulutaja reede, 1. veebruar 20194 TASUB TEADA

Sellel esmaspäeval avas 
uues asukohas uksed 
voolikuid ja ühendus-
komponente müüva 
Hydroscandi Rakvere 
kauplus, mille aadres-
siks on nüüd Muru 2.

Liisi Kanna

Ettevõtte tegevjuht Martin 
Lehtmets rääkis, et eelmine 
asukoht linnuse lähistel vahe-
tati avaramate ruumide vas-
tu välja, et nii klientidele kui 
töötajatele paremad tingimu-
sed luua. „Vanad ruumid jäid 
kitsaks ja tahtsime laiendada 
enda tootevalikut siin Rakve-
re piirkonnas,“ selgitas ta.

Lehtmets loodab, et koli-
mine avaldab klientide jaoks 
positiivset mõju. „Meil on 
Rakveres nüüd suurem lao- ja 
kaubanduspind, mis võimal-
dab rohkem kaupu kohapeal 
hoida ja kaupluse väljapane-
kut täiendada – klient saab 
oma kauba suures osas kohe 
ja täna siit kätte. Ei ole vaja 
enam oodata järgmise päeva 
tarneid Tallinnast,“ lausu ta.

Tegevjuhi sõnul on seesu-
gune tööstuspiirkond nende 
ettevõttele igati sobiv tege-
vuspaik: „Meie kliendid on 
siin lähedal, meiega sarnase 
kliendibaasiga ettevõtted on 
siin lähedal – igati atraktiivne 
asukoht.“

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jä-
relevalve Amet tuletab maja-
omanikele meelde, et katusele 
kogunenud lumi ja jää võivad 
kukkuda üle räästaserva, olles 
ohtlik jalakäijatele ja varale. 
Saabunud sulailmadega on 
eriti suur oht, et jää ja lumi 
hakkavad katuselt liikuma. 
Sellisel juhul tuleb räästa all 
olev ala piirata ja takista-
da inimeste sinna sattumine 
ning kohe puhastada katus ja 
räästad.

Majaomanike kohustus on 
lumeperioodil jälgida katu-
sele kogunenud lund ja jääd 
ning see korrektselt ja õige-
aegselt eemaldada. Oht tuleb 
kõrvaldada viivitamatult ja 
esimesel võimalusel – ei pii-
sa pelgalt sellest, et pannakse 
tokid koos piirelindiga püsti 
ja oodatakse, et lumi ise alla 
kukub.

Seejuures on oluline tea-
da, et takistamine ei tähenda 
ainult lindiga piiramist – ini-
meste pääsemine ohutsooni 
peab olema välistatud ning 
nad peavad üheselt ohutsoo-
nist aru saama. Kui sõltumata 
tokkidest ja lindist inimene 
satub ohutsooni ja saab jää-

kamakaga pihta, siis omanik 
on ikkagi vastutav, sõltumata 
sellest, et ala oli piiratud.

Samuti ohustab liigne lu-
mekoormus teras- ja puit-
konstruktsioonidega kergehi-
tisi või ehitiste osasid (var-
jualused, varikatused, kar-
niisid), lameda katusega või 
väikese katusekaldega ehitisi 
(bensiinijaamad, spordiraja-
tised, angaarid, estakaadid) 
ning vanemaid amortiseeru-
nud ehitisi.

Lisaks tuleb vältida lume ja 
jää kogunemist katuse räästa-
rennidesse ning sadevee ära-
voolutorudesse ja -lehtrites-
se, kuna see võib kahjustada 
sadeveesüsteeme ning takis-
tada katuselt lumesulamise 
vee ärajuhtimist.

Lumekoormuse hindamisel 
tuleb silmas pidada, et seis-
nud ning märgunud lume 
kaal on tunduvalt suurem 
värske lumekihi kaalust. Ar-
vestama peab hoonele pro-
jekteerimisel ette nähtud või-
malike lisakoormustega.

Ehitise omaniku kohus-
tuste eiramisel võib füüsilist 
isikut karistada rahatrahviga 
kuni 300 trahviühikut ja ju-

riidilist isikut kuni 32 000 eu-
rot. Varalise kahju tekkimisel 
vastutab omanik tsiviilkorras, 
teisele inimesele tervisekah-
justuse põhjustamisel võib 
järgneda omaniku vastutus 
karistusseadustiku alusel.

Ehitiste ohutuse tagamist 
kontrollivad kohalikud oma-
valitsused ja Tarbijakaitse ja 
Tehnilise Järelevalve Amet.

Lume ja jää eemaldami-
sel tuleb järgida järgmi-
si nõudeid:
• Katusel liikumisel tuleb ka-

sutada turvavarustust ning 
end kindlalt konstruktsioo-
ni külge kinnitada.

• Kui hoone omanikul puu-
dub nõuetekohane turva-
varustus ja muud tööohu-
tuse tagamiseks vajalikud 
vahendid, siis on soovitav 
tellida katuse lumekoristus-
tööd sellele spetsialiseeru-
nud ettevõttelt.

• Katusele minnes tuleb ar-
vestada ilmastikutingi-
mustega, sest jää, tugev lu-
mesadu ja tuul võivad alla 
kukkumise riski oluliselt 
suurendada.

• Lund ei tohi visata hoone 

kõrgemalt osalt madalama-
le osale, kuna nii võib tek-
kida liigne koormus hoo-
ne madalamale osale ning 
põhjustada selle varingu.

• Kui lund visatakse inimeste 
ja sõidukite liikumistsooni, 
tuleb eelnevalt piirata ini-
meste ligipääs antud alale.

• Ohutuks liikumiseks on 
soovitav paigaldada katuse-
le katusesillad ja -redelid.

• Lume ja jää katuselt vari-
semise takistamiseks tuleks 
paigaldada katusele lume-
tõke.

• Lume ja jää sulatamisel 
peaks vältima keemilisi ai-
neid ja tehnoloogiaid, mis 
võivad kahjustada katuse-
katet või sadeveesüsteeme, 
samuti vältida jää lõhku-
misel teravaid esemeid, mis 
võivad katusekatet vigasta-
da.

• Lume ja jää mehaanilisel 
eemaldamisel kasutage õi-
geid vahendeid, et vältida 
külmaga rabedaks muutu-
nud katuse või selle katte 
lõhkumist.
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Majaomanik peab hoidma 
katuseserva jääst ja lumest puhtana

Ulukikahjustuste tõttu tuleb 
taastada 80 hektarit noort 
riigimetsa
Riigimetsa Majandamise Keskus esitas 33 jahiühendusele 
kahjunõude 2018. aasta jooksul riigimetsas tekkinud olu-
liste ulukikahjude eest, mille tagajärjel tuleb kahjustatud 
ala uuesti uuendada või täiendada. Kahjunõuded esitati 80 
hektaril ulukite poolt kahjustatud metsa kohta, kus RMK-l 
tuleb kevadel uued puud kasvama panna.

Oluliseks hinnatakse kahjustus juhul, kui metsauuendus-
ala või puistu on ulukite poolt kahjustatud sellisel määral, et 
jäävad täitmata metsa majandamise eeskirjaga kehtestatud 
metsakasvatuslikud miinimumeesmärgid.

RMK kasutab uue metsa rajamisel nõutust kõrgemat istu-
tuse algtihedust, millega võtab noortes metsades endale ka 
metsaomaniku omavastutuse mõõdukate ulukikahjustuste 
talumiseks.

Jahiühendustega sõlmitud kokkuleppe kohaselt esitab 
RMK kahjunõude alade kohta, kus ulukid on söönud puid 
sellisel määral, et see tuleb uuesti uuendada või täiendada. 
2018. aastal väljastatud nõuete kohaselt tuleb jahiühendus-
tel tasuda RMK-le 80 hektari metsauuendustööde eest kok-
ku 20 333 eurot. Seitsmel juhul on jahimehed avaldanud 
soovi istutustööd ise ära teha.

Põhiline metsakahjustaja on Eestis traditsiooniliselt põ-
der, kes sööb nii äsja kasvama pandud metsakultuuri, aga 
võib kahjustada ka noorendikku ja latimetsa. Metskitse ja 
punahirve kahjustused noortele metsadele on kordades 
väiksemad.

RMK peametsaülema Andres Sepa sõnul kirjeldavad iga-
päevaselt metsas viibivad RMK töötajad noori metsi hinna-
tes järjest ulukikahjustusi. „Hoiame metsakahjustuste olemil 
silma peal ja näeme, et meie sõraliste populatsioonil läheb 
täna hästi ning see on jõudsalt suurenenud. Töötame selle 
nimel, et noori metsi jätkuks nii metsameestele kasvata-
miseks kui ka põtradele ja kitsedele söömiseks, kasutades 
selleks ka erinevaid ulukite tõrjumise vahendeid. Paneme 
siiski ka maakondlikele jahindusnõukogudele südamele 
vaadata otsa ulukite küttimislimiitidele ja neid mõõdukalt 
suurendada,“ rääkis Sepp.

Jahipiirkondade kasutajatel tuleb maa omanikule hüvita-
da oluliste ulukikahjude likvideerimiseks tehtavad kulutu-
sed 2013. aastal kehtima hakanud jahiseadusest tulenevalt. 
RMK on sõlminud riigimaa jahindusliku kasutuse lepingu 
329 jahipiirkonna kasutajaga.

RMK hoole all on ligi 30 protsenti kogu Eestimaast, seal 
asub 47 protsenti Eesti metsadest. Keskus on Eesti riigile 
kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoid-
ja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodus-
väärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses 
liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Kuulutaja

MÕNE REAGA Hydroscandi kauplus kolis 
avaramatesse ruumidesse

Hydroscandi kollektiiv äsja avatud kaupluses. Vasakul ettevõtte tegevjuht Martin Lehtmets.
Foto: Liisi Kanna

Hydroscandi kaupluste põhi-
valikusse kuuluvad voolikud 
ja ühenduskomponendid, aga 
ka palju muud. „Meie vali-
kusse kuulub näiteks tööstus-
keemia, kiirliited, pöörikud, 
kütuse- ja õlipumbad, pneu-
maatika. Samuti on kaupluses 
saadaval voolikute koostami-
seks vajalikud seadmed,“ loet-
les Lehtmets tooteid.

Hydroscandi kaubavalik on 
ka laienemas. „Oleme võt-
nud müüki laagrid, puksid ja 
laiendame ka tihendivalikut. 
See on meie jaoks uus,“ sõnas 
tegevjuht. „Neid kaupu oleme 
varem küll pakkunud, kuid 
nüüd omame suuremat vali-
kut. Tänasest on nimetatud 

toodete laiendatud valik nii 
meie Rakvere kui Saue kaup-
lustes saadaval,“ lisas ta.

Lisaks pakub ettevõte 
hüdrovoolikute nö kiirabi-
teenust. „Oleme klientidele 
ööpäev läbi kättesaadavad 
enda esindustes ja lisaks on 
meil kuus teenindusbussi, 
mis on 24 tundi ööpäevas ja 7 
päeva nädalas koheselt valmis 
klientide kõnedele reageeri-
ma. Kui kellelgi hüdrovoolik 
puruneb, siis meie buss on 
valmis kohe startima,“ kirjel-
das tegevjuht teenust.

Müügipunkte on Hyd-
roscandil üle Eesti kokku 15. 
„Enamus Eestist on kaetud. 
Asudes ükskõik mis punktis 

Eestis, jõuad vähem kui 50 
kilomeetriga meieni,“ rääkis 
Lehtmets.

Tema sõnul on Hydroscand 
enda sektoris vaieldama-
tu turuliider ning väga laia 
valikuga ollakse esindatud 
Tallinnas, Tartus, Pärnus ja 
Sauel. „Uue kauplusega loo-
dame veelgi tugevdada enda 
positsiooni siin Rakvere piir-
konnas. Soovime sellega Rak-
vere inimeste ja ettevõtete elu 
lihtsamaks muuta ning enda 
haaret laiendada. Loodame, 
et kliendid leiavad meid veel 
rohkem üles, kui nad siia-
maani seda teinud on,“ sõnas 
Lehtmets.

www.kuulutaja.eewwww.ww
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PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD• Otsime enda kollektiivi tehni-
lise taibuga treialit, puittoode-
te valmistamiseks. Pakutavad 
tööülesanded: puidutreipin-
kide seadistamine/hooldus, 
treitoodete valmistamine. So-
biv kanditaat: omab praktilisi 
teadmisi puidutööst, on alga-
tusvõimeline ja täpne, valmis-
olek juurde õppeks kohapeal. 
Töö toimub ühes vahetuss 
kella 8.00-16.30, asukoht Hal-
jala vald, Vanamõisa küla. Kui 
tunned, et soovid huvitavat  ja 
tubast tööd ning saad hakka-
ma pakutud tööülesannetega, 
siis võta julgelt ühendust. CV 
palun saata info@valdepol.ee   
Lisainfot saab tel +372527 4025

• AS Virumaa Metsatööstus 
võtab tööle CNC OPERAATO-
RI ja ABITÖÖLISE, võimalik 
väljaõpe kohapeal. Info tel 5809 
9389 või tulla kohale Rakvere, 
Näituse tn 10

• Uhtna Hooldekodu võtab tööle 
hooldaja. Töö vahetustega. Töö-
tasu 4-5 €/h. Info tel 325 7841, 
5387 5004

• OÜ Arkna Karjatalu võtab tööle 
Arknale loomakasvatustöölise 
(karjak,lüpsja). Väljaõpe kohapeal. 
Vajadusel korter. Tel 5661 4084

Soome fi rma pakub tööd
ÜLDEHITAJATELE 

JA TEISTELE EHITUS-
SPETSIALISTIDELE. 

Töö suurtematel töömaadel 
Helsingis, Espoos, Vantaas. 
Kasuks tuleb soome keele 

oskus, rohelise ja verokaardi 
olemasolu (henkilötunnus). 

Vajadusel aitame majutusega. 
Palk 2 korda kuus ja vastavalt 

TES- ile. Palk kokkuleppel, 
sõltuvalt oskustest 

ja teadmistest. 

Tel: +358 404105316 või 
mario.arumagi@

agnemirakennus.fi 

Sõiduautode avariiremondiga
tegelev ettevõtte Heimarus OÜ

otsib Kadrina töökotta

Lisainfo tel 552 1733
www.heimarus.ee

UTOPESIJAT-
ABITÖÖLIST

Töö kirjeldus:  
sõiduautode väli- 
ja sisepuhastus,

remonditöökojas abitööd.
Nõudmised kandidaadile:

ausus, töökus ja 
kohusetundlikus,

füüsiline vastupidavus,
B-kategooria autojuhiload.

Töö sobiks ka naisterahvale.

• Kutsume teid veebruaris 
algavatele hispaania keele 
kursustele. Tunnid neljapäe-
viti Rakvere Kultuurikeskuse 
ruumides (Kreutzwaldi 2, Rak-
vere). Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi, vajadusel jätkame, 
algajatele ja taasalustajatele kesk-
tasemele ja inglise ärikeele õppija-
tele Tsentrumis, Koidula 1 alates E 
4.02, T 5.02, N 7.02 kella 18-19.30. 
Hind 60 €, sisaldab õppematerjale. 
Tel 5566 1419

• Pakun tööd karjakule ja kar-
jak-traktoristile Lääne-Virumaal. 
Tel 5656 4680

• Otsime lapsehoidjat/abilist oma 
5- ja 6-aastasele silmarõõmule. 
Lapsed käivad lasteaias, aga kuna 
emme ja issi peavad varakult tööle 
minema, siis otsime kedagi kes 
lapsed hommikul valmis sätiks ja 
lasteaeda viiks. Juhtub ka seda, et 
lapsed jäävad tõbiseks. Siis on tore 
koos hoidjaga koos kodus midagi 
ette võtta. Kui arvad, et see pakku-
mine sobib sulle või soovid rohkem 
infot, siis helista tel 516 5085

• Pakun tööd Rakveres tugiisi-
kule, soovitav üksik korralik 
naine, Rakverest või lähiümb-
rusest (väljaõppe võimalus). 
Tel 554 6490

• Tööpakkumine kokale või koka 
abile ja klienditeenindajale. 
Tapa sõjaväelinnakus paiknev 
kohvik otsib oma kollektiivi kah-
te tublit inimest teenindamaks 
maailma parimaid sõdureid!
Kui oled töökas, kohusetundlik, 
rõõmsameelne ning otsid uusi 
väljakutseid ning põnevat ja mit-
mekülgset tööd siis tule ja pane 
ennast proovile kokana, koka 
abina või klienditeenindajana.
Töö on vahetustega ja graafi ku alu-
sel. Töötasu koosneb põhipalgast 
ja tulemustasust ning jääb vahe-
mikku 700-1000 € bruto. Ootame 
sinu CV-d: Aneira@mail.ee

• Otsime kogemustega üldehitajat 
2 hoone renoveerimistöödele: 
Objektiks on peahoone ja kõrval-
hoone ehitustööd, renoveerimine 
(kivikatuse ehitus, üldehitustööd, 
sisetööd, aia ehitus, haljastus-
tööd, elekter). Töö on pikaajaline. 
Võimalik on alustada kohe, kok-

kuleppe ja hinnasobivuse korral. 
Objekt asub Rakverest 20 km Võsu 
poole. Nõudmised ehitajale: auto 
olemasolu, pikaajaline kogemus, 
referentsid ja usaldusväärsus. Kui 
tunned, et see kuulutus on Sulle - 
võta ühendust! Napsuvennad pole 
oodatud! Tel 507 1700

• Viru Õlu otsib oma kollektiivi 
tublit koristajat. Töökoormus on 
0,5 kohta ja tööaeg kokkuleppel. 
Töökoht asub Haljalas. Huvilistel 
palun helistada tel 5194 4281 või 
kirjutada aadressil: maarja-liisa@
wiru.ee

• Korteri renoveerija saab Kun-
das tööd. Tel 502 5069

• Otsin tööd väiksemas kollektii-
vis, ootan pakkumisi. Tel 5192 7135

 RTX Lines OÜ otsib oma meeskonda 

BUSSIJUHTE 
Ootame oma meeskonda sõbralikke 

ja esinduslikke bussijuhte, 
kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui
- Sul on tahe töötada bussijuhina
- Sa omad kehtivat D-kat. juhiluba
  ja kutsetunnistust 
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik
   ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt 
   (vähemalt B1 tase)

Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

TÖÖINSPEKTSIOON ANNAB NÕU

Lugeja küsib: 
1. jaanuarist jõustus tööter-
vishoiu ja tööohutuse sea-
duse muudatus, milles kir-
jeldatakse uut ohutegurit – 
psühhosotsiaalne ohutegur. 
Kas tööandja peab seoses 
muudatusega täiendama ka 
töökeskkonna riskianalüüsi?

Vastab Janika Rõõmus, 
Tööinspektsiooni töö-
tervishoiu inspektor.
Seadusandja täpsustas psüh-
holoogilise ohuteguri mõis-
tet ja viis selle vastavusse 
Euroopa Liidu direktiivides 
kasutatava terminiga psüh-
hosotsiaalne ohutegur, mis 
on sisult palju täpsem.

Psühhosotsiaalne ohutegur 
seaduse mõistes on õnne-
tus- või vägivallaohuga töö, 

ebavõrdne kohtlemine, kiu-
samine ja ahistamine tööl, 
töötaja võimetele mittevas-
tav töö, pikaajaline töötami-
ne üksinda ja monotoonne 
töö ning muud juhtimise, 
töökorralduse ja töökesk-
konnaga seotud tegurid, 
mis võivad mõjutada töötaja 
vaimset või füüsilist tervist, 
sealhulgas põhjustada tööst-
ressi.

Kuna muutused tööelus on 
kaasa toonud uued tööstres-
sorid ehk psühhosotsiaalsed 
ohutegurid ja töötajate koor-
mus selles vallas on oluliselt 
tõusnud, tuleb neid ka töö-
keskkonna riskianalüüsis 
arvestada. Tööstressiga töö-
tajatel võivad tekkida rasked 
vaimsed ja füüsilised tervise-
probleemid.

Siinkohal peab tööandja 
psühhosotsiaalsest ohute-
gurist tuleneva tervisekah-
justuse ennetamiseks raken-
dama abinõusid, sealhulgas 
kohandama töökorralduse 
ja töökoha töötajale sobi-
vaks, optimeerima töötaja 
töökoormust, võimaldama 
töötajale tööpäeva või töö-
vahetuse jooksul tööaja hul-
ka arvatavaid vaheaegu ning 
parandama ettevõtte psüh-
hosotsiaalset töökeskkonda.

Ohuteguri hindamine 
töökeskkonnas eeldab üp-
riski teadlikku lähenemist, 
kuid üldiselt ei erine suurel 
määral muude töökeskkon-
na ohutegurite hindamisest. 
Paljud tööandjad on tegeli-
kult juba aastaid selle ohu-
teguriga tegelenud, kuid ei 

oska oma tegevust seostada 
seaduses nimetatud psüh-
hosotsiaalse ohuteguriga.

Seega tuleb esmalt selgeks 
teha, kas teie ettevõtte töö-
keskkonna riskianalüüsis on 
nimetatud ohutegurid hin-
natud. Kui seda on tehtud, 
tuleb muuta vaid hinnata-
va ohuteguri sõnastust ehk 
psühholoogiline psühhosot-
siaalseks. Kui aga selgub, et 
mõni ohutegur on hindama-
ta jäänud või on töökorral-
duses uue seaduse valguses 
midagi muutunud või psüh-
hosotsiaalseid ohutegureid 
pole hoopiski hinnatud, siis 
tuleb riskianalüüsi kindlasti 
täiendada.

Toon välja ühed olulisemad töökohal stressi tekitavad tegurid, milleks on:

• liiga suur (või ka liiga väike) töökoormus;
• ebamõistlikud tähtajad;
• segaselt püstitatud tööülesanded ja ebaselged juhtimisliinid;
• kui hästi tehtud tööd töötaja hinnangul ei tunnustata või ei tunnustata vastavalt tema ootustele;
• kui puudub võimalus kaebusi esitada või kaebuste esitamisel nende lahendamisega ei tegeleta;
• palju vastutust, kuid vähe kontrolli või otsustusvabadust;
• mittetoetavad või koostööle mittealtid ülemused, alluvad või kaastöötajad;
• kontrolli puudumine oma töötulemuse üle;
• ebakindlus töö, oma positsiooni suhtes, sh tõrjutus;
• east, soost, rassist, rahvusest või religioonist tulenevad eelarvamused;
• vägivalla, hirmutamise või kiusamise võimalikkus;
• ebameeldiv või ohtlik füüsiline töökeskkond;
• võimaluse puudumine oma annete ja võimete rakendamiseks;
• võimalus, et väike viga või tähelepanu hajumine võivad viia oluliste negatiivsete tagajärgedeni.



Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing
Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu ja Lääne-Virumaa 
Diabeetikute Seltsi ühisüritus toimub 12. veebruaril kell 13 
Targa Maja ruumis nr 114. „Seljateraapia alused, ülaselja ja 
alaselja pinged, lihtsad harjutused“ – lektor Anne Tipner-
Torn. Ps! Palume tasuda ühingu liikmemaksu 5 eurot Piret  
Lulla kätte.

Lääne-Virumaa Allergia ja Astma Ühing
Lääne-Virumaa Allergia ja Astma Ühingu üritus toimub 8. 
veebruaril kell 18 Rohuaia tn 34 (Seljajaam). Toimub rüt-
miteraapia töötuba. Juhendab Anne Tipner-Torn.
Palume kaasa võtta mugavad riided, ühingu liikmemaksu 
2 eurot ja omaosaluse 3 eurot. Üritusele registreerimine 5. 
veebruarini. Info 5342 9043

Rakvere kultuurisündmused
7. jaanuar–8. veebruar Birgit Vaarandi fotonäitus „Mitme-
palgeline meri“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
26. jaanuar–16. veebruar Rakvere linna aukodaniku Edith 
Kotka-Nymani mälestusnäitus Rakvere Galeriis
28. jaanuar–1. märts joonistusvõistluse näitus „Minu tule-
vane Rakvere jõulupuu“ Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gus

4.–9. veebruar Rakvere Gümnaasiumi fi lmifestival
7. veebruar kell 19 Karakteri „Sinihabe“ esietendus Viru 
Maakohtu Rakvere kohtumajas
10. veebruar kell 12 eakateklubi Hämariku pidu Rakvere 
Kultuurikeskuses
13. veebruar kell 18 muusikatund Otsa kooliga Rakvere 
Eragümnaasiumis, esinevad keelpilli erialade õpilased

Rakvere Teater
01.02 kl 19 Lendas üle käopesa Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Eili Neuhaus)
01.02 kl 19 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Urmas Lennuk)
07.02 kl 19 Paunvere poiste igavene kevade Rakvere Teatri 
suur maja (lav. Urmas Lennuk)

Gustavi Maja
5. veebruar Mai Agate Väljataga loeng „Sünnimärgid kui 
karmamärgid“
31. märts algab Hatha jooga õpetaja 200 h kursus
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Veebruarikuu üritused:
1. veebruar kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
4. veebruar kell 10–14 vaegkuuljate kogemusnõustamine
6. veebruar kell 9 õigusnõustamine erivajadusega inimes-
tele. Vajalik etteregistreerimine tel 6015122 või 53850005, 
Õigusteenuste büroo (Tallinna tn 29, hoovipoolne madal 
maja)
8. veebruar kell 18 Allergia ja Astma ühingu rütmiteraapia 
töötuba (Rohuaia tn 34). Kaasa liikmemaks 2 eurot ja 3 eu-
rot omaosalus, mugavad riided selga, soojad sokid jalga (et-
teregistreerimine 4. veebruarini)
12. veebruar kell 13 Südamehaigete ühingu ja Diabeetikute 
seltsi ühisüritus „Seljateraapia alused, ülaselja ja alaselja pin-
ged, lihtsamad harjutused“ Rakvere Targamaja ruum nr 114
14. veebruar kella 10–13 Tähistame sõbrapäeva, kõik sõb-
rad on oodatud Tallinna tn 29 (hoovipoolne madalmaja). 
Eriti ootame kõiki Riigikokku kandideerijaid.
15. veebruar kell 9 maniküür
25. veebruar kell 13 Vaegkuuljate ühingu infopäev Targa 
Maja ruumis nr114
Info tel 5342 9043

Biore Tervisestuudio
18. veebruar kell 18 homöopaatia õpituba – Mirjam Hein-
loo
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik A. Grigorjani vas-
tuvõtt koos massaažiga
Teisipäeviti nõelravi terapeut Arina Grigorjani vastuvõtt
Neljapäeviti tervisliku seisundi testimine – E. Heinmets
Reedeti 2x kuus kaaniteraapia – V. Kudrjavtsev
Reg tel 5017960, info@biore.ee
Oleme avatud E–R 10–18, iga teine laup 10–14
Rakveres Laada 5

Sel nädalavahetusel näeb 
Rakvere Teatrikinos 
Poola draamat „Külm sõ-
da“, mis võib võita Oscari 
parima võõrkeelse filmi 
kategoorias.

Tõnu Lilleorg

Osaliselt viitab filmi pealkiri 
poliitilisele olukorrale Euroo-
pas, mis algas pärast II maail-
masõda ja kestis kuni Berliini 
müüri langemiseni 1989. aas-
tal. Lääneriigid ühelt poolt 
ja Nõukogude Liit koos oma 
Ida-Euroopa vasallriikidega 
teiselt poolt olid eripärases 
konfliktis, kus puudus sõjate-
gevus, kuid käis äge ideoloo-
giline ja majanduslik nügimi-
ne.

Lääneriigid astusid külma 
sõtta selleks, et seista vas-
tu kommunismi levikule ja 
idabloki maades kaasnes olu-
korraga kodanikuõiguste pii-
ramine ning inimeste veen-
mine selles, et lääneriigid on 
halvad.

Filmi peategelased Zula 
(mängib Joanna Kulig) ja 

Tugevad tunded 
mustas ja valges

Wiktor ja Zula teel esinemisele Berliini.
Foto: Garsu Pasaulio irasai

Wiktor (Tomasz Kot) on 
armastajapaar, kes kohtu-
vad 1949. aastal ühes noorte 
muusika- ja tantsukoolis. Seal 
moodustatud rahvakunsti- 
ansambel osutub edukaks 
ning peagi algavad ringreisid 
sotsialismimaades, muuhul-
gas külastatakse Berliini, kus 
tegelastel avaneb võimalus 
Läände põgeneda.

Filmis on loodud kaasahaa-
rava õhustikuga tegevusko-
had, mis pakuvad vaatajale 
kohalolekutunnet. Näiteks 
peategelased teineteise vas-
tu liibununa jalutamas öises 

Pariisis. Ja siis sisse astumas 
ööklubisse, kus tantsitakse 
tollel hetkel planeedi ilmselt 
olulisima tantsuloo „Rock 
Around the Clock“ taktis. Li-
nateoses esitab Zula mitmeid 
laule ja näeb ülalnimetatud 
noorteansambli tantsuesine-
misi.

Film on küll mustvalge, 
kuid vastab ometi edukalt 
Uno Loobi küsimusele: „Mis 
värvi on armastus?“. Zula ja 
Wiktor teavad vastust kind-
lasti. Filmi operaator Lu-
kasz Zal on teinud oma tööd 
nii hästi, et ta omab samuti 

Oscari nominatsiooni parima 
operaatoritöö kategoorias.

Kuid linalugu pole kaugelt-
ki ainult roosades toonides. 
Kodumaalt välismaale põge-
nemine ja sealsed kohane-
misraskused loovad ebakõ-
lasid peategelaste suhtesse, 
sest ilmselt jäi oluline osa 
nende senisest identiteedist 
kodumaale. Armastajad ko-
gevad ka destruktiivseid ja 
teineteisest eemale lükkavaid 
emotsioone, kuid ometi kes-
tab Zula ja Wiktori armastus 
ligi kakskümmend aastat – nii 
ühel kui teisel pool poliitilise 
külma sõja rindejoont.

„Külm sõda“ pole omas ka-
tegoorias küll ehk suurim 
Oscari-soosik, kuid juba nii 
kaugele jõudmine näitab selle 
89 minutit kestva film taset. 
Kui linateos peaks 24. veeb-
ruari tseremoonial võitma, 
oleks see režissöör Pawel 
Pawlikowskile juba teine edu-
lugu, sest 2015. aastal tunnis-
tati parimaks võõrkeelseks 
filmiks tema lavastatud „Ida“. 
Pawlikowski omab „Külma 
sõja“ eest nominatsiooni ka 
parima režissööri kategoo-
rias.
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Kai Aareleid kõneles 
Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogus lugejate-
le, et kirjanik on temast 
saanud tõlkimise läbi.

Ülle Kask

„Ma hakkasin kirjutama suh-
teliselt hilja ja sellepärast on 
mul tunne, et kõik, mis ma 
ise kirjutan, on tulnud kuida-
gi juurtega tõlkimise kaudu,“ 
sedastas Kai Aareleid. „Tõl-
gin peamiselt soome ja his-
paania keelest, ka portugali 
ja inglise keelest. Viimased 
kümmekond aastat on kuida-
gi kujunenud nii, et olen saa-
nud tõlkida neid raamatuid, 
mida olen ise tahtnud. See 
on hoopis teistsugune tunne, 
kui sa saad enda valitud raa-
matuid tõlkida.“

Aareleid on hariduselt teat-
ri dramaturg. Enda sõnutsi 
pole ta päevagi dramaturgina 
töötanud, aga teatriharidus 
on natuke tema tekstides ole-
mas. „Mulle meeldib kirju-

Kirjanik ja tõlkija Kai 
Aareleid kohtus lugejatega

tada lühikesi peatükke, need 
on sellised pildilised ja ma ar-
van, et see on õige. Mind on 
kooli ajal õpetatud kirjutama 

näidendeid ja draamateks-
te, sest teatris ei ole oluline 
niivõrd tekst kui alltekst, ka 
kõik see, mida ei öeldagi otse 

välja. Seetõttu on minu kir-
jutamise tehnika ka selline, 
et kui vähegi annab midagi 
ära võtta, tuleb see ära võtta. 
Ja jätta tekst nii napiks kui 
saab.“

Aareleiult küsitakse tihti, 
kuidas temast sai kirjanik. 
Talle meeldib siis rääkida, 
millised on ta esimesed mä-
lestused raamatute ja lugemi-
sega. Tihtilugu ei olegi need 
seotud mingi konkreetse 
raamatuga, kuivõrd lugemi-
se akti või lugemise enesega. 
„Mul on meeles väga liigu-
tava mälestusena see, kuidas 
mu isaisa ühes väikeses Eesti 
linnakeses, suurte aedadega 
väikelinnas, luges vanaemale 
ette lemmikraamatuid. See 
pilt, kuidas keegi täiskasva-
nu loeb teisele raamatut ette, 
mitte lastele, on eredalt mee-
les,“ rääkis kirjanik.

Teine aspekt, mis Aareleiu 
sõnul on teda kaudselt tõu-
ganud tõlkimise ja kirjuta-
mise juurde, on see, kui ta 
sai teadlikuks, olles ise juba 
mõned keeled ära õppinud, 
et raamatud, mida ta eesti 
keeles loeb, näiteks klassika, 
ei olegi algselt eesti keeles 
kirjutatud, vaid need on tõl-
gitud.

„Aga kuidas see tekst kõlab 
eesti keeles,“ kõneles Aare-
leid vaimustunult. „Kui ma 
praegu loen, siis ma näen seal 
taga seda algset teksti ja võib-
olla ma oskan seda alles nüüd 
ostida. Näiteks Enno Rajandi 
ja August Sang – nende tõl-
ked on sellised, et ma pean 
kogu aeg endale üles kirju-
tama häid tõlkelahendusi ja 
sõnu, mis ei ole minu jaoks 
aktiivses sõnavaras, aga need 
sõnad rikastavad ka minu 
enda kirjutamist.“

Küsimuse peale, millises 
järjekorras erinevad kee-
led Aareleiu juurde jõud-
sid, vastas kirjanik, et koolis 
hakkas ta üsna paralleelselt 
õppima vene ja inglise keelt, 
aga inglise keelest ta ei tõl-
gi, sest selles keeles on palju 
häid tõlkijaid. Järgmisena 
tuli soome keel. Kuna dra-
maturgiks ei saanud Eestis 
õppida, läks Aareleid Soome 
Teatriakadeemiasse, sealt sai 
ka magistrikraadi. Tartus oli 
ta enne veidi soome keelega 
tutvust teinud, kui õppis ühe 
aasta ülikoolis psühholoo-
giat.

„Minu soome keel ei ol-
nud „televiisori“ soome keel 
nagu paljudel Tallinnast pä-
rit tudengitel, vaid oli selline 
Aleksis Kivi keel,“ meenu-
tas Aareleid ja jätkas, et ta ei 

suutnud veel kolmandal ega 
neljandal kursusel õppejõu-
dusid sinatada nagu soomlas-
tel kombeks. Rääkimata sel-
lest, et ta ei osanud ka mitte 
ühtegi soome murret. Kes on 
soome keelega kursis, saab 
kohe aru, kas inimene on Sa-
vost, Põhja-Soomest või Hel-
singist.

„Hispaania keelt hakkasin 
õppima ülikooli ajal ja see on 
lihtsalt minu suur armastus. 
Portugali keel on nendest 
kõige nõrgem. Ja suuri klas-
sikuid ma ei võtagi tõlkida. 
Aga Paulo Coelhot küll, ma 
pole seda kunagi varjanud,“ 
sõnas tõlkija.

„Kui ma näiteks tutvustan 
end kirjanikuna, ei ütle ma, 
et olen naiskirjanik,“ tooni-
tas Aareleid, lisades, et ta ei 
mõtle selle peale ka siis, kui 
tõlgib, kas autor on mees või 
naine. Ootamatusega avastas 
ta ülemöödunud aastal Isabel 
Allende „Jaapani armukest“ 
tõlkides, et too daam oli tema 
esimene tõlgitav naiskirja-
nik. „Lihtsalt huvitav fakt, 
millele ma enne ei mõelnud. 
Olen tõlkinud palju, aga se-
nini on olnud kõik mehed.“

Kai Aareleid jutustas huvi-
tava loo, mis juhtus tema ro-
maani „Linnade põletamine“ 
tõlkimisega. Romaan räägib 
ühest Tartu perekonnast 
1940–50ndatel aastatel.

„Sellega oli niisugune nalja-
kas lugu, et ma panin teosele 
lihtsa pealkirja,“ ütles ta ja 
jätkas, et „Linnade põletami-
ne“ on tavaline kaardimäng, 
kus pole vaja mingeid oskusi 
ja seda mängitakse selleks, 
et aega surnuks lüüa. Sünd-
muste taustaks on sõjajärgne 
Tartu ka sümboolselt põle-
nud.

Kui raamatut hakati tõlki-
ma teistesse keeltesse, tekkis 
probleem pealkirjaga. On 
küll kaardimäng „Sõda ja la-
hing“, saksa keeles eriti dra-
maatiline „Sõda ja rahu“, aga 
neid tähenduskihte, mis ees-
ti keeles, ei ole mitte üheski 
teises keeles. Kuigi „Sõda ja 
rahu“ või „Elu ja surm“ olek-
sid väga ägedad pealkirjad ol-
nud, ei saanud kirjanik neid 
kasutada. Siis jäi variant tõl-
kida pealkiri lihtsamalt. Soo-
me keeles näiteks tuli tõlkeks 
„Kaardimaja“ („Korttitalo“).

„Juured, mälu, mäletamine 
– need on mulle kirjanikuna 
olulised teemad. Ja üldse see, 
mis jääb, kui midagi enam ei 
ole,“ lausus Kai Aareleid.

Kai Aareleid Lääne-Virumaa Keskraamatukogus huvilistele autogram-
me andmas.

Foto: Ülle Kask
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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 TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

66Ah 520A 47.10 €
78Ah  680A 59.50 €
98Ah 720A 73.20 €

Ja veel palju erinevaid akusid 
heade hindadega

Agroparts OÜ, Rägavere tee 38, 
Rakvere Tel 526 0545

• Müüa 1toaline korter Rakvere 
kesklinnas, III korrus. Tel 5894 
2895

• Müüa 1toaline korter Kundas. 
Korter on väga soe, kõik aknad 
päikese poole. Kortermajal toimiv 
ühistu. Kommunaalkulud suvel 25 
€, talvel 90 €. Läheduses laste män-
guväljak, kool, kauplus ja apteek. 
Hind 4175 €. Tel 529 7279

• Müüa 1toaline korter Tapa kesk-
linnas, Hommiku pst 2, I korrus, 
maja värskelt renoveeritud, maja 
ees autoparkla. Tel 5612 8286

• Müüa Rakvere kesklinnas V kor-
rusel asuv väga hea planeeringuga 
2toaline korter. Konditsioneer. 
Vajab värskendamist. Hind 39 000 
€. Tel 526 8753

• Müüa 2toaline korter (46,2 m2), I 
korrusel, Vinnis. Heas seisukorras, 
korteriomand, ehitusaasta 1977, 
1/5, 2 tuba, 1 magamistuba, 1 
WC, betoonseinad, keskküte, kaa-
bel-TV, telefon, internet, turvauks, 
trepikoda lukus, vannituba, dušš, 
WC eraldi, kelder, parkett, boiler, 
parkimine hoovis. Korteri aknad 
on maja lõunapoolsel küljel. Välja 
ostetud oma parkimise koht. Asub 
Vinni keskuses, 500 m kaugusel 
asuvad: raamatukogu, spordi-
kompleks, kauplus, terviserajad ja 
tervisekeskus. Lasteaed on 200 m 
kaugusel, kooli 1 km, Rakveresse 
8 km. Hind 19 800 €. Tel 558 7451, 
528 7370

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Kundas, Kasemäe 13. Hind 
2700 €. Tel 502 5069

• Müüa 2toaline korter, 3/3, 
Vohnja külas. 100% renovee-
ritud, keskküte. Lasteaed, alg-
kool, pood, Kadrina 6 km. 
Lisainfo tel 5625 3560

• Müüa 2toaline kõigi muga-
vustega korter Tapa südalinnas, 
2/4, plastaknad, laminaatparkett, 
metalluks, vajab sanitaarremonti, 
toad läbikäidavad, väga soe, aknad 
on lõunapoole, rahulik trepikoda, 
tugev korteriühistu, madalad 
kommunaalkulud, poed on väga 
lähedal. Tel 558 9315

• Müüa 3toaline korter kesklin-
nas, 1/5, paikneb maja keskel, 
planeeringult läbi maja, 2 maga-
mistuba (sh. üks rõduga) jäävad 
hoovi poole, vaatega Vallimäele, 
elutuba ja köök jäävad tänava 
poole, parkla maja kõrval, hästi 
toimiv KÜ. Tel 552 4362

• Müüa 3toaline korter Arkna kü-
las. Keskmises seisukorras, korter 
asub looduskaunis kohas, Selja jõe 
ääres. Põhiküte on pelletikami-
naga, lisaks on õhksoojuspump. 
Korteri suurus on 68 m2. Korteris 
olev mööbel jääb hinna sisse. Toi-
miv korteriühistu. Korterile lisaks 
on suur kelder. Soovi korral on ka 
aiamaa võimalus. Hind 20 000 €. 
Lisainfo tel 5349 5103

• Müüa 3toaline korter koos ga-
raažiga Väike-Maarjas, Põhja 13 
a. Majas on toimiv korteriühistu. 
Korterit köetakse õhksoojuspum-
baga. Soe vesi boilerist. WCs- ja 
dušširuumis on põrandaküte. 
Välisseinad kõik soojustatud. 
Põrandad enamus soojustatud, 
elutoa ja köögipõrand veel soojus-
tamata. Garaaž on renoveeritud. 
Uus bituumenkatus, juhtmestik ja 
valgustid. On olemas voolumõõtja 
ja kanal. Korterit saab osta ka ilma 
garaažita, siis on hind 18 500 €. Tel 
5565 8241

• Müüa (ka järelmaksuga) või üü-
rile anda (tagatisraha nõue) Tapal 
85% renoveeritud eriplaneeringu-
ga korter 3 tuba + köök, dušš-wc 
koos, koridori vaheuks ja ühes toas 
veel teisaldatav dušinurk - köök, 
eraldi + wc pikas koridoris, mis 
võimaldab kasutada kahe 1toalise 
eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, oma 
ahikeskküte + õhksoojuspump 
+ konditsioneer, möbleeritud , 
5 minuti tee rongipeatuseni ja 
poodi. Võimalik välja ehitada veel 
pööningukorter ja keldris suur 
saun, mõlemad a 70 ruutmeetrit. 
Üür 100 € korter + maksud. e-mail: 
aautod@gmail.com. Tel 5648 8989

• Müüa kõigi mugavustega 4toali-
ne korter Kundas, III korrus, toad 
eraldi, 2 rõdu, osaliselt möbleeri-
tud, Koidu 85. Tel 522 3115

• Müüa 4toaline (78 m2) rõduga 
korter, II korrusel, energiatõhu-
saks renoveeritud majas, Mäe 18, 
Kunda linnas. Toimiv korteriühis-
tu. Korter on soe ja kommunaal-
kulud väikesed. Vajab remonti. 
Tel 512 0278

• Müüa maja Rakvere linnas, Ka-
narbiku tn, värskelt renoveeritud, 
olemas garaaž, saunahoone, oma 
ja tsentraalne vesi-kanalisatsioon, 
õhksoojuspump ja voolukivist uus 
ahi. Tel 5887 1954

• Müüa talumaja koos 9 ha põllu-
maaga, kinnistu üldpind 9,75 ha. 
leiliga@hot.ee. Tel 5647 8118

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

• Ostan ahiküttega korteri Rakve-
res. Korteri seisund pole tähtis. Tel 
518 1324, helistada iga päev 11-20

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

• Noor pere ostab maja Rakvere 
linna. Eelistatud korraliku fassaadi 
ja katusega kivimaja. Seest võib va-
jada renoveerimist. Tel 5780 0573

• Ostan väikese maja Rakvere 
linnas (eelistatult ühekordse) või 
vana aiaga elamumaa. Tel 5854 
2077

• Noor pere soovib järelmaksuga 
osta maja või ridaelamuboksi, 
Rakverest kuni 25 km. Tel 5824 
8293

• Ostame talumaja koos metsa 
või põllumaaga. Hooned võivad 
vajada põhjalikku remonti. Tel 
5666 9006

• Ostan renoveerimist vajava 
kivihoone (vana kõrvalhoone 
või suurem garaaž) kuni 10 km 
Rakverest. Soovitavalt kommu-
nikatsioonidega. Vaatan üle kõik 
pakkumised. Tel 5343 1823

• Ostan Rakvere garaažiboksi. 
Nõutav elektri olemasolu. Maksan 
mõistliku hinna. Tel 523 7370

• Ostan elamumaa Sõmerul. Tel 
5854 5348

• Ostan maad. Tel 520 7616, 
maaost@mail.ee

• Vahetada 1- ja 2toaline kesk-
küttega korter Kundas, ühe ela-
mispinna vastu või müüa korterid 
vastavalt 4000 € ja 11  000 €. Info 
tel 518 9064

• Vahetada Põdrusel olev maja 
3toalise korteri vastu. Tel 5663 
4099

• Soovin võtta pikemaks ajaks 
üürile Rakvere linnas või selle 
lähiümbruses 2- või 3-toalise 
korteri. Võiks olla renoveeritud, ei 
pea olema ilmtingimata möbleeri-
tud. Kütteks elekter- või keskküte, 
ahjuküttega korter ei sobi. Pak-
kumiste korral helistada tel 5323 
9691, Marina.

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

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1toaline kõigi mugavustega kor-
ter, remonditud , möbleeritud, 
II korrus. Üüri hind 200 €. Tel 502 
9052

• Üürile anda Rakveres 2toaline 
kõigi mugavustega korter, osa-
liselt möbleeritud, V korrus. Tel 
5901 0238

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
3toaline ahiküttega korralik kor-
ter, I korrus. Tel 5669 1456

• Anda üürile 1toaline korter (18 
m2). Pliit ja soemüür. Vesi ja kanal 
sees aga puuduvad lahendused 
seal otsas. Hind 75 € +kommunaal-
kulud. Tel 5678 2859

• Üürile anda 1toaline korter 
(20 m2). Just tehtud remont. Sees 
köök, pliit, pesumasin. Hind 150 € 
+ kommunaalkulud. Tel 5678 2859

• Üürida maja Rakvere linnas, 
majas õhksoojuspump ja ahi, oma 
ja linna vesi ning kanalisatsioon. 
Tel 5887 1954

• Üürile anda kauplus 100-180 
m2 + ladu tasuta kauba peale, 
Tapa kesklinnas. I korrus, eraldi 
sissepääs, olemas olmeruumid, 
valveseadmed, internet. (Vabaneb 
01.03.2019). Tel 503 9645

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4, 2004. a, 1,9 
(74kW), universaal, diisel, ma-
nuaal. Hind 2999 €. Tel 5554 6203

• Müüa Audi A6 Avant, S-line, 
2005/08, bensiin, 2,4 (130 kW). 
Hoitud ja ilus auto. Hele nahksisu, 
automaat. Värvus tume metallik. 
Hind 4500 €. Info tel 5378 0228

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 
08/2007. a, 74kW, universaal, 
bensiin, hõbedane metallik, kon-
ditsioneer, kesklukk, 2 x el.aknad, 
originaal valuveljed, korralik, 
äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus C-Max 1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniversaal, 
bensiin, hõbedane metallik, hool-
dusraamat, ketiga mootor, kondit-
sioneer, 2 x el.aknad, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Citroën Jumper 2,8, 
HDI, 107kW, 2004. a,  ÜV 
01/2020. a. MB 200, 2,0 D, 
55kW, 1996. a, ÜV 11/2019. a. 
Tel 5342 5932

• Müüa Citroën Xsara Picasso 
1,6HDI 05/2008. a, 80kW, läbisõit 
kõigest 168 000 km, täiuslik hool-
dusraamat, turbodiisel, mahtu-
niversaal, kirsipunane metallik, 
kliima, 2 x el.aknad, veokonks, 
roosteta, korralik, superökonoom-
ne 4-5 liitrit/100km kohta, kehtiv 
ÜV 05/2019, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Citroën Xcara, 1,6, 2002. 
a, ÜV 11/2019. Hind 950 €. Tel 
501 1427

• Müüa Ford Galaxy, 1998. a, ben-
siin, 2,3 (107kW), sõidukorras. Va-
jab vähest nokitsemist, manuaal, 
värvus tumeroheline. Hind 450 €. 
Tel 5593 1834

• Müüa Land Rover Freelander 
1,8, bensiin, 88kW, 5 ust, 1998. a, 
4x4, heas korras. Tel 5113414

• Müüa Mitsuboutlander 2,4, 
bensiin, 118 kW, 2005.a, 4x4, heas 
korras. Tel 511 3414

• Müüa Nissan Primera, 1998. a, 
1,6, R4, 73kW. Läbisõit 228 000 km. 
Auto on sõidukorras , liikluskind-
lustus ja tehnoülevaatus 12.2019. 
Hind 500 €, võimalik tingida! He-
listada tel 506 8999

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 12/2001. a, 74kW, bensiin 
punane, luukpära, 5 ust, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 4 
x el.aknad, roosteta, mõlkideta, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensis 2.0TDI 
08/2003. a, 85kW, uuem mudel, 
sedaan, tumebeež metallik, tur-
bodiisel, konditsioneer, el.aknad, 
veokonks jne, kehtiv ülevaatus 
09/2019, roosteta, mõlkideta, 
korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Toyota Corolla Verso 
2,2D4D 08/2006. a, turbodiisel, 
mahtuniversaal, hõbedane, 7 
istet, hooldusraamat, kliima, el.ak-
nad, püsikiirusehoidja, veokonks, 
ökonoomne, kehtiv ÜV 08/2019, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 1,6, 
bensiin, 77kW, 2004. a, universaal, 
väga heas korras. Hind 2500 €. Tel 
5302 9943

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant Basis, 1,9TDI, 04/2004. a, 
74kW, kuldne metallik, turbodii-
sel, universaal, hooldusraamat, 4 x 
el.aknad, püsikiirusehoidja, kehtiv 
ülevaatus 04/2019, korralik, öko-
noomne! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat, 2004. 
a, bensiin, 2,0, 96kW, sedaan, 
väga heas korras. Hind 2700 €. Tel 
5340 7805

• Müüa Volkswagen Passat Lux-
line 1,9TDI 08/2007. a, 77kW, 
tumepruun metallik, turbodiisel, 
universaal, täiuslik hooldusraa-
mat, kliima, el.aknad, valuveljed 
jne, kehtiv ülevaatus 09/2019, 
superökonoomne, väga korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Polo 1,2, 
2005. a, heas korras. Tel 517 4193

• Müüa sõidukorras Buraan. Tel 
518 9518

• Müüa kabiiniga T25, JUMZ 
kopp. Tel 5695 9345

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 504 0457

• Ostan igat marki autosid, ole-
nemata seisukorrast. Võib olla 
remonti vajav, ilma ülevaatuseta, 
heas korras jne. Sobivusel tulen 
kohe järgi. Tel 5357 7108

• Ostan Vazide, Volga, Moskvichi 
uusi plekke, tulesid, stangesid 
jne, uusi veneaegseid rehve. Tel 
515 7395

• Ostan kardaani autos + Ford 
Transit 1988. a, diisel. Tel 5362 
9875

• Sõiduautode kokkuost Ida-Viru-
maal. Sõiduautode ja väikebus-
side kokkuost. Tuleme kohale, 
hindame teie auto ning sobivusel 
ostame ja vormistame kohapeal. 
Sõidukid võivad olla ka pisikese 
rikkega. Kokkuostu tel 5819 0200 
või kirjuta autohoov@gmail.com. 
Vastame ka nädalavahetusel

www.kuulutaja.ee
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na 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

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

Info tel 504 0118

* 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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

FEKAALIVEDU JA VESI

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

Epopõrandad
Suurköögipõrandad

Garaažipõrandad
Töökojapõrandad  

Paigaldus ja remont

Tel 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

TEOSTAME 
ÜLDEHITUSTÖID
btmehitus@gmail.com

Tel 5302 5650

EHITUSTEENUSED• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedisuhtega Lääne-Viru-
maal. Tel 508 6455

• Sõiduautode ja väikekaubikute 
keretööd ja värvimine. Karpide, 
tiibade, uste vahetus, värvi paran-
dused. Tel 509 2436

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Väikebussirent koos juhiga. 
Sõidud seltskondadele kuni 8 
inimest. Küsi pakkumist! Tel 
5805 5211

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

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

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teos-
tab puksiirteenust 1,30 €/km 
ja tunnitöö 30 €/h. Rendime 
puksiirhaagist (konn) ööpäev 25 
€ ja oksapurustajat BOSCH 25 € - 
24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Kivipurustaja 50 € - 24/h, tekstii-
lipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transporditeenus  kuni 
7,5-tonnine madelauto. Tel 
5553 0770

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Pakun transporditeenust kau-
bikuga, kaubaruum 3,4m x 1,9m. 
Hind linnast väljas 0,40 €/km, lin-
nasisesed sõidud kokkuleppehin-
naga. Võib pakkuda pikemaajalisi 
lepingulisis töid. Tel 5813 2913, 
Lääne-Virumaa

• Väike madelauto rent (3,5 t), 
saab sõita B-kat. Tel 5553 0770

• Bobcat minilaaduri rent juhiga 
ja ilma (lumekoristus). Tel 5559 
8765

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

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

• Initex Grupp OÜ. Mahutite/
septikute/biopuhastite müük 
ja paigaldus. Täitematerjalide 
müük. Kaevetööd. Vee-, ka-
nali ja küttetorustike ehitus. 
Vesipõrandakütte paigaldus. 
Välistrasside ja liitumispunk-
tide rajamine. Tel 5693 8220. 
Initex@hotmail.com

• Paigaldame korrektselt just 
sinu vee-, kütte- ja kanali-
satsiooni torustikud  ning 
anname 3-aastase garantii. Tel 
5697 9409

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi  töid 
Lääne-Virumaal. Tel 5693 8220. 
E-mail: Initex@hotmail.com

• Ehitusteenus. Kinnisvara 
hooldus ja korrashoid. Tel 
5662 6483

• Ehitus- ja remonditööd nii 
eramutes kui korterites. Sisevii-
mistlus, vannitoad, voodriva-
hetus, soojustamine, terasside 
ehitus, san. tehnilised tööd. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

• Teostame ehitustöid: si-
setööd, saunad, puitkonst-
ruktsioonid, puitfassaadid, 
majakarbid, vundamendid. Tel 
5646 0674

• Ehitustööd. Väikefirma teeb 
sise- ja välisehitustöid. Teeme ka 
lumekoristustöid. Tel 5806 8378

• Teostame korterite, eramute 
ehitus ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

• Ehitus, viimistlus, remont 
(saunad, pesuruumid, majad). 
Tel 504 5560

• Ehitus, lammutus, siseviimist-
lus, värvimine, tapeetimine, 
plaatimine, soojustamine. Kor-
terid, majad, saunad. Tel 504 5560

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Tel 5330 5970

• Teostame lammutus- ja ko-
ristustöid, samas ka prahivedu. 
Tel 5553 0770

• Teeme kõiki lammutustöid, 
samas katuste lumepuhastus-
töid. Tel 5606 3678

• Teostan vannitubade ja saunade 
ehitus- ja remonditöid, terasside 
ja kõrvalhoonete ehitust. Tel 526 
1552

• Üldteenused OÜ. Teostame kõr-
valhoonete ehitust ja lammutust. 
Erinevad ehitustööd. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 58545348

• Üldehitustööd: puukuurid, ga-
raažid, saunad. Tel 5685 6320

• Üldehitus, siseviimistlus, toru-
tööd. Tel 506 9683

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

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

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Korterite renoveerimine, van-
nitubade remont ning lammu-
tustööd. Tel 5685 6320

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

• Plekikantimise tööd. Ot-
saplekid, harjaplekid, sokliple-
kid, aknaplekid ning kõik eriku-
julised lisaplekid. Tel 5553 0770

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa-
tööd. Tel 522 1165

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 
Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 
Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 
tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 
pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 
10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 
18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 
ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 
Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com
www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus,

torude sulatus

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• 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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd
• Lume eemaldamine 

katuselt
SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• TÄISPUITMÖÖBLI RESTAU-
REERIMINE: toolid, lauad, ka-
pid, kummutid ja muu. Helista 
ja küsi lisainfot. Tel 5387 8045, 
schmidt100@hot.ee

• Kodumasinate remont ja pai-
galdus (külmkappide, pesumasi-
nate, nõudepesumasinate, mikro-
laineahjude jne.) Teenus võimalik 
ka kodukutsel. Tel 5648 7258

• Pehme mööbli riide vahetus 
ja remont, veo võimalus. Tel 506 
1547

• Teostame lumekoristust katus-
telt. Ohutu, kiire ning kvaliteetne 
jää- ja lumekoristus katustelt, 
vajadusel ka äravedu. LVR Invest 
OÜ. Tel 551 0076

• Pakume lumelükkamisteenust 
nii KÜ, kui ka eraisikutele, lükkame 
väikse traktoriga. Tel 5394 2650

• Lumelükkamise teenus. Tel 
501 2306

• Lumekoristus. Tel 506 9683

• Revalpark Invest OÜ pakub 
lume- ja libedustõrjet Lää-
ne-Virumaal ja tõsteteenuseid 
väikelaaduriga. Tel 5373 0894

• Lumekoristus ja jääpurikate 
eemaldus. Tel 5553 0770

• Pakun lumekoristust. Tel 
5377 9973, 332 2144

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

• Felix Bänd – soodne! Tel 5559 
3419

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

• Ansambel, õhtujuhtimine teie 
peole üle Eesti. Tel 5190 1697

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318, ka-
levband.kalev@gmail.com

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

• Parima hinnaga hüperkiire pii-
ramatu Internet + KordusTV-ga. 
DigiTV Virumaal. Paigaldus, Wifi  
ruuter ning Digiboks tasuta. Levib 
nii linnas kui maal. Uuri lähemalt: 
http://telestar.ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. 
TV-antennid – paigaldus, remont. 
OÜ RTS ANTENN. Tel 5340 7808

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

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. 
Aastaaruanded soodsalt. Tel 5568 
6385
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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

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

* 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

V

info@tarvaprojekt.ee
Tel 5600 4248, 

504 7426

LUMELÜKKAMINE 
KATUSTELT

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KODU

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KÜTTEPUUD

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu.

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

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

EHITUS

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

METS

Ettevõte müüb 
ehituslikku saematerjali 

(prussid ka 6m, 
kuivad lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369
www.kuulutaja.ee

• Müüa iPhone 5S 16GB, nagu 
uus, karp, dokumendid, standart-
komplekt. Hind 99 €. Tel 5196 1234

• Soodsalt müüa elektriradiaa-
torid Clamok 800 W, 3 tk. Soo-
ja- ja külmaõhupuhur 1,1 kW. 
Päevavalgus armatuurid ruudu 
kujulised 4 toruga, 2 tk. Vasktorud 
läbimõõduga 14 mm, 16 m, 4 tk. 
Tel 558 8429

• Müüa käsitsi kootud sokid/kin-
dad 10 €, koeravillast 16-20 €. Tel 
5645 1242

• Müüa duurkannel (Harpeleik) – 
„Zither“, 7 tuuriga. Kaasas kohver, 
3 komplekti tagavara keeli ja võti. 
Hind 250 €. Tel 5656 8908

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan kristall ja varajast tarbek-
laasi tooteid. Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ostan nõukaaegse soome tõu-
kekelgu ning tehnilist kirjandust, 
võib pakkuda ka vanemat. Tel 
5672 7175

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab ma-
japidamises olevat vanavara: 
mööbel, tööriistad, jalgrattad, 
võrrid, mootorrattad, kristallnõud, 
garaaži tarvikud, hobutarvikud, 
märgid jpm. Aus ja meeldiv tee-
nindus! Tel 507 9984

• Ostan võrri, ka mittetöötava, 
nende osi (rattad, mootorid jne) 
ja õlleankru. Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid, 
pakkuda võib kõike, ka kallimaid 
esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vähekasutatud külmiku, 
pesumasina, valamu, lahtikäiva 
diivani jne esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vana-
aegsedasjad@gmail.com. Tel 555 
55527

• Ostan vanu fotosid ja post-
kaarte kuni aastani 1945 (tsaa-
riaegsed ja Eesti Vabariigi aeg-
sed), kohavaated, sündmused 
jne. Tel 5560 7484

OST

• Ostan nõukogudeaegse fotoapa-
raadi ja objektiivid. Tel 5853 2215

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

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2.80 €/kott ja kasel 3.20 
€/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• 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. Tel 
5045 632

• Müüa küttepuid (kuivi ja märgi, 
lahtiselt või võrgus). Tel 504 6111

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohaletoomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Pikkused: kuivad 
38 cm, toored halupuud 30-50 cm. 
Tel 503 0311

• Müüa kuivad lepahalud võrgus, 
toon kohale. Tel 5646 6958

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud (kuiv kask, metsakuiv kuusk, 
lepp). Tel 5192 4320

• Müüa kuivi 30 cm küttepuid 
(saar, tamm) 40 l ja 50 l võrkkotti-
des. Info tel 5349 5103

• Müüa saetud lõhutud kuivi küt-
tepuid. Minimaalne kogus 2 m3. 

Tel 522 3152

• Ostan küttepuu ülejäägid (maja 
müügi või majapidamise likvidee-
rimisel), ka väiksema koguse. Tel 
5801 9086

• Müüa ehitus- ja täiteliiva, killu-
stikku, sõelutud- ja purustatud 
kruusa, kruusasõelmeid. Teeme 
lumetõrjet ja ära vedu. Tel 505 
5431

• Katuseplekk, hind alates 5 
€, vastavalt tellija mõõdule. Tel 
553 9330

• Ostan metsa, noorendikke, ja 
võssa kasvanud rohumaad. Erai-
sik, tel 5807 8644

• Hea metsaomanik! Valgustus-
raie, alusmetsa lõikus traktori ette, 
harvendusraie, kruntide ja kraa-
vide puhastamine võsast. Valgus-
tusraie 110-330 €/ha, alusmetsa 
lõikus 110-250 €/ha, harvendus-
raie 8 €/tihumeeter, kruntide ja 
kraavide puhastamine 20 €/tund. 
Lääne-Virumaa, Ida- Virumaa. 
Arve esitamise võimalus. Kaupo, 
tel 5303 2142

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta



Kuulutaja reede, 1. veebruar 201914 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Juuksur - tel 506 8485
Otsime tööle 

naistejuuksurit , mani-
küüri/pediküüri tegijat,

ripsmetehnikut, 
massööri.
Tel 5897 9293

Sirje Ilutuba
Lai 3 A (Piibeleht)

LADU NÄPIL MÜÜB: 
sea abaliha kondita 2,80 €/kg

broileri koib 1,25 €/kg
broileri poolkoib 1,25 €/kg

broileri kintsufi lee 3,50 €/kg
kalkuni kintsufi lee 3,70 €/kg

hõbeheik 3 €/kg
Info tel 3220 722

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Hinnad turul 31. jaanuaril 2019

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 7,00

Petersell kg 8,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Õunad (Meelis, Tellissaar) kg 1,50

Jõhvikad liiter 6,00

Sarapuupähklid (import) kg 5,00

Kreekapähklid (import) kg 5,00

Kreekapähklid, puhastatud kg 11,00

Mesi 700g purk 5,50 6,00

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil: 
tööstuskaup – riided ja jalanõud

saunavihad (igal laupäeval)

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla talu kartulit 
„Laura“ ja „Gala“ Rakvere vallas. 
Transport. Tel 514 1338 

• Müüa kvaliteetset musta 
mulda (sõelutud). Pakitud ja 
lahtine. Transpordiga. Tel 554 
9113

• Müüa männikoore multši. 
Pakitud ja lahtine. Tel 554 9113

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

LOOMAD

TUTVUS

MUU

VANAVARA

TEATED

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Kadunud saksa jahiter-
jer, reageerib nimele  JOOSU. 
Noor ja sõbralik koer kadus 
Tapa-Kadrina kandis, Lää-
ne-Virus. Leidjale või leiuni 
viiva info eest väär LEIUTASU! 
Tel 5628 9831

• Avatud uus mahetoodangu 
pood! Suitsuselt mahlane kut-
sub teid maitsma Eestimaal val-
mistatud koduste maitsetega 
tooteid. Esindatud on käsitöö-
juustud ja -moosid, suitsuliha-
tooted, värske liha, ning palju 
muudki, seega usume, et kõik 
leiavad midagi oma maitsele. 
Asume Lai 1, Rakvere linnas. 
Peatse kohtumiseni!

• Hooajariided lastele ja täis-
kasvanutele. Haljala Rahvama-
jas 3. veebruaril.

• Rakveres, Viru 8 kasutatud 
riided hindadega 0,50 €-1 €. 
E-R 10-14

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

• Pensionär üksik mees vajab 
majja korralikku perenaist, 
soovitav üksik, kena, sale, 172 
cm pikk, auto olemas, kes oleks 
hea tantsupartner, mitte suitse-
taja. Tel 554 6490

• www.toonklaas.ee

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

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

NÕIA NÕUANDENURK

Lõhnav kaliisia
Lõhnav kaliisia on pärit 
Ameerikast, õigemini Lõuna- 
Ameerikast. Meil on lõhnav 
kaliisia kasvatatav toataimena 
aknalaual. Venemaal on see 
aga ravimtaim number üks.

Tahan seda taime natuke 
tutvustada. Kahjuks pole ma 
saanud selle taime kohta ees-
tikeelset kirjandust. Lugedes 
venekeelseid materjale, sel-
gub, et see aitab 84 haiguse 
vastu.

Ise kasutan lõhnavat kalii-
siat nii hea- kui halvaloomu-
liste kasvajate ravitsemisel. 
Nagu juba mainisin, on sel 
väga suured ravivõimed.

Võta 1,5-liitrine veepudel 
ja lõika terve taim juurelt 
maha. Täida raputades pu-
del tükeldatud lõhnava ka-
liisiaga. Vala kohe peale 
40-protsendine valge viin. 
Võid juurde valada 1/3 
80-protsendist viina. Kui 
pudel on korralikult täide-
tud, kulub kokku 1 kuni 1,4 
liitrit viina.

Pudel tuleb panna 1 kuni 
1,5 kuuks pimedasse ja iga 
päev seda loksutada. Kui aeg 
saab täis, valada viin pealt 
ära ja see ongi ravitsemis-
vahend, mida hakkad tarvi-
tama.

Intensiivne tarvitamine 
on 10 päeva – võtta sisse 
tühja kõhuga 1 kord päevas 
1 teelusika täis kaliisiat ja 
lisada 3 teelusika täit vett, 
pidada vahet 5 päeva. Inten-
siivne tarvitamine on kasva-
jate puhul, samuti, kui hai-
gus on tugevalt tuntav. See 
kehtib kõikidele haigustele.

Kui oled võtnud selliselt 
ära 1 kuni 1,5 liitrit, võid 
hakata tarvitama natuke 
suuremate vahedega – võtad 
10 päeva ja pead vahet 20 
päeva. Seda võid teha pik-
ka aega. Kui sul on rohkem 
tinktuuri tehtud, siis ära 
muretse – see säilib aastaid.

Ära arva, et ainuüksi lõh-
nav kaliisia aitab hea- või 
halvaloomulise kasvaja vas-
tu – seal on vaja kasutada 
palju teisi taimedrooge ja 

veel üht-teist.
Järgnevalt loetlen üles 

haigused, mida lõhnav kalii-
sia ravitseda suudab. Anee-
mia, südame rütmihäired, 
allergia, artriit,  astma, mak-
sahaigused, bronhiit, veeni-
põletik, herpes, hüpertoo-
nia, klaukoom, peapööritus, 
peavalu, naha seenhaigus – 
võib ka nahka määrida sama 
leotisega.

Veel on kaliisiast abi gri-
pi, depressiooni, diabee-
di, hambavalu, põletuse, 
köha, insuldi (ravitsemi-
seks pärast insulti), närvi-
de, nägemise nõrgenemi-
se, radikuliidi, kasvajate, 
tuberkuloosi, luumur-
ru, emakahaiguste, mao-
haiguste, kaksteistsõrmik-
soole vaevuste puhul.

Need on andmed, mida 
olen leidnud venekeelsest 
kirjandusest, kuid kindlasti 
leidub ka internetis huvita-
vat infot.

Lõhnav kaliisia, mida tar-
vitada, peab olema vähemalt 
üheaastane. Mida rohkem 
on võrseid, seda parem. 
Võrsed lähevad droogi sisse, 
noored taimed panna vette, 
tulevad juured alla ja on jälle 
istutuskõlbulikud.

Kel häda käes, siis natuke 
on mul lõhnavat kaliisiat ka 
jagamiseks.

Sirje Nukka

Kuulutuse tekst on võimalik 
sisestada ka veebikeskkonnas.
Kuulutus ilmub nii interne  s 

kui ka paberlehes. 
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Ansamblil Ewert And 
The Two Dragons on ette 
näidata värskelt auhin-
natud album „Hands 
Around The Moon“ ja 
startimas uus tuur. Bän-
di juhtfiguurilt, lauljalt 
ja klahvpillimängijalt 
Ewert Sundjalt sai prae-
guse käekäigu kohta 
täpsemalt aru päritud.

Ülo Külm

Mida uus tuur täpsemalt en-
dast kujutab, millistes koh-
tades esinete?

Uus plaat, uus tuur, palju 
uut muusikat. Esimese hooga 
esineme Eestis ja lähiriikides 
ning kevadepoole liigume 
Kesk-Euroopasse.

Kas on seekord ka mõni sel-
line paik, kus varem kont-
serti andnud pole?

Kui ma nüüd ei eksi, siis me 
pole kunagi varem sattunud 
Võrru.

Kui pika kavaga välja tule-
te, kas oma lugudele lisaks 
teete sekka kavereid?

No loomulikult mängime 
me uue plaadi lugusid. Aga 
me ei jäta mängimata ka juba 
inimestele tuntud lugusid. 
Ma usun, et oleme suutnud 
kokku panna ühe väga kihvti 
kontserdikava. Hea läbilõige 

„Mu retseptitare on 
nüüdseks täiesti tühi, 
teen kokaraamatutega 
väikese vaheaja,“ tun-
nistas Eesti üks tuntu-
maid blogijaid Merilin 
Taimre ehk Paljas Por-
gand oma taimetoitude-
le pühendatud raamatu 
„Mu süda kuulub kol-
mele – toidule, loomade-
le ja minule“ esitlusel.

Kaire Kenk

„See on kokaraamat, kuhu 
olen koondanud minu läbi 
aegade lemmikud tervislikud 
veganretseptid, mis ei sisalda 
grammigi loomset toorainet 
ning on enamuses ka glutee-
ni- ja suhkruvabad,“ tutvus-
tas Merilin.

Kokaraamatuid on ta väl-
ja andnud juba aastast 2013. 
„Kokku olen koostanud um-
bes 200 toiduretsepti, nüüd 
on küll pea täiesti tühi,“ mui- 
gas ta. „Neljandasse raama-
tusse soolaste toitude välja-
mõtlemisega nägingi tublisti 
vaeva – kõik mu tuttavad 
teavad, milline tohutu ma-
gusasõber ma olen. Aga olen 
ka bataadi ehk maguskartuli 
friik, armastan kõiki soola-

seid roogi, mille üks kompo-
nente on bataat.“

Kokku on raamatus lausa 
50 täistaimset retsepti. „Pal-
jusid võib hirmutada sõna 
„vegan“. Tihti arvatakse, et 
enamik toorainest on tava- 
inimesele kättesaamatu, lii-
ga kallis või lausa tundmatu. 
Aga see ei pea nii olema ja 
oma retseptidega tahangi ma 
seda tõestada. Minu retseptid 
on lihtsad, näiteks mu hum-
mused. Ja läätsepasteet on 
lausa ühe koostisainega ning 
vaid ühe juhendiga – blen-
derda! Seega võib täistaim-
se toidu valmistamine võtta 
aega vähem kui minuti,“ nae-
ris Merilin.

Lisaks retseptidele kirjutab 
Merilin oma uues raamatus 
palju vegantoitumisest. „Ja-
gan nippe, kuidas taimsetest 
toiduainetest vajalik päeva-
ne valgukogus siiski kätte 
saada. Vegan peab sellele 
rohkem mõtlema kui kõige-
sööja. Valgust me ju koos-
nemegi ning vajame seda, et 
olla terve ja hea välja näha. 
Minu raamatuga saab mure 
lahendatud, kui osavalt kom-
bineerida, saab valguvajadus 
rahuldatud,“ usub Merilin.

Blogija sõnul on ta oma 
retseptid hoolikalt läbi mõel-
nud – need on kõik väga heas 
makrotoitainete tasakaalus. 

TASUB TEADA

Ewert Sundja: uus plaat erineb helikeelelt

Ewert And The Two Dragons.
Foto: Herkki Merila

Paljas Porgand tutvustab hoolikalt läbimõeldud veganroogi

Merilin Taimre oma neljanda kokaraamatu esitlusel.
Foto: Richard Kenk

Merilini Snickersi 
proteiini-sundae

Ühele

100 g kookospiima
100 g pehmet tofut
60 g maapähklivõid
35 g datleid
1 tl vanilliekstrakti
0,5 tl Himaalaja soola

Blenderda kõik koostis- 
ained ühtlaseks massiks. 
Serveeri koos purustatud 
maapähklite ja karamelli-
kastmega.

„Ja sobivad ka jõutreeningute 
harrastajatele,“ ütles Merilin.

„Samuti jagan infot, kuidas 
ennetada vitamiinipuudust, 
aga ka veganeid kummitavat 
rauapuudust. Nimelt ei omas-
tu taimedes leiduv mitte- 
heemne raud nii hästi kui 

loomne ehk heemne raud. 
Lisaks pärsivad taimse raua 
omastumist fütaadid ning 
tees, kohvis ja kakaos leidu-
vad tanniinid. Need omakor-
da moodustavad mineraalai-
netega raskesti omastavaid 
ühendeid,“ selgitas autor.

„Selle vältimiseks ja raua bio-
saadavuse tõstmiseks ei to-
hikski neid jooke toidu kõr-
vale juua ning rohkelt tuleks 
tarbida C-vitamiini rikkaid 
köögivilju: rohelisi lehtköögi-
vilju, brokolit, paprikat, maa-
sikaid jt,“ õpetas Merilin.

Blogija ise aga ei olegi vegan. 
„Eelmisel aastal ma küll olin 
umbes kaks kuud täielik ve-
gan, aga siis käisin Synlabis 
testimisel ja selgus, et olen 
allergiline nii sojale kui ena-
mikule kaunviljadele,“ rääkis 
Merilin.

Lisaks ütles ta, et ei poolda 
sildistamist. „Ma ei taha end 
märgistada ei veganina, ei 
paleona, ei kellenagi. Sest ma 
ajaksin end hulluks pideva 
mõtlemisega, et mis ikka on 
minu „klassifikatsioonile“ so-
bilik ja mis mitte. Ma pooldan 
veganlust, aga mina ise ei ole 
templiga vegan,“ sõnas Meri-
lin.

meist aastal 2019.

Kuidas tuuriks valmistute, 
kui tihti nädalas harjutate?

Uute lugudega oli veidi 
ikka pusimist, aga suurem osa 
trenni jäi eelmisesse aastasse. 
Me sellist iganädalast „har-
jutamist“ tingimata enam ei 
vaja, aga aeg-ajalt mängime 
ikka lood läbi, et kontserdil 
kõik sujuvalt tuleks.

Mõni sõna uuest albumist 
„Hands Around The Moon“. 
Kuivõrd varasematest eri-
neb ja mille poolest?

Kindlasti erineb uus album 

helikeelelt. Nii rikkalikult 
pole me varem nn mitte- 
akustiliste instrumentide (loe: 
süntesaatorite) helisid kasuta-
nud. Produtsent Sander Möl-
der tõi endaga kaasa väga pal-
ju ägedaid saunde ja värsket 
mõtlemist lugude arranžee-
rimises ning ka kirjutamises 
– ta oli selles protsessis nagu 
viies liige.

Kes plaadile sellise laheda 
nime välja mõtles?

See rida tuleb laulust nime-
ga „Connect“ ja ma tahaksin, 
et oleksin selle ise albumi ni-
meks pakkunud, aga tegeli-

kult tegi seda meie manager. 
See lause proovib kokku võt-
ta inimest, mind, ühiskon-
da, kes kogu selles praeguses 
üleküllastunud infokeskkon-
nas kõike hallata ja haarata 
püüab. Kõige haaramisega 
jäävad lihtsalt väikesed ja olu-
lised asjad tihtipeale märka-
mata.

Miks esitused on ainult ing-
lise keeles? Kas inglise kee-
les on kergem löövaid laulu-
tekste kirjutada?

Inglise keelel on lisaks rah-
vusvahelisusele ka oma helili-
ne kõla. Meie muusikaga see 

kõla sobib. Hea teksti kirju-
tamine on sõltumata keelest 
keeruline.

Kuidas sündis laul inglitest – 
„Angels (Far away)“? Mis on 
selle loo sõnum?

Laul sündis, kui otsisin ühe 
teise loo jaoks mingit saundi, 
koperdasin selle akordioni 
otsa ja hakkasin seda algus-
motiivi mängima. Siis tund-
sin, et nüüd hakkab midagi 
juhtuma. Panin arvuti salves-
tama ning mängisin ja laulsin 
järjest kolm minutit. Ja nii see 
sündiski. Sõnu pidin hiljem 
veidi kohendama ja hiljem 
stuudios täiustasime natuke 
ka helipilti, aga olemuslikult 
oli kogu selle loo essents ta-
batud. Sellel laulul puudub 
konkreetne narratiiv – rõhub 
pigem emotsioonile, tunde 
tekitamisele. Minu jaoks oli 
see igatsus. Aga kuulaja võib 
selle tunde ise valida.

Keda peate enda muusika-
listeks eeskujudeks ja mõju-
tajateks läbi aegade?

Ohohoo. See nimekiri lä-
heks liiga pikaks. Mõjutajaid 
on klassikalisest muusikast, 
kuldaja rokenrollist ja kaas-
ajast. Kõik mõjutab ja eesku-
jud vahetuvad ajas.

Kas meenub mõni lahe-
koomiline lugu varasema-
telt kontsertidelt?

Eks asju on ikka juhtunud 

nende aastate jooksul – on 
alustatud samaaegselt erine-
vaid lugusid, mõni partii on 
mõnikord ununenud. Aga 
midagi sellist grandioosselt 
koomilist nagu ei mäletagi. 
Itaalias oli kord selline lõbus 
lugu, et jõudsime esinemis-
kohta ja läksime lava üle vaa-
tama ning siis kohalik lava-
meister tuli ja suudles meie 
tuuri manageri, nagu joviaal-
sele itaallasele kohane, kolm 
korda. Kaks põskedele ja vii-
mane, mahlane musi, otse 
huultele. See oli üks pigem 
hilises keskeas karvane tüüp.

Kuidas pärast õnnestunud 
kontserti lõõgastute? Pidut-
sete korralikult või võtate 
rahulikult?

Peale kontserti me tavali-
selt veedame aega kollektiivi 
ja lähimate inimestega ning 
arutame õnnestunud ja vä-
hem õnnestunud detailide 
üle. Mis toimis hästi, mida 
saaks parandada, kus peaks 
olema lühem paus, kus pikem 
– ühesõnaga selline eneseana-
lüüs. Välisreisidel valime kel-
legi hotellitoa ja muljetame 
seal. Keegi meist pole meele-
tu pidutseja.

Vaba aeg ja hobid?
Enamus hobisid on ikka 

muusikaga seotud. Mina pean 
näiteks teistele artistidele kir-
jutamist enda hobiks.
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Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* AALTONEN

* CAPRICE

SAABASTELE SUUR
LISAALLAHINDLUS!

• Soodsad päevapraed

• Sünnipäevalauad

• Peielauad

Mahutab kuni 30 inimest

Rendivaba

E-R 11-17

Laada 8A, Rakvere

Tel 502 3789

Lume- ja jäärajavõistluse
GARDENISTAS karikasarja III etapp

PEALTVAATAJATELE ÜRITUS TASUTA!

MÕEDAKAL
2. veebruar

algus kell 11

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Laias valikus soodushindadega
VORSTID ja SINGID

Seahakkliha 2,35 €/kg

Oma Põrsa lihapoes alati värske
eestimaine sealiha perefarmist

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Külasta meie salongi Jaama pst 5, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Ideest teostuseni!

Järelmaksu

võimalus!

Kaasajasta oma

küttesüsteem

ja muuda see

keskkonna-

sõbralikuks

NÜÜD ON JUBA AEG

HAKATA MÕTLEMA

JÄRGMISELE

KÜTTEPERIOODILE!
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