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M öödunud neljapäe-
val sõlmisid MTÜ 
KaRakTer ja Rakve-

re linn linnavalitsuse valges 
saalis koostööleppe suve-
lavastuse „Ivo Schenkenberg 
ja Hannibali rahvas“ korral-
damiseks Vallimäe uues vaba-
õhukeskuses 2020. aastal.

Rakvere linnapea Triin Va-
rek märkis: „Rakvere Valli-
mäel valmib juba sel suvel 
unikaalne vabaõhukeskus, 
mis loob tänapäevased või-
malused suurürituste kor-
raldamiseks – tipptasemel 
vabaõhulava 4200 istekohaga 
ja vabaõhufoorum 800 külas-
tajale. Mul on siiralt hea meel, 
et just ajaloolisel Vallimäel 
tuuakse esmakordselt rahva 
ette mastaapne lavalugu Ivo 
Schenkenbergist.“

Üllar Saaremäe lavastajakäe 
all valmiva ajaloolise vaba-
õhulavastuse autoriteks 
on Rakvere taustaga Eva 
Samolberg-Palmi ja Piret 
Saul-Gorodilov. Näidend kir-
jeldab olukorda Eestis Liivi 
sõja ajal 1579. aasta suvel.

„Mul on hää meel, et 
Schenkenbergi lavalugu vii-
maks Rakveres teoks saab. 
On ju Ivo üks Eestimaa tõelisi 
kangelasi, kellest me tegeli-
kult palju ei tea. Film „Viimne 
reliikvia“ on loonud temast 

Rakvere Vallimäel etendub 
lavalugu Ivo Schenkenbergist

Vasakult: näidendi lavastaja Üllar Saaremäe, Rakvere linnapea Triin Varek, abilinnapea 
Laila Talunik ning MTÜ KaRakTer juht Ivo Leek. Foto: Martin Piir

veidi äraspidise pildi. Püüame 
temast rohkem teada saada – 
heidame pilgu Ivo seiklus-
likku ellu just Rakvere Valli-
mäel. Kus siis mujal – tõsi-
asi on fakt, et Schenkenberg 
Liivi sõja aastail just Rakve-
re linnuse all kinni võeti ja 
venelaste hirmsa vaenlasena 
Pihkvas hukati,“ kommen-
teeris näidendi lavastaja Üllar 
Saaremäe.

Koos harrastajatega astuvad 
lavale Rakverest pärit näitle-
jad Elina Purde, Karl Robert 
Saaremäe, Lauri Mäesepp ja 
Mait Joorits.

MTÜ KaRakTer juht Ivo 
Leek oli ootusärev. „Meil on 
väga hea lugu, suurepärane 

lavastaja, 100 näitlejat ja lava-
võitlejat üle Eesti, ideaalne 
mängukoht – sellest tuleb sel-
le suve võimsaim suvelavas-
tus!“ sõnas Leek.

Ajaloolisi fakte ja fantaasiat 
põimiv hoogne ja mõtlema-
panevas vormis edasi antav 
ajastupilt esietendub Rakve-
re Vallimäe suurel laval 21. 
augustil. Ühtekokku antakse 
kolme päeva jooksul kolm 
etendust.

Vallimäe suure suvelavas-
tuse lavale toomist toetavad 
Rakvere linn, Eesti Harras-
tusteatrite Liit, Rakvere Kul-
tuurikeskus ja Kultuurkapital.

Kristel Mänd
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RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

UUDISED

MUST KROONIKA

MÕNE REAGA

M aakondliku arengu 
tänavune toetusra-
ha, ligi pool miljonit 

eurot jagatakse Lääne-Viru 
omavalitsuste vahel võrdselt 
ära – igaüks saab teostada 
oma projekti. Järgmise aas-
ta vooruks on aga suuremad 
plaanid.

Esmaspäeval avatakse Ra-
handusministeeriumi poolt 
eraldatava maakondade aren-
gustrateegiate elluviimise 
toetusmeetme ehk MATA 
tänavune taotlusvoor. Toe-
tust eraldatakse kõigile maa-
kondadele ning tänavuseks 
kogueelarveks on 7,1 miljonit 
eurot.

Kaheksa projekti
Kui möödunud aastal otsus-
tasid Lääne-Virumaa kohali-
kud omavalitsused kogu raha 
suunata Rakvere Haigla taas-
tusraviosakonna ehitusse, siis 
sel korral lähenetakse teisiti.

„Lääne-Viru Omavalitsus-
te Liidu juhatuse seisukoht 
oli, et maakonnale eraldatav 
summa, 458 880 eurot läheks 
kõikide kaheksa kohaliku 
omavalitsuse vahele jagami-
seks. Nende poolt konkreet-
selt välja valitud objektile-
investeeringule. See teeb 
57 361 eurot omavalitsuse 
kohta,“ rääkis VIROL-i tegev-
direktor Sven Hõbemägi.

Omavalitsusliidu üldkoos-
oleku istungil veebruari lõpus 
otsustatigi kinnitada Riigi 

Tugiteenuste Keskusele esi-
tamiseks kaheksa projekti: 
Kadrina spordikeskuse laske-
tiiru renoveerimine, Rakvere 
Vallimäe vabaõhukompleksi 
arendustegevused, Väike-
Maarja hooldekodu lifti pai-
galdamine, Sõmeru-Näpi 
piirkondade rahvaspordiväl-
jaku rajamine, Kunda ranna 
puhkeala arendamine, asfal-
teeritud rulluisu- ja suusaraja 
rajamine Tamsalu spordi-
parki, Vinni valla kergliik-
lusteede ehitamine ja Haljala 
rahvamaja rekonstrueerimi-
ne.

Toetusraha jaotumine maa-
kondade lõikes on küll juba 
riigi poolt paika pandud, kuid 
taotlejatel tuleb sellegipoolest 
põhjendada, et investeeringu-
tel on maakonnaülene mõju. 
Hõbemägi sõnul tehakse lõp-
lik otsuse projektide sobivuse 
kohta spetsiaalses komisjonis, 
kuid varem on riigihalduse 
ministri Jaak Aabi suu läbi 
mõista antud, et kui maakon-
nas on omavahel kokku lepi-
tud, et need on ühised huvid, 
peaks taotlus rahuldatama.

Laste turvakodu
Taotlusvooru avamise eel 
on aga üles kerkinud ka kaks 
ülemaakondlikku murekoh-
ta, mille lahendamiseks ühis-
raha kasutamine kõne alla 
tuleks – loomade varjupaik ja 
laste turvakodu.

Kodutute loomade temaati-

ka kerkis möödunud aasta lõ-
pul Rakvere linnavolikogus, 
kus jõuti järeldusele, et kuna 
olemasoleva, kuid ajale jalgu 
jäänud linna loomade varju-
paiga teenuseid kasutavad ka 
teised omavalitsused, siis uue 
hoone võiks ehitada ühiselt.

Laste turvakodu puudutav 
probleem tõstatus aga taas 
viimatisel VIROL-i istungil. 
Nimelt on MTÜ Maria ja lap-
sed lõpetanud sellest aastast 
turvakodu teenuse pakkumi-
se ning ühingu juhatuse liik-
med Karis Mugamäe ja Kersti 
Suun-Deket käisid olukorda 
tutvustamas. „Meil on val-
misolek, tahe ja meeskond, 
kuid pole ruume,“ tõi Muga-
mäe välja põhiprobleemi.

Nimelt tulnuks ühingul 
taotleda uus tegevusluba, sel-
le saamiseks nõutavaid tin-
gimusi ei oleks aga praegu 
enam võimalik täita – pole 
vastavaid vabasid ruume. 
MTÜ sooviks soetada maja, 
kuid oma rahadega seda kui-
dagi teha ei suudetaks. Pari-
mal juhul näeksid nad kahe-
korruselist maja, kus saaks 
pakkuda lisaks keeruliste 
probleemidega noortele ravi-
kodu teenust, mille järele on 
suur puudus nii maakonnas 
kui Eestis tervikuna.

Mure kuulamise järel esi-
tasid nii Einar Vallbaum kui 
Mihkel Juhkami sarnase idee, 
et just seda peaks MATA ra-
haga lahendama ning mõte 

sai suure poolehoiu osaliseks.
„Toetan seda mõtet – mis 

me raha 50 tuhande kaupa 
laiali jagame, tasuks võtta kä-
sile need probleemid, mis on 
meie ühised. See on ilmselgelt 
meie ühine probleem, mis on 
vaja lahendada,“ kommen-
teeris Tapa vallavanem Riho 
Tell.

Ka Rakvere vallavolikogu 
esimees Peep Vassiljev tooni-
tas, et nii loomade varjupaiga 
kui laste turvakodu küsimu-
sega tuleb edasi liikuda. „Neid 
kaht teemat tuleb jõuliselt 
ajada,“ lausus Vassiljev, tähel-
dades, et need on igal juhul 
MATA toetuseks abikõlbuli-
kud tegevused.

Praegu ei ole turvakodu ega 
ka loomade varjupaiga vaja-
dus aga maakonna arengu-
strateegia tegevuskavas ära 
märgitud ning toetuse küsi-
mine selle aasta voorus see-
pärast võimalik ei ole.

„Järgmise aasta taotlusvoor 
avaneb juba novembris ning 
on lahti 2021. aasta alguseni,“ 
sedastas Hõbemägi, selgita-
des, et selleks ajaks jõuaks nii 
kodutute loomade varjupaiga 
kui laste turvakodu temaa-
tikat arutada kõigi kohalike 
omavalitsuste volikogudes, 
kes peavad nende muudatus-
tega arengustrateegia tege-
vuskava volikogu otsusega 
vastu võtma.

Liisi Kanna

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
11. märtsil sai politsei tea-
te, et Kundas Koidu tänava 
korteris lõi 45-aastane mees 
enda 42-aastast abikaasat. 
Politsei pidas mehe kinni.

8. märtsil teatati politseile, 
et Tapa vallas lõi 35-aasta-
ne naine noaga 29-aastast 
meest. Politsei pidas naise 
kuriteos kahtlustatavana 
kinni.

VARGUS
11. märtsil alustati krimi-
naalmenetlus selles, et Halja-
las Rakvere maantee korteri 
esikust on varastatud ligi-
kaudu 360 euro eest ehteid.

Viru malev tõi meistrikulla taas koju
7. märtsil toimusid Valgas Kaitseliidu meistrivõistlused 
võrkpallis, kus osales ka möödunud aastal teise koha saavu-
tanud Viru malev. Oma alagrupi võitnud Viru malev pääses 
finaaliturniirile ning alistas seal geimidega 2:0 nii Võrumaa, 
eelmise aasta meistri Valga kui ka Tartu ja Pärnu maleva. 
Andes terve turniiri peale vastastele vaid kaks geimi, tuldi 
teistkordseks meistriks.

Maleva spordipealiku Sven Hõbemägi sõnul oli päev pikk 
ja raske, sest kohal olid kõik varasemate aastate finalistid. 
„Kokku pidime turniiri vältel tegema kaheksa mängu ja mul 
on äärmiselt hea meel, et terve võistkond pidas ilusasti vas-
tu ning tasuks tuli meistrikarikas,“ lisas Hõbemägi.

Viru malevas mängisid Tõnu Rummo, Mehis Täpp, 
Kaarel Pomerants, Mihkel Merimaa, Markus Puusaar, Sven 
Hõbemägi, Jaanus Ainsalu, Evely Press, Kairi Laubholts ja 
Taisi Sink.

Kuulutaja

Reformierakonna Viru-Nigula juhatus jääb samaks
Reformierakonna Viru-Nigula piirkonna juhatuses jätka-
vad Allar Aron esimehena ja Elju Rästa ning Karmen Kraut 
liikmetena.

Juhatuse liikmed võtavad aktiivselt osa ka kohaliku elu 
korraldamisest Viru-Nigula vallavolikogu liikmetena. Allar 
Aron juhib volikogu eelarvekomisjoni, Elju Rästa haridus-
komisjoni ning Karmen Kraut kultuuri- ja spordikomisjoni.

Lisaks juhtkonna valimisele arutati piirkonna koosolekul 
ka valla tulevikku. Ühe tulevikuarenguna nähti liitumist 
Haljala vallaga, mille tulemusel moodustuks Eesti ühe piki-
ma rannajoonega vald. Mitmekesine vald hõlmaks endas nii 
ilusat loodust, head elukeskkonda kui võimalust ettevõtluse 
arenguks. Eelmise aasta lõpu seisuga elab Viru-Nigula vallas 
5778 ja Haljala vallas 4348 inimest.

Viru-Nigula reformierakonna piirkonnaorganisatsioo-
nis on kokku 70 liiget. Piirkond moodustati seoses haldus-
reformiga 2017. aastal, kui liitusid Kunda linn ning Aseri ja 
Viru-Nigula vald.

Kuulutaja

Omavalitsusi ootavad rahasüstid



SÜGAVKÜLMIK
SCHAUB LORENZ F8248

139,90

A+
KLASS

K82,1 x L48 x S51 cm

Pakkumised kehtivad 01. – 31.03.2020 või kuniks kaupa jätkub. Pildid on illustratiivsed

www.expert.ee / e-pood avatud 24H / e-poes TRANSPORT TASUTA

PESUMASIN
LG F2WN6S7S2T

PESUMASIN-KUIVATI
LG F4J7FH1W

PESUMASIN
SAMSUNG WW60J4210LW1LE

PESUMASIN-KUIVATI
WD80M4A43JW/LE 

PESUMASIN
SHARP ES-HFA7123W2EE

PESUMASIN
SHARP ES-HFA5101W2EE       

399,90 599,90 299,90 429,90 249,90 199,90

100€
SÄÄSTA

100€
SÄÄSTA

100€
SÄÄSTA

60€
SÄÄSTA

499,90 699,90 359,90 469,90 349,90 249,90

• K85 x L60 x S56 cm

• 7kg TurboWash™

• 1200p/min

• Steam™ - aurufunktsioon 

• SmartThinQ™

• AI DD™ nutikas pesemine  

 tuvastab lisaks kaalule  

 ka kanga pehmuse ja valib  

 kanga jaoks optimaalsei 

 mad liigutused. 

• K85 x L60 x S61 cm

• 9kg

• 1400p/min

• Eco Hybrid

• Smart ThinQ™

• TrueSteam™

• programmide arv 14.

• K85 x L60 x S40 cm

• 6kg

• 1200p/min

• Kiirpesu

Intensiivne plekieemaldust-

ehnoloogia Bubble Soak aitab 

ühe nupuvajutusega eemalda-

da mitmesuguseid jonnakaid 

plekke. Riideid leotatakse 

mullides põhjalikult, et plekid 

tuleksid lahti ja eemalduksid 

efektiivselt.

• K85 x L60 x S40 cm

• 8kg

• 1400p/min

• 59’ Wash&Dry

• AirWash

• Villapesu

• Trumlipuhastus

• Eco Bubble

• Smart Check

• Keraamiline küttekeha

• K84,5 x L59,7 x S52,7 cm

• 7kg

• 1200p/min

• Kiirpesu 15’ min

• Programm spordirõivastele

• K84,5 x L59,7 x S52,7 cm

• 5kg

• 1000p/min

• Kiirpesu 15’ min

• Viitstart

A+++
KLASS

A+++
KLASS

A
KLASS

A
KLASS 40€

SÄÄSTA

50€
SÄÄSTA

HI
NN

AT
OO

TE
D

A++
KLASS

A++
KLASS

KÜLMIK
INDESIT LR6S1W 

239,90 259,90 SÜGAVKÜLMKIRST
SCHNEIDER SCCF200+

179,90 219,90

A+
KLASS

A+
KLASS

30€
SÄÄSTA

40€
SÄÄSTA

K158,7 x L60 x S65,5

K143 x L54,5 x S56,6 

20€
SÄÄSTA

KÜLMIK
INDESIT LR6S1X  

249,90 279,90

K158,7 x L60 x S65,5 cm

A++
KLASS

JAHEKAPP
SCHAUB LORENZ R14454

179,90 219,90

-18%

K144 x L54 x S59,5 cm

KÜLMIK
SCHAUB-LORENZ R8454

139,90
SÜGAVKÜLMIK
SCHAUB LORENZ F14454

229,90

A+
KLASS

A+
KLASS

K83,8 x L54 x S59,5 cm
K145,5 x L54 x S59,5 cm

399,90 449,90

• K185 x L59,5 x S66,8 cm
• 310L
• No Frost
• LED valgus
• Sügav ukseriiul

A+
KLASS

KÜLMIK
SAMSUNG RB31FERND

A+
KLASS

50€
SÄÄSTA
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TRIMMERI KOMPLEKT
BABYLISS MT725E

26,90
• Aku 60min

• 5 otsikut 

• 2100W,

• Vastupidav AC mootor

36,90

LOKITANGID
BABYLISS C325E

FÖÖN 
BABYLISS 6610DE

19,90 32,9026,90 39,90

-27% -26% -18%

• 8 otsikut • 3 otsikut 

JUUKSEHOOLDUS KOMPLEKT 
BABYLISS MS22E

NÄOPUHASTUSHARJAKE
MEDISANA FB 880

29,90 19,9039,90 34,90

-25%
-43%

KOOLUTAJA
BABYLISS AS135E

36,90 44,90 €

-18%

109,90 79,90 39,9089,90 49,90 59,90 10,90
KÖÖGIKOMBAIN
BOSCH MUM48A1, -R1

SAUMIKSER
PHILIPS HR2656/90

BLENDER
MOTORIA 857

149,90

-20%600w
800w 500w40€

SÄÄSTA

-11%

LAUAAHI
ECG ET20482

KUUMAÕHU FRITÜÜR
CASO AF250

VEEKEETJA
ECG RK1550

74,90 109,90
16,90

89,90

3L 2000w
1,5L-32% -33%

-36%

KÖÖK ON 
KODU SÜDA

TALLINN JÄRVE KESKUS
Pärnu mnt 238 

Tallinn 11624 

Tel:+372 623 7505 

jarve@expert.ee

TALLINN MAGISTRALI KESKUS
Sõpruse pst 201 

Tallinn 13419 

Tel:+372 677 7256 

magistral@expert.ee

TARTU EEDENI KESKUS
Kalda tee 1c

Tartu 50703

Tel:+372 735 1221 

tartu@expert.ee

PÄRNU KAUBAMAJAKAS
Papiniidu 8/10 

Pärnu 80010 

Tel:+372 445 0065 

parnu@expert.ee

VILJANDI UKU KESKUS
Tallinna tn 41

Viljandi 71020

Tel:+372 433 5333; 5342 6932 

viljandi@expert.ee

TÜRI KAUBAMAJA
Tallinna tn 4

Türi 72211

Tel:+372 53 064 590

turi@expert.ee

RAPLA RAPPELI KESKUS
Tallinna mnt 4

Rapla 79511

Tel:+372 484 4040

rapla@expert.ee 

RAKVERE PÕHJAKESKUS
Haljala tee 4 

Tõrremäe 44415 

Tel:+372 324 4147 

rakvere@expert.ee

JÕHVI PARGI KESKUS
Puru tee 1

Jõhvi 41534

Tel: +372 337 1308 

johvi@expert.ee

E-POOD
650 8783

www.expert.ee

e-pood@expert.ee

TRANSPORT TASUTA
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JURIST ANNAB NÕUPAKUN TÖÖD

• Otsime oma töökollek-
tiivi grillkokka/burgerite 
komplekteerijat. Töö si-
suks on lihatoitude ette-
valmistamine, grillimine, 
tooraine nõuetelevastav 
käitlemine (vastuvõtmine, 
ladustamine jne) ja töö-
koha korrashoid. Omalt 
poolt pakume meeldivat 
töökeskkonda, stabiilset 
töösuhet ning toetavat 
meeskonda. E-mail: bur-
gerikohvik@grillers.ee.

• Pakun tööd  veoautojuhile 
riigisisestel vedudel ,autoks 
Scania 2008 ja poolhaagis. 
Tel 505 4575

• Otsin ehitajaid Tapa kahe 
korteri remondiks. Tel 
5624 4605

• Pakume tööd puiduhak-
kuri operaatorile. Info tel 
506 7437

• Soovin müüjat Kroonikes-
kusesse. Tel 524 6055

OTSIN TÖÖD

• Ehitajad ootavad töö-
pakkumisi. Pakkuda võib 
üldehitust, katusetööd, 
puidutööd, müüritööd, si-
setööd, kõik plekitööd kä-
sivalts katused, kivikatuse-
tööd, akna ukse vahetused. 
Saame teha ka arvega. Tel 
5359 7860

Lugeja küsib: Meie ettevõtte autojuhid 
on läbinud tervisekontrolli nii nagu liik-
lusseaduses ette nähtud. Nüüd sain 
teada, et pean autojuhid saatma tervi-
sekontrolli ka töötervishoiuarsti juur-
de. Miks autojuhtide topeltkontroll 
vajalik on?

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni töökeskkonna 

konsultant

Autojuht peab tõesti läbima kaks tervise-
kontrolli – üks neist on nõutud liiklusseadu-
sega ning teine töötervishoiu ja tööohutuse 
seadusega.

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljasta-
misel tehakse kindlaks tervisekontrolli läbija 
terviseseisund ja sobivus mootorsõidukit juh-
tida, st keskendutakse sellele, et juht ei ohus-
taks liikluses ennast ja teisi. Töötervishoiuarst 
hindab tervisekontrolli käigus töötaja tervise-
seisundit ja konkreetse töö sobivust töötajale 
ning annab sellest tulenevalt vajadusel ka soo-
vitusi töökeskkonna parendamiseks.

Tööandjal on kohustus korraldada tervise-
kontroll töötajatele, kelle tervist võib tööprot-
sessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur 
või töö laad, ning kanda sellega seotud kulud. 

Näiteks tuleb tervisekontroll korraldada töö-
tajale, kes peab töö käigus tegema korduvaid 
liigutusi või olema sundasendis. Autojuht 
on enamuse tööajast sundasendis (istub roo-
li taga) ning vanemate veokitega sõites peab 
tegema korduvaid liigutusi, mis koormavad 
näiteks põlvi ja käsi – käikude vahetamine sh 
pedaalide vajutamine. Samuti võib ette tulla, 
et autojuht peab käsitsi raskusi teisaldama.

Kuna autojuht puutub oma töös kokku mit-
me ohuteguriga, mistõttu tuleb ta töötervis-
hoiuarsti juurde tervisekontrollile saata, peab 
tööandja selle ka korraldama. Esmane tervise-
kontroll tuleb korraldada tööle asumise nelja 
kuu jooksul ning edaspidi töötervishoiuarsti 
näidatud ajavahemiku järel, kuid mitte har-
vem kui üks kord kolme aasta jooksul.

Need kaks tervisekontrolli võib ka ühildada 
nii, et ühe tervisekontrolli tulemusena väljas-
tatakse kaks dokumenti – tervisetõend (liik-
lusseadusest tulenev) ja tervisekontrolli otsus 
(töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tule-
nev). Oluline on see, et tervisekontrollil osa-
leks töötervishoiuarst, sest töötervishoiu ja 
tööohutuse seadusest tulenevat tervisekont-
rolli võib läbi viia ja otsuse väljastada ainult 
töötervishoiuarst, liiklusseadusest tulenevat 
tervisekontrolli võib muuhulgas teha ka töö-
tervishoiuarst.
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RAKVERE TEATER
13.03 kl 19 „Hullemast hullem“ s/s, lav. Elina Purde
14.03 kl 15 „Onu Vanja“ s/s, lav. Eili Neuhaus
19.03 kl 19 „Onu Vanja“ s/s, lav. Eili Neuhaus

LÄÄNE-VIRUMAA DIABEETIKUTE SELTS
Diabeetikute seltsi infopäeval teemal „Prügi sorteerimine“ 
räägib keskkonnaspetsialist
Riin Sikka. Üritus toimub 18. märtsil kell 13 Rakvere linna-
valitsuse saalis nr 114. Kõik soovijad võivad kuulama tulla.

GUSTAVI MAJA
19. märts kell 18.30 Peeter Liivi loeng „Eludevaheline elu“
Venitustund E ja R kell 8.30 ja K kell 18.30
Vabastav tants T kell 19
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

D isney Pixarilt on ki-
nodesse jõudnud uus 
animafilm „Edasi“, kus 

kaks teismelist haldjapoissi 
soovivad vaid üheks päevaks 
elustada oma isa, kes suri siis, 
kui nad olid õige pisikesed.

Film on hästi sümpaatne 
ja seiklusrohke ning sobib 
suurepäraselt nii poistele kui 
tüdrukutele, ka lapsevane-
mal ei hakka seda vaadates 
igav. Sobib vaadata nii isaga 
kui emaga, sest emagi ei ole 
seal vaeslapse rolli jäetud, ta 
on poegade elus tähtsal kohal 
ning annab samuti oma pa-
nuse poiste seiklusesse.

Niisiis – kunagi ammus-
tel aegadel oli maailm täis 
maagiat, kuid ajapikku see 
hääbus, sest maagia õppi-
mine oli keeruline ja haldja-
rahvas hakkas kasutama hoo-
pis teistsuguseid vahendeid. 
Nii nad elavadki umbes-
täpselt nagu inimesed, sõida-
vad autodega ja söövad krõp-
se. Ian ja Barley on vennad, 
kelle isa on surnud, kuid kes 
jättis poegadele kingituse, 
mille ema peab üle andma 
siis, kui noorem poeg saab 
16-aastaseks.

Film algabki sellega, et 
noorem vend Ian saab 16, 
ema toob üllatuse lagedale. 
Selleks on võlusau, millega 
peaks saama isa üheks päe-
vaks ellu tuua. Paraku läheb 
loits untsu ja isa küll saabub, 
kuid poolikuna. Sõna otseses 
mõttes, temast jõuavad ellu 
tulla vaid jalad. Nüüd algab 
pöörane võidujooks ajaga, 
sest poisid loodavad enne 
järgmise päeva koidikut leida 
veel ühe fööniksi kivi, et loits 
lõpule viia ja kasvõi korrakski 

Seiklused isajahil

Vennad Ian ja Barley. Foto: pressimaterjalid

isa veel näha.
Film on eelkõige seikluslik 

rännak, kuid näitab hästi soo-
jalt ka vendade omavahelisi 
suhteid, innustab oma hir-
mudest üle saama ja eelarva-
mustest vabanema. On oht-
likke tagaajamisi, kihutamist, 
lõksujäämist, on ükssarvikuid 
ja tuldpurskavaid olendeid.

Mina käisin kinos 6-aastase 
tütrega, kellel näis vahepeal 
kohati veidi igav olevat, kuid 
pinevamaid kohti vaatas ta 
suure huvi ja kaasaelamise-
ga. Filmi lõpus ütles ta, et see 
meeldis väga ja koos leidsime, 
et kahju ainult, et ükssarvi-
kuid nii vähe oli. Alguses oli 
vaid üks, keskosas esinesid 
mõned kurjad ükssarvikud, 
kuid kõik nad vaid vilksa-
sid korraks. Oleks oodanud 
rohkem, sest Barley bussi 
peale oli ju joonistatud suur 
ükssarvik.

Igatahes võib kindel olla, et 
kõigile kooliealistele lastele 
see film peaks sobima. Eesti-
keelne dublaaž on igati kor-
ralik. Laule seekord eriti ei 
ole, kõlab küll muusikat, kuid 
mitte sedavõrd, et neid eral-
diseisvateks laulunumbriteks 
nimetada. Tempo on meeldi-
valt vahelduv, pingelangused 

ei ole liiga pikaks venitatud 
ja pinevamad kohad ei väsita 
liialt ära.

Huvitav fakt: selles filmis 
on Disney esimene avalik 
homoseksuaalne tegelane ja 
Venemaal tsenseeriti see lina-
teosest välja. Tegemist on 
episoodilise kõrvaltegelasega, 
ühe kükloobist naispolitsei-
nikuga, kes ütleb selgelt välja, 
et ka tema naisest elukaaslase 
lastega on kohati keeruline 
hakkama saada. Ta lohutab 
sellega Iani ja Barley ema 
peigmeest, kes püüab poistele 
kasuisa eest olla. See on pisike 
stseen ja täiesti süütu dialoog.

Sellegipoolest on tegemist 
niivõrd olulise asjaga, et just-
nimelt selle pisikese stseeni 
kohta on ilmunud mitmeid 
erinevaid arvamusavaldusi. 
Disney toodangus on varem-
gi olnud imepisikesi vihjeid 
homoseksuaalsusele, kuid aja-
looliseks muudab uue stseeni 
see, et keegi ütleb otse välja, 
et tal on samasooline partner. 
Senised viited Disney filmi-
des on olnud väga varjatud ja 
mitte otsesõnalised.

Igal juhul ei tasu selles-
se stseenikesse kinni jääda 
ja kindlasti ei ole film min-
gi homopropaganda ega ka 

ülistuslaul kärgperedele või 
isegi mitte isadele või isegi 
mitte üksikemadele. Filmi 
peamine sõnum on siiski see, 
et tasub hinnata neid inimesi, 
kes su elus olemas on.

Ian saab filmi lõpus aru sel-
lest, et tema vanem vend Bar-
ley on tegelikult pakkunud 
talle kõiki neid elamusi, mida 
ta on soovinud teha koos isa-
ga. Ja kuigi vend ei asenda isa, 
on siiski põhjust ka rõõmus 
olla. Side kahe venna vahel 
on filmi alguses üsna rabe, 
kuid ühine seiklus liidab kaks 
vastandlikku iseloomu.

Margit Adorf

Lavastus valmis rühmatööna, 
mille idee ja teostuse taga seisavad 
Toomas Suuman (kes küll mikrofoni 
taha ei astu), Silja Miks, Margus 
Grosnõi, Madis Mäeorg, Imre Õuna-
puu, Vootele Ruusmaa (külalisena) 
ning Teno Kongi (külalisena). Foto: 
Kalev Lilleorg / Rakvere Teater

K äesolevat artiklit ar-
vustuseks nimetada 
oleks ilmselgelt eksi-

tav. Ma ei ole ei teatri- ega 
muusikaekspert, et üht või 
teist arvustada. Kuid kirjuta-
mata ei saanud ka jätta.

Mõne nädala eest Rakvere 
Teatris esietendunud kont-
sert-lavastusest „Lihtsalt, rõõ-
muks“ tasuks osa saada iga-
ühel. Päriselt! Sa ei pea olema 
n-ö teatriinimene, et seda 
lavastust vaatama minna (aga 
võid, sest ka näitlejatöö tasub 
jälgimist).

Olen viimase paari aasta 
jooksul külastanud pea igat 
kohaliku teatri uuslavastust. 
Sisu osas on ikka nii, et üks 
teema kõnetab rohkem, teine 
vähem – maitse asi. Näitlejate 
ülesastumised on alati muidu-
gi olnud super ja midagi ette 
heita väikesele teatrile kind-
lasti ei ole.

Aga sama kindel on see, et 
pärast iga lavastust ei lahku 
ma teatrist sellise emotsiooni-
ga nagu sel korral. Ja ei kuule 
külastajate niisugust vaimus-
tust garderoobijärjekorras.

Kui peaks mingil põhjusel 
valima, siis ilmselt on tegu 
rohkem kontserdi, kui lavas-
tusega – lavastatud kontserdi-

ga... Aga igal juhul tuleb esile 
Rakvere Teatri näitlejate, ja 
muidugi ka külalisesinejate, 
ahhetama panev andekus. Ma 
ei usu, et see oleks liialdus.

Esimest vaatust iseloomus-
taks ilmselt kõige paremini 
sõna lustakas. Kuid kogu selle 
rõõmsameelsuse keskel pal-
jastub asjaosaliste võimekus. 
Silja Miks oleks ilmselt teinud 
võimsa karjääri lauljannana. 
Ega ka härrasmeeste kvinteti 
musitseerimine ei jäänud alla 
mõne tegeva ansambli omale.

Aga pärast kohvipau-
si muutub stiil ja meeleolu. 
Ning kuigi laval sai võimust 
kurvameelsus, ei muutnud 
see publikut kindlasti mit-
te kurvaks, pigem emotsio-
naalseks. Pani veelgi rohkem 
imestama. Millised sooloet-
teasted! Omaette nüansi lisab 
lavastusele ka pillimäng, ta-
sub jälgida.

Aga soovimata siinkohal 
liigsetesse detailidesse lasku-
da ning lugejatelt üllatusmo-
menti ära võtta, ütleksin lõ-
petuseks lihtsalt – super.

Liisi Kanna

Elamus: 
lihtsalt 

super
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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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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
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
ŠKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
ŠKODA SUPERB     1,9TD              
03 
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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

KINNISVARA

• Müüa või anda üürile 1toaline, 18 m2 
korter Rakveres Tartu tn. Korter on äsja 
renoveeritud (uus elektrijuhtmestik, 
mööbel, pakettaknad, parkett, elekt-
ripliit, külmik, köögimööbel, boiler, 
uus torustik, dušš, pesumasin). Küte ja 
ventilatsioon: põrandaküte, elektrikü-
te. Hind 16 500 €. Tel 5595 1893

• Müüa 2toaline korter Rakkes, 39,2 m2. 
Keskküte, III korrus. Korter vajab remonti. 
Hind 1900 €. Tel 5646 8018, dantimber@
hot.ee

• Müüa 2toaline remonti vajav korter 
Haljala vallas Annikvere külas. Hind 3500 
€ + notaritasu. Tel 5836 4842

• Müüa Viru-Nigula alevikus 2toaline ja 
3taoline korter. Asuvad erinevates maja-
des. Hinnad kokkuleppel. Samas müüa ka 
traktor T-25 koos haagistega. Helistada 
telefonidele 5851 5145 ja 5667 3023

• Müüa garaaž Saue tn lõpus Rakveres, 
kanaliga. Hind 3500 €. Tel 505 7847

OST

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

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

• Ostetakse 1-2toaline korter Tapal. Tel 
511 0478

• Ostan korteri Laekvere alevikus Vinni 
vallas. Sobib igas seisus, võib vajada ka 
remonti. Kiire tehing. Oodatud on kõik 
pakkumised. Tel 5674 6767

• Soovin osta Tapa linnas elamiskõlbulik-
ku maja. Tel 5388 6971

• Ostan maja/ridaelamut Lääne-Viru-
maal, hind 60 000 €. Tel 5192 0913

• Ostan maja või suvila, võib vajada 
remonti. Tel 514 5796

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

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

• Soovin osta garaaži Rakveres. Seisukord 
ei ole oluline. Tel  5340 3775

•  Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

VÕTAN ÜÜRILE

• Pensionär soovib üürida Tapal linnas 
2toalise korteri pikemaks ajaks. Info tel 
511 0478

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 1toa-
line mugavustega korter. Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline korter II korrus, 
päikse poolne, möbleeritud, ilma eurore-
mondita, 500 m kaugusel kauplus, 2 km 
mereni, Kundas. Tel 520 4839

• Anda üürile 2toaline mugavustega 
korter Rakveres. Tel 517 5844

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavustega 
möbleeritud korter Rakveres. Üür 250 € 
+ KÜ arve. Tel 501 1478

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis. 
Tel 503 9175

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega möb-
leeritud korter Laekveres, üüri hind 90 € 
+ elekter, vesi. Tel 527 0058

• Üürile anda 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres, Pikk 37, II korrus. Hind 200 € 
kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

ÄRIPINNAD

• 14 aastat tegutsenud hambaravika-
binet (63m2, sisustatud), anda rendile 
või müüa Rakvere bussijaama vastas. 
Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Avant 2,0 TDI 04/2005.a. 
103 kW, automaat, universaal, must me-
tallik, hooldusraamat, kliima, püsikas, 4 x 
el.aknad, palju lisasid, kehtiv ül. 05/2020, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Audi A6 Sedaan 2,5 l, 110 kW, 
2000.a diisel ja Audi 80 B4 2,0 l, 66 kW, 
universaal 1994.a, bensiin. Mõlemad 
heas sõidukorras, palju väljavahetatuid 
osi uute vastu. Õlikulu ei ole (vahetusest 
vahetuseni). Hind soodne. Tel 5386 6881

• Müüa Citroën C3 09/2008.a. 1,4i, 54kW, 
bensiin, 5 ust, luukpära, hooldusraamat, 
konditsioneer, superökonoomne, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Fiat Stilo 09/2003.a. 1,6i, 76 
kW, bensiin, 3 ust, helehall met, täiuslik 
hooldusraamat, sõitnud ainult 139tkm, 
uue vääriline, korralik, kehtiv ül. 09/2020, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Ford Focus Chia 1,8 TDCi 
03/2003.a. 74kW universaal, helesinine 
metallik, hooldusraamat, konditsioneer, 
4 x el.aknad, hea varustus, kehtiv ül, 
04/2020, roosteta, mõlkideta, korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa Mazda-6, 2010. a, TDI 2,2. 
92kW, hõbedane metallik, 5 ust, väga 
ökonoomne, 6 käiku, manuaal, konks, 
hooldusraamat, konditsioneer, avarii 
vaba, valuveljed. Korralikud naastrehvid. 
ÜV 11/2021. a. Hind 4500 €. Tel 5552 
7148, Rakvere

• Müüa Mitsubishi Outlander, 2,4 ben-
siin, 2005. a, automaat, 4x4. Ülevaatus 
läbitud. Tel 511 3414

• Müüa Nissan Almera 1,8, 2004. a, heas 
korras, rooste puudub. Tel 517 4193

• Müüa Opel Astra 07/2004 1,6i 77 kW, 
luukpära, 5 ust, helesinine met, täius-
lik hooldusraamat, konditsioneer, 2 x 
el.aknad, konks, väga korralik, kehtiv ül. 
08/2020, ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 
01/2006.a. 77kW universaal, hõbedane, 
konditsioneer, 2 x el.aknad, valuvel-
gedel, korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• Müüa SKIF haagis, tehnoülevaatus 
ja kindlustus on olemas. Hind 150 €. 
Tel 524 3553

• Müüa Škoda Superb 1.9 tdi 05/2006.a. 
77kw, turbodiisel, kirsipunane metallik, 
sedaan, kliima, el.aknad, veokonks, 
jne, korralik, läbinud tehn.ülevaatuse 
06/2020, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensis Verso (2002) 
varuosi. Info tel 5822 2300

• Müüa väga heas korras Toyota Taris, 
2004. a, 1.4, diisel, väga vähe võtab 
kütust, kõik töötab. Istu sisse ja sõida. 
Hind 2200 €. Samas müüa heas korras 
Citroën C4, 2007. a, 2.0, bensiin, istu 
sisse ja sõida, hind 2200 €. Tel 5809 6086

• Müüa Volkswagen Golf 5 Variant 
Trendline 1.9 tdi 01/2008.a. 77kW, 
tumesinine metallik, turbodiisel, uni-
versaal, täiuslik hooldusraamat, kon-
ditsioneer, el.aknad, korralik, superöko-
noomne, soodsalt! Tel 5903 7780 Rakvere

• Müüa Volvo XC90 R-Design, 2.4, 
136kW, 2007. a, diisel, automaat. 
2019. a juulis vahetatud roolilatt ja 
roolivõimupump. 2019. a septembris 
vahetatud tagumised piduriklotsid ja 
kettad. Auto korrapäraselt hooldatud. 
Hind 7950 €. Asub Pärnus. Tel 518 3539

VARUOSAD
• Ostan ratastraktori T-25A/16/40/40AM/
MTZ-50/52/80/82, LTZ 55A, RS09 varu-
osad traktoritele. Tel 5687 5845

• Ostan haakeriistad traktorile. T-25/T40, 
MTZ. Tel 5687 5845

• Müüa Lada 110 korras komplektne 
mootor. Tel 5564 1342

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

• Ostan autosid ja mootorsõidukeid. 
Ostame kokku üleliigseid sõidukeid! 
Sobivad nii korras, rikkega kui ka 
romud! Vajadusel kustutan registrist! 
Raha kohe kätte! Samuti ostan kokku 
katalüsaatoreid. Parim hind! Tel 
5355 5848

• Ostan igas seisus sõidukeid. Ostan teie 
sõiduki olenemata selle seisukorrast. 
Võib olla kaua seisnud, romu, heas kor-
ras jne. Pakun head hinda. Samas ostan 
ka katalüsaatoreid kataloogi alusel. Tel 
5357 7108

• Soovin osta heas korras suure kabiiniga 
ja dokumentidega JUMZ kopa (ekska-
vaatori). Tel 526 4115

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 51 uue 
roolikarbi ja muud. Tel 5558 5956

• Ostan Vazide, Moskvitši, Volga uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne. Ostan Ve-
neaegseid uusi rehve. Tel 515 7395

• Ostan motoploki, murutraktori võib 
vajada remonti. Tel 503 9650

SUVEREHVE

TEENUSED

• Sõiduautode remont, diagnostika 20 
€/h, summuti remont. Rakverest 10 km, 
Haljala vald Aasu. Tel 5620 2164

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Pakun veo-ja kallurteenust. Kast 
kallutab 3 külge. Kraana pikkus 10 m. 
Müüa sõelutud mulda. Töötame 24/7. 
Tel 5781 3410

 

• Kolimine ja veoteenus. Tel 5552 8487

• Veo- ja kolimisteenus ning kolu vedu 
prügimäele. Tel 506 1547

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 2 m kõrge. Tel 5810 5969

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad kokku-
leppel! Tel 5604 0360

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunnitöö 
30 €/h. Rendime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat BOSCH 
25 € - 24/h. 10meetrine redel 6 € - 24/h. 
Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo (230) 
6 € - 24/h.  Tõstetööd kraanaga MAZ, 
kilomeeter objektile 1,30 € ja tunnihind 
40 €. Noole pikkus 14,5 m ja tõstevõime 
12,5 t. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Kolimis- ja transporditeenus kaubi-
kuga. Tel 5553 0770
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KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* 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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

LOE

BIODOM 
katelde paigaldus

A-klassi tsirk. pump 
alates 75 eurost !
Vaata www.eridus.ee

VESI, KÜTE, KANALISATSIOON

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

• 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

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ. Tel 5194 4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS
• Kermo Invertir OÜ paigaldab õhk-
õhk, õhk-vesi ja maaküttepumpasid. 
Tel 5664 6229

• A-TORU, santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Teostame eramajade ventilatsiooni-
töid, vajadusel ka projekt. Tel 5197 0125

• Teen korterite üldehitust, puusepa-
töid. Tel 5330 8487

• Maalritööd, trepikodade remont, ül-
dehitus, antiikkrohv, kindakrohv. Tel 
5897 9293, Ehmes OÜ

•  Vannitubade remont. Hüdroisolat-
sioon, plaatimine, ripplae paigaldus, 
sanitaartehnika paigaldus). Tel 5839 0351

• Teostan vannitubade ja saunade ehi-
tus-ja remonditöid, terasside ja kõrval-
hoonete ehitust. Tel 505 7584

• Talumajade renoveerimine. Tel 
5633 1530

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5633 1530

• Majade renoveerimine, puitfassaa-
did, puitkonstruktsioonid, fi bomüürid, 
aerocmüürid, columbia müürid, lintvun-
damendid. Tel 5646 0674

• Siseviimistlus, pahteldus, värvimine, 
tapeetimine, plaatimine, soojustamine, 
lammutamine. Tel 504 5560

• Teostame erinevaid ehitustöid mõist-
liku hinnaga! Üldehitus, siseviimistlus ja 
plaatimistöid. Samuti pakume korterite 
ja majade uusehitus/renoveerimistöid. 
Tel 5880 2248

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

• Teostame elumajade, korterite, vanni-
tubade ehitus- ja remonditöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Salvkaevude puhastamine ja remont. 
Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, 
vannitubade remont ja plaatimine. Tel 
5684 3839, https://www.facebook.com/
Siseviimistlus-481333308740539/

• Firma teostab katuse-, fassaadi- ja 
üldehitustöid. Tel 5553 0770

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Teostame ehitus ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, 
santehnilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 7979

• Teostame lammutus- ja koristus-
töid, samas ka prahivedu. Tel 5553 
0770

• Teostame kõiki ehitus-ja lammu-
tustöid ning prahi utiliseerimist. Pikk 
töö kogemus. Töö kiire ja korralik. Tel 
5604 0360

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

• Pleki kantimisteenus: aknaplekid, 
sokliplekk, parapetid, kõik erikujulised 
ja standardplekid. Tel 553 9330

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. info@
estpur.ee, tel 5347 6567

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

• Pottsepatööd, küttekollete remont. Tel 
5647 2716

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvidee-
rimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

• Teen erinevaid elektritöid, nii suuri 
kui väikseid. Hind sõltub tööst. Helistage 
5689 4149

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostame elektritöid. Tel 5380 0863

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

A&O meeskond 
teostab 

järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrvalhoo-
nete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, kõn-
niteed
 katuste ehitus, katusetööd
 vundamentide ja soklite 
soojustamine, soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

   Tegemist on finantsteenuste reklaamiga,  tutvu tingimustega 
   www.varalaen.ee ning pea vajadusel nõu spetsialistiga. 
   Näiteks 5 000 euro laenamisel 1 aastaks intressiga 14% a. on 
   krediidi kulukuse määr 15,76% ning laenu brutosumma 5 387 
   eurot. Tegevusloa nr 4.1-1/169

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

Soojusta PUR vahuga.
www.pinnakatted.ee

Tel 503 1157

S

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

Hiina rollerite, mopeedide, 
atv-de remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskuuuuuuuuus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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 €

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 
24 h
 nõudepesumasina paigaldus
 boilerite paigaldus/hooldus
 radiaatorite paigaldus/
hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük
 septikute paigaldus/müük

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 5566 6811

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)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

PLAATIMISTÖÖD
KÖÖGI RENOVEERIMINE
SAUNADE EHITUS

TEL 5884 3346

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

MUUD TEENUSED
• Õunapuude lõikus, hekkide lõikus, tä-
navakivi paigaldus, kalmude hooldus/ 
korrashoid. Tel 5802 9561

• Kui hauaplats on korrast ära, teosta-
me kõiki töid. Tel 5384 2355

•  Koduteenused. Tel 5347 5132

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 5672 
7600

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

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

• Keldrite-, pööningute-, kuuride-, 
puhastamine ja prahi ära vedu. Tel 
5553 0770

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

• FELIX BÄND soodne. Tel 5559 3419

• KALEVBAND, tantsumuusika igale eale! 
Tel 518 5318

• Ansambel (1-2liikmeline) õhtujuhtimi-
ne üle Eesti. Tel 5190 1697

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 1269

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hool-
dus ja remont. Kasutatud laua- ja süle-
arvutite ost ja müük. Utiliseerime vana 
elektroonikat. Asume Rakvere, Ed. Vilde 
14/1. Helista juba täna tel 551 2053 või 
tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 5656 
8735

KODU

• Müüa kaseluuad, 0.90 €/tk, kaseluua-
varred 0.30 €/tk ja kasevihad 1,20 €/tk. 
Kuulutus ei aegu! Tel 5384 7949

• Müün mesila. 20 taru (Eesti raam) 
koos peredega a 270 €/tk. Sisaldab 
suve ja talvepõhi + 4 soojustatud 
korpust + katus (tsinkplekk) + söötmi-
starvikud. Tel 507 6313

• Müüa mesilasvaha sulatus aparaat, 
maht 6-7 raami, gaasiballoon, põleti. 
Hind 200 €. Tel 5386 6881

• Müüa segumasin, võimas mootor, 
sobib ka betoonile. Hind 60 €. Tel 
511 0478

• Müüa korras akordion „Weltmeister 
96“ bassiga. Tel 5400 5109

• Müüa Võru sektsiooni riidekapp ilma 
kõrgenduseta, hind 50 €. Tel 551 9694

• Müüa täispuidust pikendatav söögi-
laud - 150 € (värv tume lakk), toidukui-
vati - 25 €, rinnaltsurumise pink koos 
kangi ja kahe paari hantlitega ning 80 
kg erinevas suuruses raskustega - 130 €. 
Küsi infot või tule vaatama. Tel 5688 8797

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega (pii-
mahoiustamiskotid, pudelid, tagavara 
voolikud, kahes erimõõdus leheter 
pumbaotsad jm). Üksik- või kaksikpum-
pamise funktsioon, pumpamiskiiruse ja 
-tugevuse reguleerimine, juhtmevaba 
akuga. Tel 5687 6068

• Müüa Tula Free To Grow beebi 
kandekott. 3 erinevat reguleeritavat 
suurust: vastsündinud lapsele, imikule 
ja väikelapsele. Paar korda kasutatud. 
Hind 100 €. Tel 5687 6068

• Müüa heas korras kudumismasin Em-
pisal Knittmaster. Tel 5691 5810

• Müüa kreissaag, aidakaal. Tel 5343 
0632, õhtuti! 

• Müüa uus puidust komplektis kasvu-
hoone. Tel  5564 1342

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

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

• Ostan nõukaaegseid raadiotehnika ja 
Estonia Stereo komplekte, võib pakkuda 
ka eraldi kõlareid. Tel 5616 5761

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan nõukaaegseid meeste-ja naiste 
jalgrattaid. Pakkuda ainult heas korras 
rattaid. Tel 5616 5761

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan garaaži töölaua kruustangid, 
võib pakkuda ka koos töölauaga. Tel 
507 9948

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

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

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

• Soovin osta Vene  mopeedi: Delta, Mini, 
Stella ja mootorratta Minsk, Kovrovets, 
Jawa, IZ. Tel 520 9779

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

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

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Kantküla puuhoov müüb ehituslikku 
saematerjali ja 30 cm kütteklotsid võr-
kudes. Tel 515 7603
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Kuuluta

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 57 838 999

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Hind sisaldab transporti!

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

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

• Müüa küttepuud 25-60 cm (hall lepp) 
koos kohaletoomisega. Tel 5693 3906

• Küttepuud (lõhutud). Müüa küttepuid 
aastaringselt koos kohaletoomisega, 
veokile laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 50 
cm ja toored 30-50 cm, hinnad soodsad. 
Tel 503 0311

• Müüa soodsalt 30 cm lepapuid 40 l 
võrgus. Tel 5554 6093

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

• Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Sanglepp, lepp, metsakuiv kuusk. Tel 
5192 4320

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

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkkotis, 
2,50 €.  Müüa kuiv kask 30 cm, 40 l võrk-
kotis, 3.00 €. Müüa turbabrikett alusel 84 
tk, 900 kg, 145 €. Müüa kase-puitbrikett 
96 tk alusel, 960 kg, 165 €. Müüa kivisüsi 
alusel 1000 kg, 25 kg kottides, 250 €. VEDU 
TASUTA. Tel 5373 3626

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi 
küttepuid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 
504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

EHITUS

•  O s t a n   õ h u ku i v a  s a e m a t e r j a l i 
50x150x6m 20tk. Tel 503 9650

• Uued puit-alumiinium aknad. Müüa 
6 T-jaotusega klaaspaketi ja lisaklaasiga 
akent mõõtudega L1580 x H1700/2080 
mm. Paketi vahel ribakardinad. 250 €/tk. 
Huvi korral saadan fotod. Transpordivõi-
malus. Tel 505 3340

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

Viru Halud OÜ 
müüb kõrge 

kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

•Kuiv lepp - 55 eur/rm
•Kuiv lepp võrkkotis 40 l - 

2,9 eur/kott
•Kuiv saar/kask võrkkotis 

40 l - 3,5 eur/kott
•Toores lepp - 40 eur/rm

•Toores okaspuu - 
45 eur/rm

•Toores kask - 50 eur/rm

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
HÖÖVELMATERJALI

• Müüa Vineer Filmi II 15x1250x2500 
mm kask, plaat/tk= 45 €. Tel 513 0787

METS

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5389 8182

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

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  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

METSA RAIE- JA VÄLJA-METSA RAIE- JA VÄLJA-
VEOTEENUS.VEOTEENUS.
KA PEHMELT KA PEHMELT 
PINNASELT.PINNASELT.

INFO: 518 4333INFO: 518 4333
info@viruhalud.eeinfo@viruhalud.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

METSAHAKE OÜ OSTAB 
kasvava metsa raieõigust, 

metsakinnistuid, 
ümarmetsamaterjali, 

kasvavat võsa ja 
raiejäätmeid. 

Pakume turu parimat hinda.

Info tel 507 9084, 
www.metsahake.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Tapamaja müüb emise lihakehasid, 
kohaletoomisega. Tel 5351 7414

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-
kehulgi, kohaletoomisega.  Info tel 
5196 2628

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

• Müüa head toidukartulit „Vineta“  
„Flavia“ „Printsess“ „Gala“. Seemne-
mõõtu „Gala“. Tel 5616 5542

• Müüa mahedalt kasvatatud toidukar-
tulit „Maret“ „Reet“ „Piret“ ja „Ando“. 
Tel 504 6887

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

• Müüa nisu18s/kg, jahu 22s/kg. VA-
JADUSEL KOHALETO OMINE. Tel 
520 0783

OST
• Ostan seemnesuurust kartulit ja kartu-
liseemet „Solist“. Tel 5621 8604

LOOMAD

• Müüa 7-nädalane Jack Russel terjeri 
kutsikas, isane. Tel 5836 1490

VANAVARA

• Ostan vanu eesti-ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9948

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

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate, objektiive, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215

• Ostan vanaaegseid esemeid ja asju. 
Tel 567 2175

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

• Ostan veneaegseid ja vanemaid vi-
nüülplaate. Tel 503 9650

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 5079 984

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid,  albumeid,  koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollektsiooni-
dena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093
Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSEDANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

Tel 5840 7864

TÄNA MAAILMAS

Nüüd tühi koduõu ja tuba, 
lein raske järele vaid jäi... 

Südamlik kaastunne 
Illarile ja Kairele 

HEINO LUKKENI
kaotuse puhul. 

Mälestavad Maila, 
Svetlana ja 

Merle peredega

• Ostan antiiksest vanavarast kuni 
nõukaaegse vanakraamini ja enne kui 
müüd, võta ka minult pakkumine. Tel 
5396 0504

TEATED

• OÜ Anaimar ostab tagasi toote „Kass 
lükatav“ koodiga 5901448340374

• Meestel on võimalik oma tervist 
kontrollida 20-25. märtsil Lõuna põik-1. 
Tasuta kontrolliks on vaja võtta saatekiri 
oma perearstilt ja registreerida: mees-
tekliinik@kliinikum.ee või telefonil 731 
9100, 73 1923

• Tugevate ja tundlike kätega massöör 
vabastab stressist ja üle pingest tekkinud 
vaevustest: selja-, kaela-, õla- ja peava-
lust. Tel 5371 2433

• Rakveres Saue tänaval läks suve 
lõpus kaduma väikest kasvu emane 
kass Purra. Purra on hallitriibuliste 
laikude ja valge kõhualusega. Kass on 
pelgliku loomuga. Kui juhtud Purrat 
nägema, tee võimalusel pilt ja võta 
ühendust 5687 6068 või 5688 8797. Kui 
oled ta endale koju võtnud, olen nõus 
kassi tagasi ostma. Info eest, mis aitab 
Purra koju VAEVATASU 100 €!

Professionaalne 
puhastusteenus 

CLEAN PLANET OÜ-LT:

akende pesu;
põrandate süvapesu 

ja kaitsekihiga 
katmine;

hoolduskoristus 
äripindadele;

suurpuhastus era- ja 
äriklientidele;

ehitusjärgne koristus;
välisterritooriumi 

korrashoid. 

Helista 5551 2900 
või kirjuta 

rakvere@cleanplanet.ee
www.cleanplanet.ee

TUTVUS

• Tutvun 65+ südamliku, suhtest vaba 
mehega. Tel 5456 0821

• Mees viiekümnendate lõpus, elan maal, 
töötan, soovin leida naisterahvast, kelle-
le meeldib ka maal. Tel 5809 4634

MUU

• Otsin füüsika abiõpetajat. Abi vajab 10 
klassi õpilane. Rakveres või lähiümbruses. 
Tel 5556 9683

• www.toonklaas.ee

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

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

Südamlik kaastunne 
Raul Mõtusele perega 

kalli ema, vanaema, ämma 
LAINE MÕTUSE 

kaotuse puhul. 

Ene, Anneli, Tiina, 
Margit, Anneli, Triin, 

Ene, Kelli, Küllike, 
Ege, Liisi, Margit, 

Küllike, Triinu 

Äkki katkes sul elulõng, 
hella mälestust me sinust hoiame.

Avaldame kaastunnet 
Marjole 

kalli venna 
kaotuse puhul.

Väike-Maarja 
Grossi Toidukaubad 

Nii valus on mõelda, 
et Sind enam ei ole... 

ja kunagi enam 
me juurde ei tule. 

Lahkus meie 
kallis isa, vanaisa 

HEINO LUKKEN 
Südamlik kaastunne 

Kermo perele ja Kertu perele 
kaotuse puhul. 

Mälestavad Maila, 
Martin, Kristin ja Kauri

 

Täna 59 aastat tagasi juh-
tus Ukraina pealinnas suur 
katastroof, mida pole unus-
tatud tänaseni. 1961. aasta 
13. märtsi hommikul ujutati 
Kiievi üks linnaosadest vee ja 
mudaga üle ning selles õnne-
tuses hukkus sadu inimesi.

Tegelikult algas õnnetuste 
jada juba kümmekond aastat 
varem, kui Kiievi linnanõu-
kogu otsustas linna lähistel 
asuvasse Babõn Jari jäärakusse 
hakata kokku koguma telli-
setehaste heitvett ja jäätmeid. 
Asi oli selles, et Babõn Jar ta-
heti tasandada maapinnaga 
ehk sellest kurikuulsast kohast 
taheti vabaneda. Nimelt olid 
sakslased sõja ajal hukanud 
Babõn Jaris hinnanguliselt 
kuni 200 000 juuti ja sõjavan-
gi, kuid nüüd sooviti hukku-
nute luudele rajada tantsuplats 
koos muude meelelahutusat-
raktsioonidega.

1940. aastate alguses hukati 
Babõn Jaris juute, sõjavange, 
pantvange, natsionaliste, vai-
muhaigeid ja mustlasi, põran-
daaluseid võitlejaid. Nõukogu-
de parteijuhid pidasid Babõn 
Jaris hukkunuid reeturiteks ja 
sellisteks ohvriteks, keda pole 
vaja austada.

Pärast Kiievi linnavalitsuse 
otsust hakkasid inimesed usi-
nasti tööle ja kuna elumajade 
ehitamiseks oli vaja hulgemi-
ni telliskive, siis huugasid te-
hased öösel ja päeval. See aga 
tähendas, et ka pulpi tekkis 
esialgsetest arvestustest um-
bes kolm korda rohkem. Kogu 
see sodi saadeti kümme aastat 
jutti Babõn Jari. On välja ar-
vestatud, et Babõn Jari ühele 
ruutkilomeetrilisele maa-alale 
mahutati ära üle nelja miljoni 
kuupmeetri löga.

Kuigi tehisveekogu kind-
lustamiseks olid ehitatud 
tammid, oli oht, et mingil ajal 
võivad need paduvihmade ja 
sulalume tagajärjel puruneda. 
„Babõn Jari nõlvadele rajati te-
hisjärved, mis täitusid kiires-
ti väga ohtliku massiga. See, 
mis hiljem Kurenivkat tabas, 
oli mudast ja kividest koos-
nenud rusuvool. Kuritegu 
seisneb selles, et kui tõelised 
rusuvoolud on iseloomulikud 
metsikule loodusele, siis an-
tud juhul kujundati see kümne 
aasta jooksul inimeste poolt. 
See oli tõeline tehnogeenne 
katastroof,“ selgitas hüdroloog 
Andri Korolenko.

Siis saabus esmaspäev, 13. 

märts 1961. Veidi enne kel-
la seitset hommikul hakka-
sid Babõn Jari tammid järele 
andma ja 8.30 ei pidanud need 
enam võimsale survele vastu 
ning purunesid. Umbes 700 
000 kuupmeetrit vedelat savi-
veemassi lõhkus enda teelt vii-
mased nõrgukesed takistused 
ja tormas suure kiirusega alla-
poole, Kurenivka linnarajooni 
suunas.

Pealtnägijate sõnutsi olevat 
mudalaviini kõrgus olnud esi-
algu 14 meetrit, laius 20 meet-
rit, kiirus aga küündis 5 meet-
rini sekundis. Kell 9.30 jõudis 
kogu see mudamass Kureniv-
kani ja hävitas umbes 30 hek-
tari suuruse maa-ala. Lainete 
kõrgus oli linna jõudes küll 
vähenenud poole võrra, kuid 
sellest piisas sadade inimeste 
tapmiseks. Kohkunud inime-
sed ei teadnud, mida arvata, 
kuid oli ka seisukohti, et ala-
nud on tuumasõda Ameerika-
ga. Veemöll ja uputus kestsid 
vaid poolteist tundi, kuni kella 
kümneni, kuid selle tulemused 
olid katastroofilised.

Rusuvool tiris koos juurte-
ga välja suuri puid, viis enda-
ga kaasa elektriposte, autosid, 
maju, tramme ja busse, mis 

olid tipptunnile vastavalt ini-
mestest pungil. Kalmistutelt 
uuristati maa seest välja kirs-
tud koos säilmetega. Veevool 
hävitas peaaegu täielikult 
trammidepoo, mis asus Kure-
nivka kõige madalamas osas ja 
muutus katastroofi tagajärjel 
suureks mudajärveks. Kuna 
õigeaegselt jäeti elekter välja 
lülitamata, siis hukkus palju 
inimesi elektrilöögi tagajärjel.

Ametlikel andmetel hukkus 
145 inimest, kuid seda peetak-
se valeks. Ajaloolaste arvates 
võis surmasaanuid olla 3000 
kuni 5000, kuid täpset hukku-
nute arvu pole enam võimalik 
teada saada.

Ka kohtuprotsess katast-
roofi võimalike süüdlaste üle 
toimus saladuskatte all ja sel-
lest ajakirjanduses ei räägitud. 
Süüdi mõisteti kuus väikse-
kaliibrilist ametnikku, kuid 
kõrgemad linnaametnikud, 
kohtu alla ei sattunud. Siiski 
on teada, et mitu võimumeest 
tegi enesetapu: üks laskis end 
maha, teine poos üles, kolmas 
võttis mürki.

Allan Espeberg

Eesti looduskaitse tähistab 
sel aastal 110. sünnipäeva. 
Sel puhul kutsuvad Keskkon-
naamet ja Keskkonnaminis-
teerium rahvast tegema vä-
hemalt 110 paid ehk heategu 
Eesti loodusele.

Heategusid ehk paisid võib 
loodusele teha kogu aeg ja igal 
pool, aga sel aastal ajavahemi-
kul 3. märtsist 3. oktoobrini 
kogutakse ja jagatakse näiteid 
just nendest konkreetsetest 
paidest. Paisid oodatakse te-
gema kõiki: nii lasteaedu kui 
koole, sõpruskondi ja kogu-
kondi, külaseltse, perekondi ja 
teisi.

Keskkonnaameti keskkon-
nahariduse osakonna juhata-
ja Piret Eensoo sõnul annab 

„paikampaania“ võimaluse 
loodusele tehtavaid heategusid 
rohkem läbi mõelda ning häid 
näiteid teistega jagada.

„Paid võivad olla näiteks 
lasteaia mõte teha üheskoos 
niidutaimedega peenar, plaan 
ühendada klassi matk loodu-
sest prügi korjamisega või kü-
laseltsi eestvedamisel paigal-
datud pesakastid lindudele ja 
nahkhiirtele. Vahel on heate-
gu hoopis tegematajätmine – 
sel aastal niida muru harvem 
ja tekita mõned „metsikud“ 
taimesaarekesed või jäta aias 
kasutamata taimekaitsemür-
gid ja püüa hakkama saada 
looduslike vahenditega,“ rää-
kis Eensoo.

Tasub aga silmas pidada, 

et mõni suuremalt plaanitud 
heategu, näiteks kaitsealuse al-
lika puhastamine, kaitsealuse 
puu või kivi ümbrusest võsa 
eemaldamine või muu taoline 
kaitstava objekti seisundit või 
ilmet muutev ettevõtmine va-
jab eelnevat kooskõlastamist 
Keskkonnaametiga, et loo-
dusväärtused heateo tegemi-
se käigus kahjustada ei saaks. 
Keskkonnaamet on valmis ai-
tama, kui pai tegemine tundub 
mingil põhjusel keeruline ja 
on vaja nõu küsida.

Keskkonnaministeeriumi 
looduskaitse nõuniku Hanno 
Zingeli sõnul on looduskait-
se juubeliaasta pühendatud 
elurikkusele. „Võimalus teha 
meie imelisele elurikkale loo-

dusele kas väike või suur pai 
tugevdab meie sidet looduse-
ga. Kasvõi väikesest teadlikust 
tegevusest looduse hüvanguks 
võidame nii meie, inimesed, 
kui ka tuhanded muud elus-
olendid meie ümber,“ sõnas ta.

Tehtud heategude lühi-
kesi kirjeldusi koos tegevust 
või selle tulemust tutvustava 
fotoga oodatakse aadressile 
110paid@keskkonnaamet.ee. 
Saadetud näiteid saab näha 
Keskkonnaameti kodulehel ja 
Facebooki albumis. Rohkem 
infot ja soovitusi, millest alus-
tada, saab lugeda Keskkonnaa-
meti kodulehelt www.kesk-
konnaamet.ee.

Kuulutaja

Looduskaitse juubeliaasta kutsub loodusele pai tegema

1961: osa Kiievi linnast jäi mudavoolu alla
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osas üllatada – iseenesest mi-
nimalistlikud, kuid pisidetai-
lideni läbimõeldud efektsed 
valguslahendused ja taustale 
asetatud suur videoekraan. 
Ka pürotehniline vaatemäng 
(sädemefontäänid peamiselt) 
ja vingematsorti „laserkiirte-
ga vehkimine“ käisid seekord 
asja juurde. Igati stiilne sõu, 
mitte ülepakutud, nagu va-
hel Rammsteini või Kissi pu-
hul. Tegu oli nähtud Bryan 
Adamsi kontsertidest visuaal-
ses mõttes kahtlemata kõige 
võimsamaga.

Superhittide sekka 
tundmatut materjali
Esitusele tulid klassikalised 
lööklaulud, pluss suhteliselt 
värske materjal, pluss mõned 
vähemtuntud palad.

„Suhteliselt tagasihoidlik 
sõu, Adams nagu Adams ikka. 
Kuid esitus nagu alati särav 
ja üldse näha, et mees suudab 
oma vormi hoida. Tegi veel 
lahedat nalja Tina Turneri 
teemal!,“ muljetas üritust nau-

tinud härra.
Vahemärkuse-
na – lugu „It's 
Only Love“ on 
Bryan Adam-
si duett Tina 
T u r n e r i g a . 

Enne selle esi-
tamist viskas ta 

suurepärast nalja –
näitas käega lava 

pimendatud nurka, andes 
mõista, et sealt „oodatud kü-
laline“ tulebki. Siis nentis aga 
muhedatooniliselt, et ju siis 
Tinat ei tule ja abiks on tema 
asemel hoopis Bryani taus-
tabändi kitarrist.

Kaasalaulmist 
päris mitmel korral
Muide Adams suutis 
kolmel-neljal korral edukalt 
sellegagi hakkama saada, et 

TASUB TEADA

HINNAD RAKVERE TURUL 12. MÄRTSIL 2020. 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 5,00 8,00

Hapukapsas kg 1,80 2,00

Peakapsas kg 0,50

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Peet kg 0,80 1,50

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 1,50 2,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Hooaja viimane Saaremaa lõnga müük 
laupäeval, 14. märtsil!

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID KELL 10- 14

VEEL MÜÜGIL:
tööstuskaup - jalanõud ja riided
saunavihad (laupäeval)

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Virumaa Muuseumid kutsub 
kõiki jagama mälestusi Kare-
pa suvedest. Oodatakse mä-
lestusi kui Karepa on olnud 
koduks, suvekoduks või on 
viibitud suve- ja rannapuh-
kusel ning ka lihtsalt sõpradel 
külas. Kõik vahvad jutud ja 
seigad on oodatud.

„Kasutame materjali 2020. 
aasta suveks valmivas Kalame 
talu suvitajate näituse tarbeks 
ning kirjutised säilitame Vi-
rumaa Muuseumide arhiiv-
kogus,“ kirjeldas üleskutset 
sihtasutuse peavarahoidja Pil-
vi Põldma.

Oodatud on ka eredamad 
mälestused suvesündmustest, 
tavalistest suvepäevadest ja 
kui on olnud kindlaid tra-
ditsioone. Meenutada võib 
kohtumisi uute inimestega, 
pajatada Karepa põlistest ela-
nikest või laagrisuvedest pio-
neerilaagrites ning ka hilise-

B ryan Adamsi 6. märtsi 
Saku Suurhalli kont-
sert jääb ilmselt kauaks 

meelde. Kusjuures juhatas see 
ühtlasi sisse selle kevad-suvise 
tippklassi rokkartistide laine, 
mida ilmselgelt kroonivad Eu-
rope ja Whitesnake maikuine 
ühiskontsert sealsamas ja juu-
ni algusesse Tallinna Laulu-
väljakule sätitud hevilegendi 
Judas Priesti oma.

Bryan Adams, karismaati-
line Kanada laulja-laulukir-
jutaja ja kitarrist ühes isikus, 
on Eestit küllaltki regulaarselt 
külastanud, nüüdseks kokku 
juba kuuel korral, mida mees 
ka ise lavalt rõhutas. Viimati 
käis Adams Tallinnas kevadel 
2018.

Huvi tema ajatute armas-
tusballaadide ja pisut roki-
likumate lugude vastu pole 
kadunud, seegi kord tuli pea 
täismaja kohale. Millega prae-
guseks kuuekümnene 
„veteranrok-
kar“ Bryan 
Adams 
pub-
l i -

RM F 485:45 – Vaade Kalame talule Foto: Helmut Jonuks, 1964

matest aegadest.
Pilvi Põldma lisas, et kirja 

võib panna nii vanemate ja 
vanavanemate poolt kunagi 
räägitud lood kui ka eelmise 

suve mälestused.
Kirjutiste pikkus ega vorm 

ei ole piiratud. Kaasa võib li-
sada ka fotosid. Kaastöid oo-
datakse 30. aprilliks aadressil 

kogud@svm.ee või posti-
ga Tallinna tn 3a, Rakvere, 
44306.

Autoreid tänatakse näituse 
avamisel ning valikuliselt ja 
kokkuleppel autoritega aval-
datakse mälestusi Virumaa 
Muuseumi toimetiste järgmi-
ses numbris.

Sihtasutus Virumaa Muu-
seumid on asutatud 2002. 
aastal. Karepa Kalame talu on 
muuseumide koosseisu kuu-
lunud asutamisest alates. Vi-
rumaa Muuseumide arhiiv-
dokumentide kogu sisaldab 
dokumente ja trükiseid. Vanu 
taludokumente ja perekonna-
kirju, isikudokumente. Sinna 
on kogutud mälestusi elust 
mõisas ning talus, mälestusi 
hariduselust, sõjast, küüdita-
misest jms. Kokku on kogus 
27 808 museaali.

Kuulutaja

Virumaa Muuseumid kogub mälestusi Karepa suvedest
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kut lummab?
Eks ikka lihtsa ja ausa rok-

kimisega. Ülekantud mõttes 
võiks tema kohta ikka ja jälle 
öelda, et Vahtralehemaa roki 
Bruce Springsteen! Intervjuu-
sid talle siiski endiselt anda 
ei meeldi, pressiga pigem ei 
suhtle.

Nooruslik vorm pole 
kuhugi kadunud
Seekord tuli Adams siia Shine 
A Light Tour tuuri raames. 
Koos koguni nelja lisalooga 
viibis ta laval enam-vähem 
täpselt kaks tundi. Kusjuures 
mingit etteaste kunstlikku ve-
nitamist polnud – terve bänd 
tegi tööd pühendunult ja hin-
gega, väsimatult algusest lõpu-
ni.

Nagu hästi teame, mingit 
erilist lavalist atribuutikat või 
multimeedia kasutust Bryan 
Adamsi kontserdilt otsida 

pole mõtet, rõhuasetus 
on muusikal. 

Kuid seekord 
suutis ta 

s õ u g i 

pani valdavalt keskealise pub-
liku piisavalt innukalt ühiselt 
kaasa laulma.

Kuid millised olid kontserdi 
muusikalised kulminatsioo-
nid? Kuidas kellelegi, kuid 
ilmselt oodatud ja hoogne 
„Summer Of '69“, kaunis ja 
harras armastuslaul „Heaven“ 
ja vahest sinna otsa „Run To 
You“.

Sest megahitid „Everything 
I Do (I Do It For You)“, mus-
ketäride teemaline „All For 
One“ ja Casanova filmist tut-
tav „Have You Ever Really 
Loved A Woman?“ on liigselt 
ära leierdatud.

Üht parimatest 
lugudest ei tulnud
„Mul on neliteist albumit. 
Kuulajad küsivad mult ikka, 
et miks sa seda või teist lugu 
ei tee. Kõiki rahuldavat kava 
on sellise hulga materjali juu-
res raske kokku panna,“ an-
dis Adams mõista, miks tea-
tud lood jäävad paratamatult 
esitamata.

Tõsi, seekord lähenes ta 
asjale originaalselt ja palus 
rahval saalist hõikuda, milli-
seid lugusid nad nimelt lisaks 
kuulda tahavad. Esiridadesse 
trüginuil olid siin omad eeli-
sed, et neid kuulda võetaks ja 
põhimõtteliselt kolm „soovi-
lugu“ tulidki.

Kuid kas publik ei mäleta 
siis tõepoolest Adamsi kuna-
gist superhitti, vahest ühte 
läbi aegade parimat armas-
tuslaulu (nii sõnastuse kui 
viisi poolest) „Thought I'd 
Died And Gone To Heaven“? 
Selle videoklippi on ainuüksi 
YouTubes vaadatud üle 10,5 
miljoni korra! Lausa Ingellik 
lugu, toob alati lausa külma-
värinad ihule, kuid jäi see-
kord taas kuulmata.

Ülo Külm

Reportaaž Bryan Adamsi kontserdilt: 
lihtne, siiras, mängulustist pakatav
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvaid sinke ning vorste

Kampaania sealiha

3,89 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

Tuleohutustoodete hulgi- ja jaemüük

Vaate meie e-poodi tuleohutusmarket.ee

6kg PULBERKUSTUTI
kampaaniahinnaga 31,60€

31,60€
Tel: 5620 2066

E-post: info@tuki.ee

MÄRTSIS TULEKUSTUTI
KONTROLL AINULT

Narva 39, Rakvere

3€

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E-R

L, P

9-16

Suletud

KEVADINE ÕUNAPUUDE LÕIKUS,
AIAKUJUNDUS ideest teostuseni.

HAUAPLATSIDE kujundus ja hooldus.
MURUNIITMISTEENUS, VÕSALÕIKUS,

HEKKIDE PÜGAMINE.

Tel 5300 2883
Asume Rakvere vallas Sireli tee 3

Tel. 503 7729, 322 4174

(Tapa teeristis)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage,
võsalõikureid, ja murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid,
saed, oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS

ja

(sissepääs läbi kaupluse)

13.-14.03 16.-17.03
Suur valik KARDINA- ja
RÕIVAKANGAID

MÖÖBLIRIIDED
1-4 €/m

5 €/m
220-240 cm laiad

VOODIPESUKANGAD 3,50-4 €/m
Valik voodipesu laadahindadega!

alates

590€

Cooper&Hunter
õhksoojuspumbad

www.calidum.ee
info@calidum.ee, tel: +372 58 180 046

5 aastat garantii
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