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Kartulikasvatus on vähenenud, maasikakasvatus suurenenud
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 
korraldas aiandushooaja alguses Vil-
jandimaal Pollis traditsioonilise Aian-
dusfoorumi, kus muuhulgas analüüsiti 
Ukraina sõja mõjusid kodumaisele 
aiandustootmisele.

Katrin Uuspõld

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) 
juhatuse esimees Roomet Sõrmus märkis, et 
möödunud aastal köögivilja kasvupind Eestis 
vähenes ning Eesti isevarustatuse tase aian-
dustoodetega on olnud langustrendis. „Statis-
tikaameti andmetel toodeti Eestis möödunud 
aastal elaniku kohta vaid 39 kg köögivilja ja 
54 kg kartulit. Köögivilja toodang oli viimati 
nii väike 2004. aastal, aga kartulit pole taas-
iseseisvunud Eestis kunagi nii vähe toodetud. 
Kartuli toodang elaniku kohta on viimase paa-
rikümne aastaga üle nelja korra vähenenud,” 
selgitas Roomet Sõrmus.

Sõrmus nentis, et nii nagu kogu põlluma-
jandust, mõjutab ka aiandustootjaid kõige ot-
sesemalt energia, diiselkütuse ja väetiste hinna 
kiire tõus.

„Kuigi uuringute järgi soovivad enamus tar-
bijatest kodumaist toitu tarbida, siis praegune 
olukord tekitab ettevõtjates suurt ebakindlust 
ning meie tootjad ei suuda kahjumiga pikalt 
vastu pidada,” rääkis Sõrmus. „Praeguses olu-
korras tuleks energia- ja kütusekulude ohja-
miseks tõsiselt kaaluda muuhulgas aktsiiside 
langetamist.”

Uus reaalsus aianduses
Juhani Puukoolis müügiarendusega tegelev 
Ülle Soonpuu märkis, et koroonaviirus tõi 
kaasa suure aianduse buumi ning istikuid os-
teti kordades rohkem kui oodati. „Ühelt poolt 
hullumeelne nõudlus ja hea müügiaasta, teisalt 
tohutu tööjõupuudus, välistööjõuvajadus,“ tõi 
Ülle Soonpuu välja Aiandusfoorumi diskus-

sioonis.
Ta märkis, et tootmine käib nende ettevõt-

tes aastaringselt ning palju kasutatakse just 
Ukraina töötajaid. Sel kevadel on uus situat-
sioon: paljud meestöötajad, kes pidid tulema, 
on sõjas, ning kes olid tööl, said mobilisatsioo-
nikutse.

„Ammu ei ole küsimus selles, et aianduses 
makstaks väikest palka. Aiandus on populaar-
ne, aga hobina, mitte tööna. Uus põlvkond ei 
taha teha füüsilist tööd,“ nentis Ülle Soonpuu.

Janek Lass, OÜ Koorti Kartuli üks osani-
kest, ütles, et töötajaid leida on keeruline, sest 
maapiirkonnas on inimesi vähe. „Ma ei näe, et 
põlvkondade vahetus oleks sellesse sektorisse 
tulemas. Seda tööd ei taha keegi teha: pori, 
tolm, vesi. Neid inimesi, kes on, peab hoidma, 
need on nagu kullatükid,“ rääkis Janek Lass ja 
lisas, et maksimaalselt investeeritakse masina-
tesse, et töö tehtud saaks. 

Ville Pak Kadarbiku Köögivili OÜst ütles, 

et nemad on saanud Ukrainast korralikku 
hooajalist tööjõudu, mehhanisaatorid ja liini-
töölised on aga Eestist. 

Ka maasikakasvatusega tegeleva Joosepi 
talu noorperemees Ranet Roositalu sõnul on 
nende hooajatöötajatest kolmveerand ehk 
sada inimest olnud Ukrainast. „Välistööjõud 
ei ole odavam tööjõud, vaid stabiilne tööjõud. 
Ta tuleb konkreetselt, on kolm kuud,“ rääkis 
Roositalu.

Tema sõnul on kokkuleppeid tehtud nende-
ga, kes käivad juba aastaid, aga paljud meestest 
langevad sõja tõttu ära ning paljud tahavad 
tulla nüüd peredega. 

„Kui olud on pingelised, hakkad teisiti mõt-
lema, lahendusi leidma, see viib ettevõtet eda-
si. Meil on plaane, kuidas arendada, hakata 
aastaringselt tootma, pakendama, see annab 
võimaluse saada kohapealt tööjõudu. Aastast 
2020 oleme mõelnud, kuidas mitte sõltuda vä-
listööjõust, kuidas tuua ise otse välismaalt väe-
tisi,“ rääkis Ranet Roostialu. 

Statistika: köögi- ja 
puuviljad ning marjad 
2021. aastal tegeles aiandustootmisega Eestis 
2000 majapidamist. Aiandustoodangu ja kar-
tuli osatähtsus kogu põllumajandustoodangust 
moodustas möödunud aastal ligi 8 protsenti. 
Kartulit kasvatati 2021. aastal 3370 hektaril, 
mida on aasta varasemaga võrreldes üle 7% 
vähem. 

Maaeluministeeriumi asekantsler Marko 
Gorban tõi välja, et põllumajandussektori ko-
gutoodang Eestis oli eelmisel aastal ligi 1 mil-
jard eurot, sellest taimekasvatustoodang 556 
miljonit, millest omakorda aiandustooteid 75 
miljoni euro eest.

„Suurema kaaluga on köögiviljakasvatus, 35 
miljonit. Võrdluseks võib tuua seakasvatus-
sektori 70 miljoni euroga,“ märkis Gorban. 

Gorban nimetas, et eelmisel aastal tarbiti 
Eestis köögivilju 120 tuhat tonni, millest ise 
tootsime 50 tuhat tonni. „Isevarustatus kuk-

kus 41 protsendile, see on  viimase kümne-
konna aasta madalaim näitaja,“ ütles Gorban. 

Eestis söödi mullu keskmiselt 106 kg köö-
givilja inimese kohta, mis on Gorbani sõnul 
veidi alla Euroopa keskmise, kõige enam söödi 
köögivilja Horvaatias (300 kg inimese kohta). 
See-eest on puuviljatarbimine Eestis 88 kg ini-
mese kohta, mis on üle Euroopa keskmise.

„Muret tekitav trend on see, et puu- ja köö-
givilja tarbimise vähenemine on suurenenud 
noorte arvelt,“ märkis Gorban. 

Köögiviljade kasvupind 2021. aastal oli Sta-
tistikaameti andmetel 1905 ha, mis on 432 ha 
võrra ehk 18% väiksem kui eelmisel aastal. 
Viimase viie aasta vältel on köögiviljade kas-
vupind vähenenud ligi poole võrra 3662 hek-
tarilt 1905 hektarile.

Statistikaameti andmetel oli 2021. aastal 
puuvilja- ja marjaaedade kogupind 4705 ha, 
mis on aasta varasemast pisut vähem. Seejuu-
res on ligi 8% suurenenud maasikaistandike 
pind. Puuvilja ja marjasaak oli kokku 5200 
tonni, sellest 1327 tonni mahetoodangut. 

Puuviljade tarbimine oli mullu Eestis 80 tu-
hat tonni aastas, millest Eestis saadi saaki üle 
5 tuhande tonni ning isevarustatus puuviljade 
puhul on Eestis kõigest 7 protsenti.

Värsket puu- ja köögivilja ning kartulit im-
porditi 2021. aastal kokku 168,7 miljoni euro 
väärtuses kokku 165 003 tonni. Värske puu- ja 
köögivilja ning kartuli eksport on võrreldes 
impordiga väga väike. Eesti päritolu värsket 
puu- ja köögivilja ning kartulit eksporditi 
2021. aastal 4,3 miljoni euro väärtuses kokku 
4402 tonni.

Huvitava nüansina tõi Gorban välja ka vii-
namarja kasvatamise Eestis: mullu kasvatati 
PRIA andmetel viinamarja 11hektaril. Gorban 
selgitas, et Eesti on eelmisest aastast Euroopa 
Liidu põhjapoolne viinamarjakasvatusvöönd 
ja 42 eesti päritolu viinamarjadest valmistatud 
veini on registreeritud alkoholiregistris.  „See 
on huvitav kasvav trend,“ nentis ta.

Kartuli toodang elaniku kohta on viimase paarikümne 
aastaga üle nelja korra vähenenud. Foto: Pixabay

MÕNE REAGA

Erivajadustega inimes-
tele õigusnõu andmist 
jätkab Eesti Puuetega 
Inimeste Koda

J ustiitsministeeriumi toetu-
sel annab järgmisel kolmel 
aastal erivajadustega ini-

mestele õigusnõu Eesti Puuetega 
Inimeste Koda koos Õigustee-
nuste Bürooga, kes võitis jaanua-
ri alguses välja kuulutatud kon-
kursi.

Justiitsministeerium toetab 
erivajadustega inimestele õigus-
nõu andmist 70 000 euroga ka-
lendriaasta kohta. Eesti Puuetega 
Inimeste Kojaga sõlmitakse toe-
tuse kasutamise leping tähtajaga 
kuni 31. märts 2025. Lepingut 
võidakse samadel tingimustel 
kuni kahe aasta võrra pikendada.

„On oluline, et õigusnõu oleks 
erivajadustega inimestele kui 
haavatavale sihtgrupile Eesti eri-
nevates piirkondades õigeaegselt 
ja kvaliteetselt kättesaadav. Puue-
tega inimeste kojal on selleks 
olemas juba mitme aasta pikkune 
kogemus ja üle-eestiline võrgus-
tik. Nõustamiseks saab kasutada 
puuetega inimeste kodade ruume 
üle Eesti, mis on füüsiliselt iga-
külgselt ligipääsetavad ja puue-
tega inimestele hästi tuttavad,“ 
ütles justiitsminister Maris Lauri. 

Nõustamise hulka kuulub ka 
õigusabi osutamine, erivajadus-
tega inimeste teavitamine õi-
gusnõustamise võimalusest ning 
nende abistamine igapäevasel 
ametiasutustega suhtlemisel ja 
asjaajamisel. 

Eelneval viiel aastal on justiits-
ministeeriumi toetusel saanud 
õigusnõu tuhanded erivajaduse-
ga inimesed. Küsimusi on olnud 
pea igast õigusvaldkonnast, kuid 
kõige enam  on need puudutanud 
perekonnaõigust ja võlaõigust 
ning täitemenetlust. 

Kuulutaja
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Kirde maakaitseringkond sai endale uue mündi

Kirde maakaitseringkonna kergejalaväe mündi-
ga tunnustamise eesmärk on väärtustada kaitse-
liitlasi, kes näitavad teenistuses ja eritingimus-
tes ka väljaspool teenistust kergejalaväelasele 
omaseid väärtusi nagu initsiatiiv, pühendumine 
ülesande täitmisele ja teenistuse asetamine oma 
isiklikest huvidest kõrgemale. Samuti väärtusta-
da Kirde maakaitseringkonna alluvuses olevate 
tegevväelaste, vabatahtlike kaitseliitlaste, re-
servväelaste ja naiskodukaitse liikmete osalust, 
panust ning pühendumist sõjalisse riigikaitsesse.

Pronksist münt on võrdhaarne kolmnurk, 
mille iga tippu ühendavad sirglõigud kirjeldavad ühte kergejalaväe väär-
tust ja moodustavad kokkuvõttes ühise terviku. Esiküljel on Kirde 
maakaitseringkonna embleem koos klassi värviga karabiinidega (kuld,  
hõbe, pronks), tagaküljel aga kiri „EESTI EEST SURMANI“ ning järjekor-
ra number.

 „Seda münti ei anta niisama, vaid konkreetsete saavutuste eest. Seda ei 
saa ükski kollektsionäär ega väljaspool Kirde kaitseringkonna koosseisu 
olev inimene. Nõuete täitmine näitab otseselt ka seda, kes panustab Eesti 
riigikaitsesse rohkem, kui tavaline reakaitseliitlane. Mündi saavad endale 
välja teenida kaitseliitlastega võrdväärsetel alustel ka naiskodukaitsjad,“ üt-
les uue tunnustussüsteemi üks väljatöötajatest, Kirde maakaitseringkonna 
ringkonnaveebel Ott Sepp.

Kergejalaväe münt on personaalne, individuaalse pühendumise eest 
omistatud tunnustus ja selle edasiandmine (välja arvatud pärandamine) ja 
müümine teistele isikutele on keelatud.

Indrek Jurtšenko

Uued mündid, millega 
tunnustatakse Kirde 
maakaitseringkonnas. 
Foto: Indrek Jurtšenko

Rakvere riigigümnaasium sai ühe-
korraga nii nurgakivi kui sarikapeo
Koroona tõttu oli Rakvere rii-
gigümnaasiumi pidulik nurga-
kivipanek kaks korda edasi 
lükkunud, kolmandal korral 
sai plaan teoks. Vahepeal oli 
aga ehitis saavutanud oma 
maksimaalse kõrguse ja nõn-
da tehtigi eile kahte asja kor-
raga: paigaldati ajakapsel 
nurgakivisse ning toodi katu-
selt pärg alla.

Katrin Uuspõld

Rakvere riigigümnaasiumi direktor 
Liisa Puusepp ütles, et on imeline 
jälgida õpilaste suurt huvi. „Meile 
kirjutatakse, meid kutsutakse teis-
tesse koolidesse kõnelema. Praegu 
käib sisseastumise protsess, esitatak-
se dokumente,“ rääkis koolijuht. 

Liisa Puusepp ütles, et Rakvere 
riigigümnaasiumi tunnuslauseks on 
kujunenud „Tarkuse väega“. „Täna-
ses päevas ei ole sõna „vägi“ kõige 
meeldivama tähendusega, kui mõt-
leme sellele, mis toimub tuhande ki-
lomeetri kaugusel. Aga jätame täna 
selle osa, sõnaraamatus on sõnaga 
vägi palju teisi seoseid: imevägi, vai-
muvägi, abivägi. Rakvere riigigüm-
naasiumi kontekstis Viru vägi, mis 
tuleb ka täiesti õppeainena, kirjel-
damaks seda, mis toimub Virumaal, 
Rakveres, alates kultuurilistest läh-
tekohtadest, lõpetades loodusolude-
ga,“ kõneles Liisa Puusepp.

Koolijuhi sõnul on pühendumine 
ja mitmekesisus saanud kooli loomi-
se juures väärtusteks. „Just pühen-
dumise ja mitmekesisusega saame 
pühenduda õppimisse, loome tähen-
duslikkuse õppimisele – tähendus-

likkus on kolmas meie väärtus, mida 
kanname. Läbi selliste tegevuste 
panustame õpilaste, õpetajate, kogu-
konna ja kogu maailma paremasse 
tulevikku just selle vägeva koolihoo-
nega,“ rääkis koolijuht oma kõnes.

Rakvere gümnaasiumi ja Rakve-
re reaalgümnaasiumi õpilaste nimel 
sõna võtnud Oliver Hannes Kurs 
ja Mare Parve ütlesid ühises kõ-
nes muuhulgas, et noored ootavad 
uuelt koolilt uuenduslikkust ja vaba 
õpikeskkonda, aga ka seda, et kool 
oleks keskkonnasõbralik. 

Haridus- ja teadusministeeriumi 
üldhariduspoliitika osakonna juha-
taja Ülle Matsin märkis oma sõna-
võtus, et on väga sümboolne sellisel 
ajal nagu täna maailmas, ehitada 
kooli. Sest kool on koht tulevikuks, 
kus suunatakse, õpetatakse neid, kes 
tulevikku kujundavad.

Ehituse peatöövõtja Revin Grupi 

juhataja Kristjan Madisson tunneb 
praeguses etapis isa ja ettevõtjana 
sooja õnnetunnet. „Mitte rõõm, kus 
kõik on roosades värvides, vaid just 
rahulolu ja kindlus, mis kaasneb 
teadmisega, et asjad liiguvad õiges 
suunas,“ ütles Madisson.

Rakvere linnavolikogu esimees 
Mihkel Juhkami ütles, et nurgakivi 
panek ei ole Rakvere jaoks oluline 
mitte ainult selle maja mõttes. „See 
nurgakivi käivitab ka Rakvere linna 
jaoks täiesti uue hariduskontsept-
siooni mitmeks aastakümneks. Ole-
me linnas praegu ette valmistamas ja 
alla kirjutamas sünnitunnistusi kahe-
le uuele põhikoolile: Rakvere Reaal-
koolile ja Rakvere Vabaduse koolile.

Juhkami juhtis ka tähelepanu 
sellele, et riigigümnaasiumi hoone 
on kikilipsukujuline – ümber maja 
käies seda ei näe, küll aga kõrvalole-
va ausambamäe otsa minnes ja pilku 

Pauluse kiriku poole suunates.
Ajakapslisse pandi muuhulgas 17. 

märtsi maakonnaleht Virumaa Tea-
taja, riigigümnaasiumite sümboolsed 
kokkulepped haridus- ja teadusmi-
nisteeriumilt, mälupulgal olev kooli-
hoone projekt ja kooli vaated ehitaja 
Revin Grupilt, Rakvere linnavoliko-
gu esimehe Mihkel Juhkami juhiluba, 
mille välja vahetamine langes kokku 
ajaga kui riigigümnaasiumi juures 
löödi aastal 2021 kopp maasse. Rak-
vere reaalgümnaasium tõi ajakapslis-
se oma sümboli öökullikuju, Rakvere 
gümnaasium oma kleepsu ja kaardi, 
Rakvere riigigümnaasium aga õppe-
kava mustandi ja sisseastumiskorra.

Rakvere riigigümnaasium ava-
takse pea 600 õpilasele ja õpetajale 
tänavu septembris. Riigi Kinnisva-
ra, Haridus- ja Teadusministeerium 
ja Eesti Arhitektide Liit korraldasid 
2019. aastal Rakvere riigigümnaa-
siumi arhitektuurikonkursi, mille 
võitis arhitektuuribüroo Salto idee-
kavandiga „Pargielu“. Kool asub 
L. Koidula, Tuleviku, Vabaduse ja 
Võimla tänavate ringristmikul. 

Gümnaasiumihoone tuleb pa-
viljonlik, hoone keskosa on kavan-
datud võimalikult õhukese ja läbi-
paistvana, et läbi siseruumi tekiks 
visuaalne seos väljakuga hoone 
idaküljel  ja olemasoleva pargi vahel 
hoone lääneküljel. 

Õppehoone netopind on ca 4100 
m2 ning ehitusalane pind ca 2400 m2. 
Maja energiatõhusus vastab A-klas-
sile. Gümnaasiumihoone ehitustöid 
rahastatakse Euroopa Regionaala-
rengu Fondi ning riigieelarvelistest 
vahenditest. Ehitustööde maksumus 
on ca 7,2 miljonit eurot.

Rakvere riigigümnaasiumi koolijuht Liisa Puusepp rääkis väeka hariduse jõust. Taustal on 
Rakvere reaalgümnaasiumi bänd Kunnelistid. Foto: Katrin Uuspõld

Aasta keeleteod on masintõlketehnoloogia, Vikipeedia keeletoimetamine ning ALPA digiõppemängud
2021. aasta keeleteo konkursi pea-
auhinna pälvisid masintõlketehno-
loogia arendamine ning Vikipeedia 
keeletoimetamistalgud ja vabataht-
lik keeletoimetaja Kuriuss. Rahvas 
hääletas parimaks keeleteoks ALPA 
eestikeelsed digiõppemängud ja ani-
meeritud rahvaluulevideod.

Ministritest koosnev žürii valis 
32 kandidaadi seast välja kaks pea-
auhinna-väärilist keeletegu, millega 
tõstetakse esile keeletoimetamise 
tähtsust ning Eesti keeletehnoloogia 
kõrget taset. 

Eesti Keele Instituudi keeletehno-
loogia kompetentsikeskuse eestve-

damisel loodud avaliku sektori vald-
kondlik masintõlketehnoloogia on 
suunatud nelja valdkonna tõlkimi-
sele: üldvaldkond, kriisiinfo, õigus ja 
riigikaitse. Tõlkeid saab teha kolme 
keelepaari vahel: eesti-inglise-eesti, 
eesti-vene-eesti, eesti-saksa-eesti. 
Erinevalt teistest tõlkesüsteemidest 
on uus süsteem kohandatud tõlki-
ma valdkonnapõhiselt, sest mida 
kitsama valdkonna materjalide peal 
masintõlkemudelit treenitakse, seda 
parem on tõlke kvaliteet. Tõlkida 
saab eesti keele teksti ja kõnet ning 
grammatikakontrollija tuvastab tõl-
gitavas eestikeelses tekstis gramma-

tilisi apsakaid. Tõlkesüsteem jõuab 
laiema avalikkuse ette aprillis.

Peaauhinna pälvisid ka Vikipee-
dia keeletoimetamistalgud, mille 
eestvedaja on Ann Siiman ning va-
batahtlik keeletoimetaja Kuriuss, 
kodanikunimega Valli Voor. Viien-
dat korda toimuvate talgute ees-
märk on kutsuda kasutajaid ja toi-
metajaid üles parandama Vikipeedia 
artiklite keelelist kvaliteeti. Eelneva 
nelja aasta vältel on toimetatud 
kokku 2416 artiklit. Vabatahtlikult 
ja igapäevaselt toimetab Vikipee-
dia artikleid 42-aastase toimetajas-
taažiga Valli Voor kasutajanime all 

Kuriuss. Aastate jooksul on ta ees-
tikeelses Vikipeedias teinud kokku 
üle 130 000 muudatuse.

Rahvahääletuse võitsid ALPA 
eestikeelsed digiõppemängud ja ani-
meeritud rahvaluulevideod. ALPA 
Kids OÜ loob koos Eesti õpetajate-
ga 2-8-aastastele lastele digiõppe-
mänge, kus saab õppida tähestikku, 
kujundeid, loodust jpm eesti keeles 
ning kohaliku kultuuri näidete abil. 
Mänge on juba üle 60, neist suur osa 
tasuta. Mängudel on üle 45 000 ka-
sutaja, sh üle 300 Eesti haridusasu-
tuse.

Kuulutaja
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TÄNA MAAILMAS

1990: uskumatult kaval muuseumirööv Ameerikas
Täna 32 aastat tagasi, 18. 
märtsil 1990. aastal korralda-
ti jultunud rööv Bostoni kuns-
tigaleriis, kust viidi minema 
poole miljardi dollari väärtu-
ses kunstiteoseid. See kurite-
gu, mida samaaegselt nime-
tati nii primitiivseks kui ge-
niaalseks, on siiani lahenda-
mata.

Allan Espenberg

Kui külastada praegu Isabella 
Stewart Gardneri muuseumi Bos-
tonis, siis on siin-seal seintel tühjad 
raamid, kus varem rippusid kunsti-
teosed. Kui kunstikollektsionäär ja 
filantroop Isabella Stewart Gardner 
(1840-1924) pärandas oma suure 
kunstikogu ja häärberi Bostoni lin-
nale, siis palus ta, et kõik tema ma-
jas jäetaks nii, nagu oli tema eluajal. 
See tähendas, et ühtegi kunstiteost 
ei tohtinud tõsta teise kohta. Seega, 
kui maalid varastati, siis jäidki sei-
nad tühjaks. 

18. märtsil 1990 kell 1.24 öösel 
saabusid Gardneri muuseumisse 
kaks politseinikuks maskeerunud 
meest. Nad teatasid, et neile helistati 
seoses kahtlase tegevusega muuseu-
mi ümber. Tööl olnud turvamees 
avas ukse. Muuseumisse pääsenud 
libavõmmid tegid kahjutuks kaks 
keldris valves olnud valvurit, pan-
nes neil käed raudu ja sulgedes suu 
teibiga. 

Kell 2.45 lahkusid kurjategijad 
hoonest, võttes endaga kaasa kolm-
teist kunstiteost, sealhulgas maail-
makuulsatelt kunstnikelt (Vermeer, 
Rembrandt, Monet, Degas), pronk-
sist kotkakuju ja iidse Hiina peekri. 
Valvurid jäid keldrisse vangistusse 
kuni hommikuni, kui kell 8.15 saa-
bus sündmuskohale Bostoni tegelik 
politsei. 

Esialgne juurdlus 
ja kahtlustatavad
Politsei ei leidnud kuriteopaigalt 
ühtki asitõendit. Kuna röövlid võt-
sid kuriteoööl kaasa videokaamerate 
materjali, siis ei teadnud uurijad ise-
gi seda, keda otsida. 

Sel õhtul röövlitele ukse lukust 
lahti teinud turvamees Richard 
Abath oli juhtumi üks peamisi 
kahtlusaluseid. Puudusid aga tõen-
did selle kohta, et ta oli rööviga ka 
tegelikult seotud. Teiseks suure-
maks kahtlusaluseks oli  kurikuulus 
kunstivaras Myles Connor. Peatselt 
aga selgus, et ta ei saanud kuriteo-
ga seotud olla, kuna istus samal ajal 
vanglas. Seejärel otsustasid FBI ja 
politseinikud võtta luubi alla kohali-
kud Itaalia ja Iiri maffiarühmitused. 

Mille poolest see kuritegu erineb 
teistest samasugustest? Esiteks on 
see suurim muuseumirööv Ameeri-
ka ajaloos. Teiseks tunduvad kurja-
tegijate varastatud kunstiteoste valik 
ja sel õhtul aset leidnud sündmused 
väga ebatavalised. 

Selle kuriteo ainulaadsus seisneb 
aga selles, et kõik varastatud kuns-
titeosed ei olnud väärtuslikud. Kur-
jategijad võtsid endaga kaasa mitte 
ainult sadade miljonite dollarite 
väärtuses maale (näiteks Rembrand-
ti „Kristus tormi ajal Galilea merel“), 
vaid ka vähemtuntud ja väheväär-
tuslikke esemeid.

Nii otsustasid röövlid ära viia 
Rembrandti „Kunstniku port-
ree noore mehena“. See on väike 
gravüür mõõtmetega 4,5 x 5 senti-
meetrit. 

Kurjategijad tegutsesid 
enesekindlalt
Gardneri muuseumis on olemas sig-
nalisatsioon, mis hakkab tööle, kui 
inimesed astuvad kunstiteosele lii-
ga lähedale. Kuigi see kaitsemeetod 
ei ole alati usaldusväärne ja täpne, 
eriti arvestades 1990. aastate tehno-
loogiat, on teada, et signalisatsioon 
hakkas mitmel korral tööle tol ööl, 
kui röövlid muuseumis ringi askel-
dasid.

Kokku viibisid kurjategijad muu-
seumis 81 minutit. Asjaolu, et nad 
veetsid seal nii palju aega ilma sig-
nalisatsiooni pärast muretsemata, 
on pannud paljusid inimesi oletama, 
et nad teadsid kõike muuseumi sise-
turvalisusest. 

Gardneri muuseumi turvadirek-
tor Anthony Amore uuris toimu-
nud röövi 2005. aastal. Intervjuus 
Bostoni kohalikule raadiojaamale 

WBUR väitis ta, et enamik kuns-
tivargusi pannakse toime umbes 
kolme minutiga. Anduritelt saadud 
info kohaselt tegutsesid Gardneri 
röövlid aktiivselt umbes kolmküm-
mend neli minutit. Amore usub, et 
see aeg viitab varaste enesekind-
lusele: „Need kurjategijad ei olnud 
need, kes närviliselt ringi jooksevad, 
haarates kõike, mis kätte satub. Võ-
tame näiteks Rembrandti gravüüri 
autoportreest: see oli koos raamiga 
väiksem kui A4 paberileht, kuid nad 
keerasid rahulikult kruvid lahti ja 
võtsid ära ainult lõuendi.“

Veel üks kurioosne detail: selle 
asemel, et raami tagaosa lahti kee-
rata ja lõuendid välja võtta (nagu 
tehti Rembrandti väikese gravüüri 
puhul), lõikasid nad maalid lihtsalt 
raamidest välja. Miks oli vaja kuns-
titeoseid rikkuda, kui neid sai ette-
vaatlikult raamidelt eemaldada? Ja 
miks ei võetud gravüüri koos raa-
miga?

Kunstirestaureerija Cynthia 
Schwarz Yale’i ülikooli kunstigale-
riist on öelnud, et maalide lõikumi-
ne muudab need „haavatavaks“ ja 
soodustab nende seisukorra halve-
nemist, nagu ka maalide kokkurulli-
mine, mis oli kõige tõenäolisem viis, 
kuidas kurjategijad kunstiteosed 
muuseumist välja toimetasid. 

Pakkumisel on 
10 miljonit dollarit
Kuigi juhtumil oli mitu paljutõota-
vat juhtlõnga, sealhulgas kohaliku 
Itaalia maffia võimalik osalus, pole 
avalikkus endiselt teadlik, kes selli-
se hulljulge kunstiröövi korraldas. 
2013. aastal teatas FBI, et on tuvas-
tatud kaks kahtlusalust, kes panid 
selle kunstivarguse toime. Kurja-
tegijate nimesid aga ei avalikusta-
tud, öeldes vaid, et mõlemad on 
surnud.

See aga ei aidanud varastatud teo-
seid leida. Tänaseni on need endiselt 
kadunud. Kunstiteoste tagasisaa-
mise või selleni viiva info eest on 
Gardneri muuseum lubanud  maks-
ta 10 miljonit dollarit. Paljud inime-
sed usuvad, et tühjad raamid, mis 
Gardneri muuseumi seintel ripuvad, 
on sümboliks, et kunstiteosed tule-
vad kunagi tagasi. 

Raamatukogu kui Ukraina sõjapõgenike 
kogukonnakeskus, on üles leitud

R akveres on Ukraina sõjapõ-
genike kokkusaamiskohaks 
on mõeldud Lääne-Viru-

maa Keskraamatukogu kolmandal 
korrusel olev lasteosakond. „Ko-
gukonnakeskusena on raamatu-
kogu üles leitud, iga päeva jõuab 
siia mõni pere, saame anda lastele 
annetuskampaaniaga tulnud kuns-
ti- ja kirjatarbeid, olen näinud, 
kuidas väiksemad lapsed raama-
tukogus ilusti mängivad,” rääkis 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 
direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg. 
Ta märkis, et info raamatukogu 
kui Ukraina sõjapõgenike kokku-
saamispaiga kohta jõuab enamasti 
suust suhu. Ka sõjapõgenike vas-
tuvõtukeskuses on teave olemas, 
samuti plaanitakse lähiajal tõlkida 
ukraina keelde ka muu raamatuko-
gu teenuseid ja võimalusi tutvustav 
info.

Ukrainakeelsete raamatute telli-
mus on Õunapuu-Seidelbergi sõnul 

veel ootel, sest Ukraina kirjastuste 
ladudele pole praegu ligipääsu, küll 
on raamatukogupere koondamas 
veebiallikaid, kust leida ukraina-
keelseid e-raamatuid ja muinasjutu 
podcaste, et sõjapõgenikud saaksid 
oma emakeelsele kirjandusele sel 
moel ligi. 

„Rakveres elab praegu suurusjär-
gus 120 Ukrainast tulnud inimest, 
tahame kutsuda neid edaspidi meie 
keelekohvikusse ja saada nende endi 
käest teada tagasisidet, mida nemad 
ootavad, sest meie võime ju asju väl-
ja pakkuda, aga neil on hoopis teised 
ootused,” rääkis Kaili Õunapuu-Sei-
delberg. 

Raamatukogud üle Eesti on tei-
nud oma saalides ukrainakeelsete 
raamatute väljapanekud. „Kui sa 
midagi välja paned, siis see leitakse 
üles,” ütles Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogu juht ja lisas, et para-
ku on levimas ka müüte. „Teatavasti 
ei osta raamatukogud enam Vene 

kirjastustelt raamatuid ja meilt on 
küsitud, kas me veel venekeelseid 
raamatuid laenutame. Siin ei ole 
küsimustki – need raamatud, mis 
meie kogudes on, neid me kuidagi 
ei hävita. Venekeelse kirjanduse lu-
gemine on väga teretulnud. Ainult 
et Vene kirjastuste väljaantud raa-
matuid me ei hangi, vaid püüame 
leida lahenduse, ostes nüüd vene-
keelseid raamatuid teiste maade kir-
jastustelt,” selgitas Kaili Õunapuu-
Seidelberg.

Raamatukogu direktor tõi ka väl-
ja, et laenutustest on märgata, et ei 
võeta mitte ainult Ukrainat puudu-
tavaid raamatuid, vaid tõusnud on 
nende laenutuste arv, mis puudutab 
infosõda, propagandat, Putini Ve-
nemaad. „Kui miskit on ühiskonnas 
teoksil, siis inimesed kipuvad lisain-
fot hankima,” ütles Õunapuu-Sei-
delberg.

Katrin Uuspõld
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee
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JELD-WEN EESTI AS on JELD-WEN Europe`i osa, mis kuulub maailma suurima ukse- ja aknatootja JELD-
WEN Inc. koosseisu. Peakontor asub Põhja-Carolinas Charlotte`is ning ettevõttel on ülemaailmselt
rohkem kui 120 tootmisüksust 19 riigis. Rakveres asuvas tehases töötab 24/7 graafikuga neljas
vahetuses ligi 700 töötajat. Meie peamisteks toodeteks on ukselengid ja siseuksed. Lisaks on JELD-WEN
tootevalikus 100% täispuidust sise-, liug-, sauna- ning aiamaja uksed.
Täpsema info ettevõtte kohta leiate meie kodulehelt: www.jeld-wen.ee
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Info ja kandideerimine
TEGUTSEME KA TAPAL.

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 
pakub tööd 

HOOLDAJATELE ja 
REMONDIMEHELE. 
Info tel 5342 2248

PAKUN TÖÖD

• Klienditeenindaja Tapa sõjaväe-
linnaku kohvikus. Otsime enda kol-
lektiivi tublit inimest teenindamaks 
maailma parimaid sõdureid! Kui oled 
töökas, kohusetundlik, rõõmsameelne 
ning otsid uusi väljakutseid, põnevat ja 
mitmekülgset tööd siis tule ja pane en-
nast proovile. Klienditeenindaja tööks 
on klientide teenindamine kassas, 
kaupade vastuvõtmine, kontrollimi-
ne, väljapanek ja soojade suupistete 
valmistamine. Töötasu 1000-1200 € 
bruto. Ootame Sinu CV-d ja küsimusi 
aneira@mail.ee. Tel 5397 4872

• Puiduettevõte otsib töölist järkka-
missaele ja muud kaasnevad tegevu-
sed. Tööaeg 08.00-16.30. Töö Rakvere 
vallas. Tel 503 6867

• Pakun mitmesugust tööd ehitusel, 
nii kogemustega töömehele kui ka ilma 
kogemusteta töömehele. Kui on lisa 
küsimusi siis helista julgelt telefonile 
5619 9994

• Otsin asjalikke mehi eramaja 
vundamendi ehituseks, võib ka 
ettevõte olla.  Objekt Rakveres, töö 
algus aprill! Tel 522 6500

• M.K. Reis-X OÜ pakub tööd bus-
sijuhtidele Rakvere, Tapa ja Kiviõli 
piirkonda. Lisainfo telefonil 510 1872

• Pakume tööd taksojuhtidele. 
Tel 528 2659

• Põllumajandus ettevõte Vinnis võ-
tab tööle FARMI LUKKSEPA keevi-
tamise oskusega. Tööülesanneteks: 
farmiseadmete ja põllutööriistade 
hooldamine, trasside korrashoid, 
keevitustööd. Huvi korral võta meiega 
ühendust. Kontakt: tel 5306 2106 või 
eigo@vinimex.ee

• OÜ Vinimex võtab tööle seafarmi
talitaja. Peamisteks tööülesanneteks 
on loomade hooldamine ja sulgude 
puhastamine. Huvi korral võta meiega 
ühendust tel 5341 3329 või luule@
vinimex.ee

KOOLITUS

• ÕMBLEMISE ALGKURSUS. Kursus 
on mõeldud neile, kes: õmblemisega 
palju kokku puutunud ei ole; sobib 
ka neile, kel viimati õmblemisest 
palju aega möödas ning soovivad 

taas sellega tegelema hakata; vajavad 
teadmiste ja oskuste täiendust. Kursu-
sel osaleja õmbleb enda valitud lõike 
järgi lihtsama kleidi, pluusi või pük-
sid. Soovi korral jõuab kursusel läbi 

teha mitu riideeset. Koolituse kestvus 
20 akadeemilist tundi. Osalustasu 85 
€. Lisainfo: http://www.kangakoi.ee. 
Tel 503 2372
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 18. - 24. märts

SOODUSPAKKUMISED! 18. - 24. märts

3.98
4.98

2.48
4.96 €/kg

3.14

1.68
3.36 €/kg

2.44

1.24
8.27 €/kg

1.68

1.88
6.27 €/kg

2.08

1.14
1.38

7.60 €/kg

Juustuvorst Gost
500 g
Rannarootsi Lihatööstus

Proteiinipuding Profeel
150 g / 2 sorti
Valio

Pitsakate
300 g
Nõo

Grillburger Mamma
200 g
Saarionen

Juustupalmik suitsutatud
200 g
Top Food

Kohupiimakreem Farmi
150 g / 3 sorti

Keefir Hellus
(väherasvane) 1 kg
Tere

Mustikakisell Largo
1 l

Jäätis Magnum
al 72 g
7 sorti

1.98
9.90 €/kg

2.48

3.18
15.90 €/kg

4.14

1.58
7.90 €/kg

2.68

0.94
1.14

Poolsuitsuvorst Küüslaugu
(viilutatud)
150 g

Poolsuitsuvorst
Mozzarellaga
1 kg

Grillviiner juustuga Rakvere
500 g
HKScan

Einesink Maks & Moorits
150 g
Atria

Juust Hiirte
(viilutatud) 200 g
Estover

A+ AA+ A

0.98
2.97 €/kg

1.28

0.94
3.13 €/kg

1.28

Mahejogurt Dobilas
al 300 g / 2 sorti

A+ A

0.64
4.27 €/kg

0.78

0.78
5.20 €/kg

0.98

Piimajook Aasa
2,3%, 450 ml
2 sorti

0.98
2.18 €/kg

1.14

Mustikakisell Largo
1 kg

1.58
2.28

1.08
12.00 €/kg

1.38

14.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
18. - 31. märts

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;
Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

Kommikarp Tänan Sind
120g / Kalev

Kuivatatud viigimari
Germund
200 g

* Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub!   * Piltidel on illustratiivne tähendus!

Kakao Nesquik
400 g

Makaron Reggia
Fettuccine
(lintnuudlipesad)
500 g

Kohv Jacobs Krönung
Decaff (kofeiinivaba)
250 g

Geogr. tähisega vein
Old Gruzia Alaverdi
al 11%, 0,75 / 3 sortil
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Aramis V.S.
30%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Nemiroff
40%, 0,5 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Tampoonid Tampax
Compak
16 tk / 2 sorti

Dušigeel Old Spice
250 ml
3 sorti

Pesukaitse Libresse
Natural Normal
40 tk

Laste püksmähkmed Pampers CP
al 19 tk
4 suurust

Nõudepesumasina tabletid ja geel
Finish / Lemon
2 sorti

Puhastuslapp Vileda
Actifibre (29 x 29 cm)
1 tk

Pesupulber Rex
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Pesuloputusvahend
Lenor Spring Awakening
1,8 l

1.98
2.48

16.50 €/kg

1.28
1.68

6.40 €/kg

1.18
1.48

2.84 €/kg

1.78
2.18

3.56 €/kg

2.18
2.94

5.45 €/kg

Kommikarp  Tänan Sind
Kalev
120 g

Küpsetatud oad tomatikastmes
Heinz
415 g

2.98
4.38

11.92 €/kg

KGT vein Casa Charlize
Toscana Rosato IGT
12,5 l%, 0,75
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Jõhvika
18 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Lõunamaine
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Beefeater L.D.
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Perepelka Klasitšnaja
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pulkdeodorant Mennen
Alpine
60 g

4.98
5.98

66.40 €/kg

1.58
2.28

56.43 €/kg

2.08
2.88

8.32 €/l

1.68
2.64

28.00 €/kg

2.14
3.48

32.92 €/kg

6.88
8.48

68.80 €/l

Kangasmask Garnier
28 g / 2 sorti
L`oreal

Pulkdeodorant
Lady Speed Stick
Invisible / 65 g

Hambapasta Sensodyne
Repair & Protect
75 ml

Intiimgeel
Durex Naturals
100 ml

Kondoomid
Durex Naturals Thin
10 tk

8.98
11.48

0.90 €/tk

2.18
2.98

0.44 €/tk

1.58
2.48

0.04 €/tk

1.38
1.98

0.03 €/tk

2.48
3.08

0.16 €/tk

Kaitsemaskid Kleenex
(ühekordsed)
5 tk pakis

Pesukaitse Libresse Micro
44 tk

5.98
7.98

al 0.23 €/tk

0.98
1.54

0.12 €/rull
1.54

1.98

7.98
14.68

1.54
2.28

3.08 €/l

34 tk / 527 g34 tk / 527 g

900 ml900 ml

Aknapuhastusvahend Ajax
500 ml / 2 sorti

3.48
4.58

2.97 €/kg

7.58
9.98

0.29 €/tk

3.98
6.88

2.21 €/l

3.48
3.98

1.93 €/l

2.28
2.98

2.85 €/l

Pesuloputusvahend
Silan Aromatherapy
800 ml / 2 sorti

Tualettpaber Grite Plius
Ecological 3-kihiline
8 rulli

0.23 € / tk0.23 € / tk 8.87 € / l8.87 € / l8.87 € / l8.87 € / l0.23 € / tk0.23 € / tk
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, 
vesi, soojusenergia, prügi, 
söögitegemise võimalust). 

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, 
vesi, soojusenergia, prügi, 
söögitegemise võimalust). 

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

KINNISVARA

• Kiirelt müüa remonti vajav korter
Sääse 8-8. Tel 5671 8186

• Müüa 1toaline puuküttega korter
Rakvere kesklinnas (25 m2), vajab 
remonti. Hind 28 000 €. Tel 5347 3267

• Müüa ahiküttega 2toaline 41 m2

suurune korter, Pikk 37 Rakvere. Hind 
26 650 €. Tel 5034972, info@ko.ee

• Müüa 2toaline rõduga ja keskküt-
tega korter Vinnis. II korrus, maja 
keskel, avatud köök ja suurtuba, 
suur magamistuba, WC ja duširuum 
asuvad koos. Maja renoveeritud, kor-
teris uued radikad, uued pakettaknad, 
uus torustik. Keskmises seisukorras, 
vajab väikest remonti. Tel ja What-
sApp: +358 41 4806892 või liiav0301@
gmail.com

• Müüa või üürile anda keskküttega 
korter Tamsalus (tuba, köök, vanni-
tuba, esik, pakettaknad, turvauks). Tel 
5680 1956

• Müüa Tapa südalinnas remondi-
järgus 2toaline korter, keskkütte 
eest tasutakse korteris mõõdikute 
järgi vastavalt korteri tarbimisele. 
Hind 19 000 €. Täpsem info tel 
511 0478

VAHETUS
• Vahetada 2toaline korter Rakveres
2toalise korteri vastu Kuusalusse. 
Tel 5800 4765

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

• Soovin osta korteri või maja Rak-
veres või lähiümbruses, võib vajada 
remonti. Soodsa hinna puhul tehing 
kohe! Tel 522 6500

• Naine kahe lapsega soovib osta 
3toalise korteri Põlva linnas majja, 
kus ei ole gaasipliiti ega gaasikütet. 
Kui kellelgi on plaanis Põlvas varsti 
3toaline korter müüki panna, võib ka 
sellest teada anda. Tel 554 0949

• Soovin osta väiksema maja Rakveres 
või Rakvere lähiümbruses, võib vajada 
remonti. tipsu1@gmail.com või tel 
5594 7828

• Soovin osta maakodu Lääne-Viru-
maal, Rakverest max 25 km. Eelistame 
palkmaja, kuid oleme avatud ka teistele 
pakkumistele. Maja suurus alates 90 m2

ja krunt alates 7000-8000 m2. Hind max 
95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 ja 
5341 3042 või jannevalem@gmail.com

• Ostan maamaja või vana talukoha
hinnaga kuni 12 000 €. Tel 5562 2919

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mitte-
vajaminevad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. 
Tel 5648 6638

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovime võtta rendile Rakveres 
garaaži kõrgete lagedega, peab sobima 
autoremondi töökojaks. Tel 5381 8999

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda tuba ilma köögita ühele, 
eramajas, hind 150 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Rakvere 
linnas. Üür 200 €. Tel 502 9052

• Üürile anda 2toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Üürile anda 2toaline keskküttega 
korter Haljalas. Info telefonil 5667 
0958

• Anda üürile 2toaline ahjukütte-
ga möbleeritud korter Rakveres, 
vesi õues, aiamaa. Üüri hind 120 € 
+ kommunaalmaksud. Info tel 527 
0058 

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa korralik Ford Fusion 2003. a, 
1,4 bensiin, 59kW, väike kütusekulu, 
musta värvi, ÜV 09/2022. Hind 1100 
€. Tel 5593 1834

• Müüa Volkswagen Golf variant 1,6 
77kW, 2007. a, tumesinine, ostetud 
eestist, teine omanik, läbisõit 159 000 
km, normaalses korras, topelt vel-
jed rehvidega, järgmine ülevaatus 
09/2022. Hind 2500 €. Tel 523 6447

• Müüa Volkswagen Golf 4, 2003. a, 
diisel. Hind 1400 €. Tel 5552 7949 

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja 
maastureid igas seisukorras! Raha 
kohe kätte! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, mak-
san rohkem! Tel 5355 5848

• Ostan seisvaid autosid ja romu-
sid! Ostan ka neid mida lammutus 
ei soovi. Sularaha kohe kätte! 
Vajadusel registrist maha! Võib 
pakkuda absoluutselt kõike, ka 
paberiteta utiili. Tel 5631 1001

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175
• Ostan kasutult seisma jäänud või kiir-
müügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, 
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja 
lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või tel 5618 8671. 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata 
lisaks: www.seisevauto.ee

• Ostan igasuguses seisukorras vanu 
sõidukeid, vanaaegseid säärevärista-
jaid, tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, 
Jawa, IŽ, Riga, delta) jne. Maksan head 
hinda!  Tel 5388 4499

• Ostan 200/300/700/900 seeria Volvo. 
Ostan 800 seeria Volvo (ainult diisel). 
Hind kuni 1000 €. Tel 5682 2544

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

• Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Võib pakkuda absoluutselt igas 
seisukorras ning hinnaklassis. So-
bivad veel Nissan Almera, Sunny, 
Primera, King Cab, Pick up, Mitsu-
bishi L200, L300, L400 või Pajero 
Sport, Mercedes 190D, sprinter või 
vanemad MB bussid. Paku julgelt 
telefonil 5896 1576

• Ostan sõiduautosi, maastureid
ja kaubikuid igas seisukorras. Võib 
remonti vajada. Tel 5309 2650

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Mak-
san õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostan diisel auto! Hind vastavalt 
automargile ja tehnilisele seisukorrale! 
Hind kuni 2000 €. Tel 5682 2544

• Ostan kasutult seisma jäänud või kiir-
müügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, 
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu 
ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal 
kiire vormistamine ja tehing. Pakku-
misi ootan seisevauto@gmail.com või 
tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja 
tasun sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks www.
seisevauto.ee

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võivad vajada remonti, olla 
seisnud, avariilised, heas korras, ro-
mud jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head 
hinda! Tel 5357 7108

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoremont ja rehvi vahetus; 
varuosade tellimine, müük ja
paigaldus. Pajustis, Naaritsa 3. 
Info tel 5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
mudel (2,45 x 9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 x 
2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

• Vanaraua ja vana mööbli ära-
vedu 24/7. Vabastame korterid, 
keldrid, pööningud, hoovid, ga-
raažid vanast mööblist, kodu-
masinatest, kodutehnikast ja 
vanarauast,. Viime ära ka AUTO-
ROMUD (võtame arvelt maha). 
Transportteenus 24/7. Viime 
Toome OÜ. Tel (+372) 554 7345 
(Est, Rus)

•  Veoteenus: mööblivedu, väikses 
mahus kolimine jne. Kauba ruumi 
maht 3x1,5 m. Tel 503 2269

• Puksiirteenus. RIXMA VEOD 
OÜ. Kandevõime 4 tonni. Tel 
526 4376
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VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616
Settekaevude tühjendamine 

ja reovee ära vedu 
lääne-virumaal

Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

Müün, paigaldan ja
 remondin õhksoojus-

pumpasid ja 
konditsioneere. 

Tel 502 4944

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga. 
 Tel 520 7616    

• Kaevetööd, septikute, mahutite 
müük ja paigaldus. Tel 514 3783

FEKAALIVEDU JA VESI

• Santehnilised ehitus- ja pa-
randustööd. Biopuhastite, sep-
tikute paigaldus ja müük. Küsi 
pakkumist ka hajaasustuse prog-
rammile! Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee

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

EHITUSTEENUS

• Biopuhastite, septikute pai-
galdus ja müük. Küsi pakkumist 
ka hajaasustuse programmile! 
Santehnilised ehitus- ja paran-
dustööd. Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd. Eramajas, korteris kui ka 
tootmishoones. Tehnosüsteemide 
hooldus, remont ja diagnostika. 
Eriväljasõidud 7 päeva nädalas. 
info@watercat.ee, tel 5697 9409

• Ventilatsiooni ja torutööd lääne-Vi-
rumaal. Tel 5192 0913

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, remont ja rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

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

• Teostame kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites, 
siseviimistlus, parketi paigaldus, 
vannitoad jne. Fassaadid (soojus-
tamine, värvimine), vundamendid, 
katused jne. Santehnilised tööd.
Hinnad taskukohased, küsi julgelt 
infot tel 5808 5965

• Teostame kvaliteetset ehitus- 
ja viimistlustööd. Üldehitus, 
remonttööd (korterid, majad, 
kõrvalhooned), maja ehitus vun-
damendist võtmeteni. Kui hindad 
täpsust ja head kvaliteeti, siis he-
lista tel 527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

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

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa 
hinnaga immutatud puidust piirded. 
Tehtud töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel 5888 9999

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 
3862

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

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

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5633 1530

• Maalritööd, trepikodade remont, 
fassaadide värvimine, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293, 
Ehmes.ee. Lai 3 a

• Maalritööd. Tel 503 0406

• Teeme igasuguseid lammutustöid. 
Tel 5891 6787  

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

• Kogemustega elektrik teostab erine-
vaid elektritöid. Hind kokkuleppel. 
Tel 5689 4149  

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com

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

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

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

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

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, kami-
nad ehitus ja remont. Tel 5647 2716, 
email: viruahjud@gmail.com

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• 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
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

OSTA
MÜÜ 

VAHETA
kuulutaja.kuulutused.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

Katuste lumekoristus ja 
jääpurikate eemaldus. 

Tel 5553 0770

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770
• Mahutite/septikute/

biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

NAISTE- JA MEESTEJUUKSURID
5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK
Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

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

    L 9-15

Võtame tööle naistejuuksuri. 
Tel 5897 9293

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

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

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

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

MUUD TEENUSED
• Hauaplatside ja piirete ehitus. 
Hooldus. Graniidist hauatähised ja 
piirded. Tel 526 0804, OÜ Raneim

• Teostame liivapritsi ja kõrgsurve 
värvimist . Oleme liivapristimis apa-
raadiga ka mobiilsed ning teostame 
töid ka väljas pool maja. Rohkem infot 
Facebookist Janmarx OÜ või telefonil 
5614 5668. Asukoht Lääne-Virumaa, 
Rakvere vald, Kohala-Eesküla

• Teostame õhksoojuspumpade hool-
dust, remonti, paigaldust. Tel 5683 5656

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa arva-
tud auto akud, vana auto doku-
mentidega ja  kodutehnika. Tel 
5672 7600

•  Elektrigeneraatori teenus (20kW). 
Tel 503 2269

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. 
Meilt ostetud soojuspumpadel hool-
dus soodushinnaga. TASUTA konsul-
tatsioon. Calidum OÜ. Tel 5818 0046

• Pakume halumasina teenust, hind 
15 €/tihumeeter. Tel 5390 0545

• Arvutite hooldus ja remont. Prin-
terite müük, hooldus ja rent. Kohapeal 
suur valik kvaliteetseid, soodsa hinna-
ga analoogtoonereid. Alates 31.01.2022 
uus aadress E. Vilde 3, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- 
ja sülearvutite ost ja müük. Utilisee-
rime vana elektroonikat. Helista juba 
täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

OÜ Häcke Rakvere 
pansionaat Kuldne Sügis

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 
hooldusteenust. 

Info tel 5887 4558 

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 

üldhooldusteenust. 
Info tel 5342 2248

OÜ Hä k R k

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5672 7175

• Koristan kuurist, garaažist ja aia-
nurgast vedelema jäänud ja kasutu 
vanaraua. Pakkuda võib kõike. Tasuta 
ei taha, maksan raha. Tel 5342 6287

• Müüa 100 vinüülplaati. Tel 5803 
3383

• Müüa meeste jalgratas Monta-
na 28´´ (linnaratas). Uueväärne. 
Olemas raami number. Hind 150 
€. Asukoht Kadrina. Tel 5860 5335

• Müüa uus tumeda katteriidega 
vedrumadrats 90x200 cm. Hind 50 % 
ostuhinnast. Tel 506 1343

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

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaasid, 
klaasid, pitsid jne. Pakkuda võib kõi-
ke. Tel 507 9984

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

• Ostan värvilisi tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 160 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan värvilisi tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 160 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõu-
sid,- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid ja 
muud! Tel 5607 6805

• Ostan murutraktori. Tel 5687 5845

Ostan pildil olevad esemed. Värvid võivad erineda. 
Pakkuge ka teisi Tarbeklaasi vaase ja karahvine. 

Tel 529 1288
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KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

kuulutused.kuulutaja.ee

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 50 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

MÜÜA KÜTTEPUID 
Toores lepp, kuiv lepp, 

saadaval ka sangleppa ja kaske. 
Puud on laotud 5 m3 alustele.
Puu pikkuse lõikame vastavalt 

kliendi soovile. Transport hinnas. 

Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.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 KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, pai-
galdab ja hooldab! Kui otsid 
õhksoojuspumpa küsi meilt pak-
kumist! Tasuta konsultatsiooni 
tel 5662 2050 või http://www.
rakverekliima.ee Lisaks nüüd 
müüme ja paigaldame õhk-vesi 
soojuspumpasid. Küsi pakkumist 
ka meilt!

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

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 3328

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
3,50 €/kott ja kasel 4 €/kott. Tel 
505 1528

• Müüa soodsalt lõhutud küt-
tepuid, pakkuda ka 30 cm 40 L 
võrgus kuivi. Tel 5554 6093

• 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 kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa toored lõhutud küttepuud. 
Halu pikkus vastavalt kliendi soovile. 
Saadaval: hall lepp ja must lepp. Hin-
nad alates 45 €/ruum. Lääne-Virumaa, 
Väike-Maarja vald. Tel 5375 4750

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
sanglepp. Tel 5192 4320

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohale toomisega, veokile laotult 5-15 
m3. Kuivad 38, 50 cm ja toored 30-50 
cm, hinnad soodsad. Tel 503 0311

• Müüa kuivad, lõhutud sega 
küttepuud. Hind kokkuleppel. 
Tel 5390 3080

   EHITUS

• Müüa liiva (kild kuni 10 t), vedu! 
Tel 520 7616  

• Müüa täite- ja ehitusliiva, mul-
da, kruusa ja killustiku. Tel 520 
7616   

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 
501 2905   

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

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

• Müüa purustatud hobusesõnnikut. 
Tel 5557 2217

OST
• Ostan traktori JUMZ rippsüsteemi. 
Tel 520 0226

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

• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Uut kodu otsib 8-kuune Bengali 
poiss. Tel 5302 6788

VANAVARA

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

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

•  Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami ja kila-kola, 
viin ära teie mittevajalikud asjad jäät-
mekeskusesse. Tel 503 1849

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, 
fototehnikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid ja pal-
ju muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakkuda 
ka hambakulda või üksikuid kuld 
ja hõbe ehteid - ka sulatuseks. Kõik 
muud vanad esemed ka huvitavad! 
Tel 5872 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, medaleid, post-
marke, albumeid, vimpleid, ti-
kutoose ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-ser-
viise (ka üksikuid). Vanemaid 
naiste-meeste ehteid (kaelaehted, 
sõrmused, sõled, prossid, rin-
naehted, mansetid). Huvitavad 
ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, 
ehete karbid, kujukesed ja muud 
ilusad vanad asjad. Tel 5356 0761, 
Liina

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rakve-
res, Laada 14 – müügil hea valik meeste 
jalanõusid

• Rakvere kesklinnas kaotatud kuul-
deaparaat, leidjal teatada tel 525 2438

• Hei teie kaks nokastanud noorsandi, 
kes te kaotasite eelmisel laupäeval 
oma telefoni ühte Rakvere eramaja 
trepikotta, saate selle kätte isiku tu-
vastamisel. Tel 5565 7494

• Kaunis saal pidudeks, privaat-
ne koht peielaudadeks. Töötame 
ettetellimisel. Info tel 554 4322, 
Sako Kohvik FB lehel



Kuulutaja reede, 18. märts 202214 TASUB TEADA

www.kuulutaja.ee
LOE

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

TUTVUS

• Mees 65+ pikkusega 174 cm soovib 
tutvuda lihtsa ja heasüdamliku naise-
ga. Tel 5828 3399

• 70+ naine Lääne Virumaalt tutvub 
70+ m ehega, kes on pikemat kasvu 
ja valmis meeldivaks püsisuhteks. 
Kevad on lootuste ja uute alguste aeg. 
Tel 5374 1840

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Sinust mälestus me hinges elab. 
Sinu hääl veel kõrvus kõlab … 
Lahkus kallis poeg, isa, vanaisa 

SANDER GUTMANN 
22.09.1964-12.03.2022. 
 Mälestavad omaksed.

Ärasaatmine 19.03 
kell 11 sünnikodust 

Lillemäe talu, 
Ridaküla.

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul Kg 0.68 0.80

Roheline sibul kg 8.00

Küüslauk kg 10.00 12.00

Mugulsibul kg 2.50

Hapukapsas kg 2.50

Porgand, peet, kaalikas kg 1.50

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Mustrõigas kg 2.00

Jõhvikad liiter 5.00

Õunad kg 2.50

Mesi kg 7.00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5.00

Värsked räimed ja kilud kg 1.50

HINNAD RAKVERE TURUL 10. MÄRTSIL 2022.  RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.eeMüügil uued ja vähe kasutatud riided!

„Minu Goa“ – valus tõde 
unistuste puhkusepaigast
Moe- ja kunstikriitik Anne Vetik ütleb, 
et tema piiritu armastus rannaelu 
vastu on pärit lapsepõlvest, mil vane-
mad teda koos õe Heleniga suviti lõ-
putult Piritale viisid ning nad liivalos-
se ehitasid, kiikusid ja ujusid. Käiku-
dest Indiasse, Goa randadesse, sün-
dis aga värske raamat „Minu Goa. 
Päike, penid ja piña colada“.

Kaire Kenk

Anne Vetik tunnistab, et tema sagedaste In-
dia-reiside taga on depressioon ja depressiiv-
seid aegu tekitab talle sensoorne ilmajäetus. „Ma 
ei näe, tunne ega katsu nii palju, kui mu keha ja 
mõistus nõuaks. Tallinnas Liivalaia tänaval on 
sellisele olukorrale ka raske lahendust leida. Maa-
gilisel kombel aga piisab vaid sellest, kui tulen 
Goas lennukilt maha, ja hakkab vaikselt parem,“ 
imestab ta. „Niipea kui maandun Panjimi lennu-
jaamas, läheb mu süda mitu korda soojemaks ja 
värvub hülgehallist roosaks. Ümberringi kõik 
elab ja lõhnab. Koos soojusega haistab iga lennu-
kilt maha astuja kohe lõhnu: põlev prügi, kauge 
ookean, lõhnapulgad, mis muudavad templites 
viibimise lämmatavalt meeldivaks. Mets on täis 
kõikvõimalikke olendeid, külarahvaga saab kohe 
jutule, toit on vürtsikas ja viiekümne halli varjun-
di asemel on äkitselt kõik varjundid, mida inim-
silm eristada suudab. India road on siin, oma ko-
dumaal, palju teravamad nii maitselt kui ka lõh-
nalt,“ kirjeldab ta.

Vestlused Eestis elavate sõprade-lähedastega 
aitavad tal üle elada ka Goa põhilist häda, lõputut 
palavust. „Panen ventika tööle ja helistan Eestisse 
Indrekule,“ kirjeldab ta oma raamatus üht tüüpi-
list situatsiooni. „Siin on null kraadi, maaga paral-
leelselt liikuv märg lumi ja päikest nähti viimati 
televiisorist,“ teatab Indrek. Sellised kõned muu-
davad Anne meeleolu alati veidi paremaks.

Koerte varjupaigas
„Minu Goa“ läbivaks teemaks on Anne viima-
ne reis sinna, mil ta töötas vabatahtlikuna kahes 
koerte varjupaigas ning hoolitses kaks kuud 60 
koera eest.

Ta ütleb, et kuna on Indias palju käinud, tahtis 
ta sellele maale midagi tagasi anda, mitte olla jär-
jekordne piña coladat joov turist. „Hakkasin otsi-
ma ja leidsin koerte varjupaiga Goas. Mõtlesin, et 
Goa on selline suhteliselt turvaline paik üksinda 
reisimiseks, et lähen siis sinna. Elasin küll kuuris, 
aga sel oli õnneks väike terrass. Koos minuga elas 
üks koer ja katuse all ka üks rott,“ meenutab ta.

Kõige raskem oligi Anne sõnul koerte toit-
mine, sest see ainus hetk, mis võis osutuda oht-
likuks. Koerte ohjeldamiseks pritsis ta neid vee-
püstoliga või valas neile pangest külma vett peale. 

Penide kaklusi lahutas ta neile vett peale visates 
või kaikaga vastu palmipuud tagudes. 

„Harjusin India lopsaka floora ja faunaga lõ-
puks täiesti ära. Ükskord oli dušikabiini roninud 
kägistajamadu, suur konn suus. Sel hommikul 
ei saanudki duši alla, tuli oodata, kuni ta lahkub. 
Paljud asjad said nii igapäevaseks, näiteks palavas 
ja niiskes kliimas koerte haavade puhastamine ja 
mädanema läinud haavadest pintsettidega vak-
lade korjamine. Ma enam ei minesta nii kergesti 
siin Eestis enam ühegi asja peale,“ muigab Anne. 
„Suhtumine Indias on koertesse teistsugune kui 
Eestis. Täiesti normaalseks peetakse kutsikapuu-
ride kaasavõtmist suurte teede äärde, et neile 
möödujate hulgast siis uusi peremehi otsida,“ üt-
leb Anne. 

Raamatu suurim väärtus on siiski Anne lop-
sakas, terav ja täpne jutustamisoskus. Ta paneb 
kaasreisijad paika juba Tallinna lennujaamas. 
„Siin on viiekümnendates aastates tädid eso-
teerilise tulukesega pilgus, kaelas korralikult 
energiaga laetud kristallehted. Seina äärde põ-
randale on pesa teinud päevinäinud rastapatside 
ja kõrvatunnelitega seljakotirändurid, kapsaks 
loetud „Lonely Planet“ näpus. Vene rahvusest 
inimesed joovad rõõmsalt viina ja arutavad, 
kas sel aastal on kohapeal kõik vanaviisi või 
tõstis majaperemees hinda,“ kirjutab ta. „Val-
gustatud nägudega joogatarid teevad väikest 
lennueelset venitust ja karmapuhastust. Seal-

samas istub, kallis läpakas süles, IT-guru, kes 
lendab koju vanaema sünnipäevale ja kirjutab 
veel viimaseid koodiridu.“ Erinevaid inimtüü-
pe, kes Anne raamatust läbi lehvivad, on sadu.
Goa näikse olevat just täpselt selline koht, mis 
meelitab ligi kõige värvikamat ja veidramat selts-
konda ja autor ei hoia nende kirjeldamisel ka vär-
videga kokku. Õiged hipid, uue aja libahipid, joo-
gid ja esoteerikud, rikkad Venemaalt ja kohalikud 
kriketimängijad leiavad lehekülgedel koha.

Raamat kui algaja ränduri aabits
Anne ise kirjeldab õhtuid Goa randades nii: „Igast 
rahvusest inluencer’id sunnivad oma elukaaslasi 
ja bestikaid tegema endast pilte, kuna magic hour’i 
valgus toob kõvasti laike. Nad vingerdavad eroo-
tiliselt lainetes, proovides vältida vees hõljuvaid 
kilekotte, ning vaatavad spirituaalsete nägude-
ga kaugusesse. Füüsiliselt paremas vormis olijad 
sooritavad hüppeid ning teevad kätelseisu. Goas-
se hedoneerima tulnud turisti sihtideks on teha 
joogat, juua piña colada’t, põleda või siis mitte põ-
leda päikese käes ära, „välja puhata“ või põgeneda 
kaheks nädalaks enda elu eest, sest mis see puhkus 
muu on. Oleme mänginud end kohta, kus tõelist 
vabadust on jäänud aastas alles vaid neljaks näda-
laks – selle aja jooksul peab tegema kõike.“

Anne ütleb, et tal on tänini meeles see kõige 
esimene Goa rannas söödud seljakotiränduri-
te rahvustoit – kuldselt läikiv, meesse uppunud 
banaanipannkook. „Mäletan esimest rannahom-
mikut, kus kõik tundus ebareaalselt äge. Olid pal-
mid, lained, olemise kergus ja teadmine, et rannas 
ei saa kunagi mitte midagi halba juhtuda, sest 
rand on rahvusvaheliselt sertifitseeritud rahut-
soon. Praegu juba tean, et rannas pole alati turva-
line, isegi mitte Goas,“ ütleb ta. 

Igal rannal on Indias mitu nägu. „Aramboli 
hipiparadiisist lõuna pool asuvad Vagatori ja An-
juna rannad, veel kaugemal Baga rand. Venelasi 
liigub siin vähem, neile sobib Põhja-Goa rahulik 
miljöö paremini,“ kirjeldab ta. 

Kui pakettreisija jaoks tähendab Goa randa, siis 
seljakotirändur nii ei arva. „Minu jaoks on Goa 
ka mäed, džungel, Margao vaiksed tänavad (väl-
ja arvatud Indiale tüüpiline peatänav), Panjimi 
ajaloolised kohvikud, portugaallaste lagunevad ja 
Mumbai rikkurite tuttuued villad,“ ütleb Anne.

Anne Vetik on kultuuriväljal aktiivselt tegut-
sev rohelise maailmavaatega ajakirjanik, reklaa-
mitegija ja loomasõber. Ta on kureerinud näitusi, 
kirjutanud üle kümne aasta kunstist, moest ja di-
sainist, juhtinud kahte telesaadet ja veab IDA raa-
dio disainisaadet „Materialism“. Tugev sotsiaalne 
närv on tal ka. „Arvan endiselt, et kaasaegne linn 
peab olema roheline, inim-, looma-, linnu-, pu-
tuka- ja taimesõbralik ning et auto pole igapäe-
vaseks eluks Tallinna-laadses linnas kuskilt otsast 
vajalik. Peame pealinnas jätkuvalt võitlema liigse 
muruniitmise ning arutu lehepuhurite möirgami-
se ja tolmutamisega,“ leiab ta.

Anne Vetikul oli Indias töötades viis lemmikut: Konn-koer, 
Suure-peaga-poiss, Szelze, Kolme-jalaga-koer ja Ranna-
koer. Eriti nutikas oli Suure peaga poiss, kes oskas ronida 
üle aia ning tundis väga hästi oma eestikeelset nime. 
Foto: Anne Vetik
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Kuninganna ja viinakurat võitlevad Käsmus
Sel suvel etendub Käsmu 
meremuuseumi õuel aja-
lootruu lugu salapiirituse 
vedamisest. Lavastus “Ku-
ninganna ja viinakurat” 
sünnib Teater Nuutrumi et-
tevõtmisena, kes viimastel 
suvedel on mereäärsetes 
paikades toonud vaatajate-
ni nii mõnegi loo.

Katrin Uuspõld

Rannakülas Vainupeal elav Teater 
Nuutrumi juht Jaanus Nuutre üt-
les, et mõte luua ja lavastada lugu 
salapiirituse vedamisest 1930. aas-
tate Eestis, tekkis tal juba eelmisel
aastal.

„Kui me möödunud aastal Vane-
muise teatri dramaturgi Sven Kar-
jaga materjali otsisime, siis jäi näpp 
August Mälgu „Tson Lemberi uus 
elu” peale, mis etendus eelmisel su-
vel Eismal. Aga mõte salapiirituse-
veost jäi idanema ja otsustasin teha 
selle tänavu,” rääkis Jaanus Nuutre.

Algselt oli plaan salapiirituse lugu 
mängida Karepal Sagritsa talumuu-

seumi õuel, aga Virumaa Muuseu-
mid ütlesid paiga üles. „Kiiresti sai-
me kaubale Käsmu meremuuseumi-
ga. Sealne koht on hea, publikul on 
vaade nii muuseumile kui merele,” 
kirjeldas Nuutre. „See, milline eten-

dus tuleb, on minu peas valmis juba 
tükk aega, Loone Ots on praegu veel 
sulge teritamas ning näidend valmib 
aprillikuu jooksul.”

Rollid on jagatud, peaosades on 
Tanel Saar VAT Teatrist, vabakut-
seline Merilin Kibrits ja Merle Pal-
miste Eesti Draamateatrist. „Aga la-
vastus tuleb selline, kus kõikidel te-
gelaskujudel on oluline osa. Näiteks 
kaptenil, kelle nimi lavastuses ongi 
Käpten. Teda mängib Jaanis Valk, 
kes on teinud filmi esimesest Eesti 
ümbermaailmapurjetajast, Jaanis 
on ühtlasi Tammsaare teatri näitle-
ja. Mängivad ka Amanda Hermiine 
Künnapas, kes on teinud kaasa Eesti 
Draamateatri lavastustes ja mängib 
„Kättemaksukontoris”, Siret Tuula 
ja Miika Pihlak. Mõnus noorusest ja 
kogemusest pakatav andekas trupp,” 
iseloomustas lavastaja Jaanus Nuut-
re.

Nuutre märgib, et lugu kirjuta-
takse vastavalt ajaloo sündmustele.  
„Proovime olla väga ajalootruud, 
saime ka Kristi ja Siim Kallase fondi 
stipendiumi, et kajastame ajaloolist 
materjali. Need tegelased on päri-
selt elanud ja olnud inimesed, lugu 

seal ümber on küllaltki päris, aga 
läbi meie fantaasia. Katsume peide-
tult kajastada ka seda, mis maailmas 
praegu toimub kohutava sõja näol 
Ukrainas, sõjapidamisest pole Eesti 
riik ajaloos puutumatu olnud,” rää-
kis Jaanus Nuutre.

„Kuninganna ja viinakurat” on 
lugu kahe kange ristumisest ja tu-
gevast tulevahetusest - kuninganna 
(mängib Merilin Kirbits) ja viina-
kuradi (mängib Tanel Saar) vahel. 
Tüki tugisammast, kes püüab kõi-
ki maapeal hoida ja kelle juurde 
saavad kõik minna nõu küsima, 
kehastab Merle Palmiste. Teised 
tegelased ei jää tahes-tahtma viina-
sõjast puutumata, nii kapten, piiri-
valvur (Miika Pihlak) kui kapteni 
tütar (Amanda Hermiine Künna-
pas), kellel on suur saladuslik lugu 
mängida.

„Ajalootruu tükk meie kastmes, 
kuidas võis välja näha salapiirituse 
vedu ja rannaküla elu,“ märkis Jaa-
nus Nuutre.

„Kuninganna ja viinakurat” esi-
etendus on 22. juulil, kokku män-
gitakse lugu kümme korda juulis ja 
augustis.

Merle Palmiste kehastab suvelavastuses 
„Kuninganna ja viinakurat“ tugisammast, 
kelle juurde saavad kõik minna nõu küsi-
ma. Foto: Mari Rostfeldt

Jälle üks armastusfi lm
„Eiffel“ peaks tutvustuse 
kohaselt jutustama sellest, 
kuidas Gustave Eiffel rajas 
oma kuulsa torni, aga kui 
keegi loodab kinosaalist 
leida lugu torni sünnist, siis 
peab pettuma. Põhirõhk on 
ikkagi romantikal ja see on 
lihtsalt jälle üks armastus-
film.

Margit Adorf

Iseenesest, ega see film ju halb ei ole, 
aga kindlasti pole see mokkamöö-
da neile, kes tahaksid, et lugu tõesti 
räägiks Eiffeli torni rajamisest. Seda 
on natuke näpuotsaga küll, aga põ-
hiline pendeldamine käib ikka ar-
muelu ümber, on palju igatsust ja 
romantilist ihalemist soojades hä-
marais toonides ja prantsuse kee-
les. Frankofiilidest daamid sulavad, 
aga kui neil on kinos saatjaks mõni 
praktilisema meelega härra, siis 
tema jaoks on film ilmselt pigem 
piinarikas katsumus. Aga mida kõi-
ke inimesed ei tee suure armastuse 
ajel, eksole. 

Mina isiklikult suhtun väga suure 
skeptilisusega sellistesse filmidesse, 
mis justkui küll natukene põhinevad 
tõsielusündmustel, aga tegelikult 
serveeritakse meile tõe pähe kellegi 
niisket unenägu. Ja kahjuks see film 
just nende kilda kuulub. Kui usku-
da seda, mida film väidab, siis on 
põhitegijaks torni sündimise juures 
naine, õigemini torni looja igatsus 
naise järele. Ja kuigi muidugi avaneb 
selle torni tipust fantastiline vaade ja 
paljud armunud paarid reisivad just 
sinna ülimat romantikat otsima ja 
seal tehakse ka palju abieluettepane-
kuid, on päris elus asi torni sünni-
looga siiski mõnevõrra proosalisem.

Eiffeli torn oli algselt mõeldud 
ajutise ehitisena ja see plaaniti rajada 
1889. aasta maailmanäituse tarbeks. 
Nii nagu filmis, nii ka päris elus, 
Gustave Eiffel, kes muuseas on ka 
USA kuulsa Vabadussamba ehitaja, 
polnud suure torni ehitamise ideest 

algselt vaimustuses. Siiski mõtles ta 
ümber ja nagu me kõik teame, siis 
324 m kõrgune torn sai püsti. 

Filmiversioon keskendub sellele, 
et esitab romantilise muinasloo sel-
lest, kuidas Gustave Eiffel (Romain 
Duris) suure armastuse ajel torni ra-
jas naisele, kellega ta ei saanud abiel-
luda – Adrienne Bourgèsile (Emma 
Mackey). Seda lugu ei jutustata sir-
gjooneliselt, alguses näeme vanemat 
Eiffeli, kes juba kibestunud, kuid 
ikkagi edukas mees, ja siis ta tasapisi 
meenutab oma nooruspõlve ja va-
helduva eduga ehitab oma torni. No 
on ilus vaadata küll, aga... See film 
ikkagi ei peaks pretendeerima selle-
le, justkui see oleks tõsieluline. Nagu 
ma ütlesin – niiske unenägu, kui 
soovite, siis mingis paralleelreaal-
suses ju nii võis ollagi, aga päris tõe 
pähe meie maailmas seda võtta ei 
saa.

Päris elus olid asjad sedamoodi, 
et Eiffel ja Bourgès tõepoolest kor-
ra ka kohtusid ja Eiffel soovis küll 
Bourgèsi ära kosida, aga nai se isa 
ei andnud selleks luba (see on filmis 

olemas). Kohtumise ajal oli mees 27 
ja naine 17-aastane. Isa põhjendas 
oma otsust sellega, et tema arvates 
polnud Gustave Adrienne jaoks pii-
savalt hea. Mees oli sellel ajal juba 
insener ja oli naise kodulinnas ehi-
tamas silda üle Garonne’i jõe. Silda 
ehitati ja armulugu leidis aset 1861. 
aastal. 

Muidugi elas Gustave seda tõrju-
mist üle, kuid siiski, meeleheitesse 
langemise ja erakuna elamise asemel 
ta paistis olevat praktilise meelega 
mees ja nii kirjutas ta oma emale, et 
ta rohkem ei soovi armastust jah-
tida, vaid tema huvi on, et ta leiaks 
endale naise, kellesse ei pea ilmtin-
gimata armunud olema, kuid kellega 
saaks abielluda ja pere luua. Niisiis 
abielluski Eiffel juba 1962. aastal 
oma peretuttava Marguerite Gau-
delet’ga ja sai temaga viis last. Mar-
guerite oli mehest samuti 10 aastat 
noorem, paraku ta suri 32-aastase-
na, 1877. aastal. Eiffel ei abiellunud 
teist korda kunagi. Margueritega 
olid nad abielus 15 aastat. Hilisemas 
elus oli Eiffelile suureks toeks tema 

vanim tütar, kes asus nooremate 
õdede-vendade eest hoolt kandma 
14-aastasena, pärast ema surma. Ta 
oli isa peamiseks assistendiks ja era-
sekretäriks. 

Ühesõnaga, armastusloona on 
film Eiffeli torni sündimisest ju 
kena, üks kriitik on sellest lausa nii 
vaimustuses olnud, et nimetas seda 
Prantsuse-Titanicuks (filmide võrd-
luses), kuid mina nii joovastuses 
ei oleks. „Titanic“ on ikka kõvasti 
uhkem ja ka traagilisem lugu, ning 
ühtlasi see ei pretendeeri mingile 
ajaloolisele tõele. Eiffel nii mastaap-
ne ei ole, kuid samas püüab püünele 
upitada mingit romanssi, mis inse-
ner Eiffeli jaoks ei olnud kindlasti 
mitte niisuguse tähendusega.

Kui teid ei häiri see, et faktiliselt 
ei ole asjalood nii nagu film seda esi-
tab, siis võite vaatama minna küll, 
ilus kostüümidraama ja palju nõre-
tamist. Kui aga sooviksite mingit tõ-
siseltvõetavamat biograafiat, siis see 
film ei ole õiges kaalukategoorias. 
Tsiteerides eesti multifilmiklassikat: 
„Ilus, aga loll“. 

Film „Eiffel“ esitab romantilise muinasloo sellest, kuidas Gustave Eiffel (Romain Duris) suure armastuse ajel torni rajas naisele, kellega ta 
ei saanud abielluda – Adrienne Bourgèsile (Emma Mackey). Foto: Pressimaterjalid

KUHU MINNA

Rakvere Teater
18.03 kell 19 „Ilma sinuta” v/s, lav. Peeter Raudsepp
19.03 kell 15 “Onu Vanja” s/s, lav Eili Neuhaus
22.03 kell 11 “Sirli, Siim ja saladused” s/s, lav Mari Anton
24.03 kell 19 „Oi, Johnny” s/s, lav. Peeter Raudsepp
24.03 kel l 19 „Kõike head, vana toriseja” v/s, lav. Eili Neuhaus

Lähiajal on tulekul mitu 
kontserti Ukraina heaks

N ii Väike-Maarjas, Tapal kui Rakveres annavad muusikud kontser-
te, mille tulu moel või teisel toetab Ukrainat ja ukrainlasi.

Väike-Maarja seltsimaja juhataja Terje Kümnikul tuli mõte Uk-
raina heaks kontsert korraldada ja kutsuda esinema muusikud, kes pole 
varem Väike-Maarjas käinud: Männiste Perebänd ja Daniel Levi Vii-
nalass. „Andrus Bonzo Albrecht on varem käinud, aga oli lahkesti nõus ka 
nüüd tulema. Nii et muusika peaks kõnetama nii noori kui vanu,“ rääkis 
Terje Kümnik ja lisas, et kontserdi lõpus toimub ka heategevuslik oks-
jon Daniel Levi ühe isikliku eseme peale.

Kümniku sõnul soovitakse eelisjärjekorras olla abiks just Väike-Maarja 
valda saabuvatele lastega peredele ning võimalusel suunatakse vahendeid 
ka koostöös MTÜga Eesti Pagulasabi lastega peredele üle Eesti.

Väike-Maarja seltsimajas algab heategevuskontsert koos kevade algusega 
20. märtsil kell 17.33. Sissepääsuks tuleb teha vähemalt kümne-eurone an-
netus.

Kevade alguse päeval on Ukraina heaks kontsert ka Tapa Jakobi kirikus 
kell 14. Esinejateks on Lehtse kammerkoor, segakoor Leetar, Tapa mando-
liiniorkester, trio Ariana, Nadia ja Sass, Liubov Laur ja Indrek Jurtšenko, 
Sigrid Mutso, Mart Kroon, Kadri Nirgi. Kontserdi tulu annetatakse Ukrai-
na Organisatsioonide Assotsiatsioonile Eestis, kes omakorda ostab selle eest 
meditsiinitarbeid ja tehnilisi vahendeid Ukrainasse saatmiseks.

Muusik Maria Griffeli algatusel ning koostöös Juhan Kunderi Seltsi ja 
Inglise Aiaga sünnib reedel, 25. märtsil kell 18 Rakvere Aiakultuurikesku-
se saalis (Niine 4) heategevuslik kontsert. Üles astuvad muusikud Bonzo, 
Toomas Krall ja Peep Pihlak Moonaküla Muusikaakadeemiast, Maria 
Griffel ja Kadri Lepik ning Uhtna naiskoor. 

Kontserdile pileteid ei müüda, sissepääsuks on annetused alates viiest 
eurost. Kogunenud summa läheb Aiakeskuse hostelis elava viie Ukrainast 
sõja eest Eestisse jõudnud perekonna abistamiseks, kes on kolimas hoste-
list üürikorteritesse.  

Katrin Uuspõld
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ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

18., 25. ja 31. märts

18. märts

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-

Kuulutaja reede, 18. märts 202216
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