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Peaminister Kaja Kallas: oleme selles julgeolekukriisis kõik koos
Selle nädala esimesed päe-
vad veetis Eesti peaminister 
Kaja Kallas Virumaal, kohtu-
des mitmete ettevõtjate, aga 
ka näiteks Sisekaitseakadee-
mia kadettide ja õppejõudu-
dega. Teisipäeva õhtul külas-
tas ta Rakvere vallas OG 
Elektra kompleksi.

Katrin Uuspõld

Peaminister, mis oli Teie sõnum 
Virumaa kohtumiste käigus 
ja milliseid sõnumeid ise vastu 
võtsite?

Meie fookus oli Ida-Virumaal, 
olime seal kaks päeva, lõpetame 
Lääne-Virumaal. Põhiline mure on 
julgeolekukriis. Meie murekoht on 
sisejulgeolek, see, kuidas ise omava-
hel läbi saame. Meile on tulnud Uk-
rainast sõjapõgenikke, sellega seoses 
võivad tekkida pinged, eesmärk on 
neid hajutada ja murekohti vaadata. 

Ida-Virumaale oleme suunanud 
täiendavat raha,  näiteks tegime 
otsuse koolide osas võtta üle Järve 
kool, nii me aitame kaasa eestikeel-
se hariduse kvaliteedi tõstmisele. 
Samamoodi Narvas. Midagi ei jää 
üle, oleme asjad enda kätte võtnud, 
et saaksime eestikeelse haridusega 
rohkem edasi minna.

Ja muidugi energeetika pool. Jul-
geolek on ka energeetikajulgeolek. 
Aasta lõpus tabasid meid kõrged 
energiahinnad. Nüüd on küsimus, 
kuidas saaksime rohkem hajaener-
gia tootmist ning taskukohasemaid 
energiahindu meie inimestele.

Kas Teid üllatas Eesti elanike 

reaktsioon, kui meile hakkasid 
saabuma Ukraina sõjapõgeni-
kud?

Olin väga uhke Eesti inimes-
te üle, et Eesti inimesed on suure 
südamega ja aitamas Ukraina sõ-
japõgenikke. Me oleme Ukrainat 
aidanud suhtena SKPsse kõige 
rohkem sõjalise abiga, oleme aida-
nud humanitaarabiga, aitame siin, 
inimesed on avanud oma südamed. 
Mis me riigina saame teha, on teha 
kiired otsused, et ukrainlased saak-
sid siin kiiresti kohaneda, lapsed 
minna kooli ja täiskasvanud tööle. 
Et see protsess oleks võimalikult 
valutu.

Eestis elab paraku ka inimesi, 
kes pooldavad Putini režiimi. 
Kuidas neid hallata?

See on ka infosõda. Üks asi, mida 
me teeme, on see, et oleme sulge-
nud Vene propagandakanalid. Va-
rasemalt ei ole me selliseid otsuseid 
pooldanud, aga julgeolekurisk sellest 
tulenevalt on ja seda me pidime te-
gema. Ainuke viis on jagada tõest 
infot, teha avatud arutelusid. Keegi 
ei ole kahtluse alla seadnud ja kõi-
gile on näha, mida Putin Ukrainas 
teeb. See peaks olema üheselt hukka 
mõistetud ja seda ka rahvusvahelise 
kriminaalkohtu tasemel. Kõik, kes 
panevad tsiviilelanikkonna kallal 
toime neid õudusi, mis praegu Uk-
rainas toimuvad, saab vastutusele 
võtta sõjakurjategijana. 

Kuidas hoida Eestit ühtsena, et 
vältida eos siinseid võimalikke 
pingeid rahvuste tasandil?

Meie fookus peaks olema sellel, 
et meie vaenlane ei ole sõjapõgenik. 

Sõjas ei ole süüdi meie venekeelne 
elanikkond. Me oleme selles julge-
olekukriisis kõik koos. Kõik koos 
me saame sellest ka välja tulla, aida-
tes üksteist ja fokusseerides sellele, 
et kui me omavahel kiskleme, oleme 
me nõrgemad ja see meeldiks meie 
vaenlasele. Sellega ei maksaks kaasa 
minna. Me saame hakkama nende 
lisandunud inimestega, nad ei tule ju 
ainult abi saama, vaid on valmis ka 
ühiskonda panustama. 

Suur osa põgenikest on suuna-
tud Tallinnasse, sealsed maju-
tuskohad on täis, aga üle Eesti on 
võimekust põgenikke majutada 
ja abistada palju suurem. Lisaks 
on Tallinnas ja suuremates lin-
nades üüriturg väga kõrgete 
hindadega, mida sõjapõgenik en-
dale naljalt lubada ei saa. 

Esiteks on Tartu ja Pärnu vastu-
võtukeskustes loodud võimalus saa-
da kõiki teenuseid ühest kohast. 

Mis puudutab ümberjaotamist, 
siis paljud põgenikest on tulnud 
suurlinnadest, Kiievist, Harkivist, 
nad tahavad olla linnades. Aga lõ-
puks teeb elu oma korrektiivid. 
Alguses me peame  neile maju-
tuse tagama, kui nad saavad end 
registreeritud, saavad tööle või 
toetust, peavad nad endale ise ela-
mise otsima. Siis teeb elu korrek-
tiivid, kui sa selle raha eest ei saa 
Tallinnas elada, siis vaatad, kus 
ja milliseid elu- ja koolikohti on. 
Ida-Virumaal on meil koolikohti 
lastele pakkuda, samuti Lõuna-Ees-
tis. Eks see jaotub ühtlasemalt elu 
käigus. 

Osalete neljapäeval-reedel* 
NATO tippkohtumisel. Mis on 
Teie sõnum ja ootused?

Esiteks, minu sõnum on see, et 
nüüd on aeg, et kõik riigid kuluta-
vad vähemalt 2 protsenti oma sise-
majanduse kogutoodangust kaitsele. 
Seda peaks tegema kohe, mitte kau-
ges tulevikus. 

Teiseks: me peame suuri võime-
kusi andma koos, tegema rohkem 
koostööd. Näiteks õhukaitse -  ük-
sinda on see kallis, aga koos katab 
see suuremat ala. 

Kolmas asi: NATO ja Euroopa 
tugevus on see, et meie sõjaline või-
mekus peab olema viimase peal teh-
noloogiaga. Et jätkuks teadusaren-
dus selles valdkonnas. 

Ja loomulikult Putini täielik iso-
leerimine täiendavate sanktsiooni-
dega, et tema sõjamasin ei saaks raha 
peale.

*intervjuu on tehtud 
teisipäeval, 22. märtsil

Peaminister Kaja Kallas. Foto: Stenbocki 
maja
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Rakvere valla vabatahtlikud ja ametnikud 
aitavad ukrainlastel kohaneda

Rakvere vallas on värske Ukraina kogukond ligi sajaliikmeli-
ne, enamik valla põllumajandusettevõtetes töötavate ukrain-
laste pered ja tuttavad. Lapsed elavad kooli- ja huvitegevu-
sellu sisse, koos vanematega käiakse keelekohvikus ja mä-
lestuspalvusgi on peetud.

Rakvere valla haridus- ja noorsootöönõunik Monica Jaanimetsa sõnul on 
nende vallas hetkel ligi 30 lasteaia- ja kooliealist last, kellest mitte kõik ei 
ole avaldanud soovi koolis-lasteaias käima hakata. „Paljud eelistavad õppi-
da distantsõppel kodus, mõned Veltsi piirkonna lapsed käivad Veltsi koo-
lis ja Sõmeru-Uhtna lapsed on oma Ukraina distantsõppel Sõmeru kooli 
ruumides, pärastlõunal on aga neil huvitegevused,“ selgitas Jaanimets.

Nad saavad osaleda Noorte Loodus- ja Tehnikamaja ja noortekeskuste 
ettevõtmistes, muuhulgas tehnoloogiaringis, saviringis ja pärastlõunasel 
ajal on plaanis ka eraldi eesti keele õpe.

Tervele perele mõeldud keelekohvik toimub teisipäevaõhtuti ja selle 
eesmärk on selgeks saada esmane suhtlussõnavara. „Esimesel korral õpiti 
ligi tund aega eesti tähti ja tehti ka koos kiluvõileibu ja kama,“ rääkis Piret 
Laidroo Sõmeru Noorte Loodus- ja Tehnikamajast, lisades, et kiluvõilei-
vad oli kolm ühes: midagi eestipärast, midagi, mil kohvikuga pistmist ja 
keeleõpe, et selgeks saada mõned toiduainete nimed.

Enamik Ukraina lasteaialastest käib Uhtna lasteaias avatud rühmas, kus 
ka ukrainlastest lasteaiaõpetaja ning abiline. 

Rakvere vallavanem Maido Nõlvaku sõnul nende valla sõjapõgenikest 
enamus kohalikes põllumajandusettevõtetes ja ehitusettevõttes töötavate 
ukrainlaste pered ja tuttavad.

„Eks me oleme mõned ämbrid juba läbi kolistanud, mõni vabatahtlik, 
kes liiga palju ülesandeid enda peale võttis, on läbi põlenud, aga võtame 
õppust,“ oli Nõlvak optimistlik. 

Korraldatud on humanitaarabi jagamine nii riiete kui mööbli osas ning 
kohandatakse majutusruume valla sotsiaalpindadel. Vallavanema sõnul 
on kohalikud ettevõtjad, kelle juures ukrainlased töötavad, väga kiiresti 
reageerinud ja aitavad kortereid remontida. „Tean ettevõtjat, kes nädala-
ga tegi kaks korterit korda ja juba on pered ka sisse kolinud, kaks korterit 
on tal veel remonditud saamas,“ rääkis Nõlvak. „Kutsume ka inimesi üles 
kasutama võimalust, et pikka aega tühjana seisnud korterid koostöös ette-
võtjate, heade inimeste annetuste ja vallaga korda teha ja üüripinnana ka-
sutusse anda. See väärindaks kinnisvara ja kui ukrainlased ka ühel päeval 
lahkuvad, siis on korter paremas korras. Igal juhul on see tänane võimalus 
kohalike inimeste jaoks.“

Sel nädalal eraldas Rakvere vallavolikogu 100 tuhat eurot reservfondi 
Ukraina sõjapõgenike abistamiseks. „Ukraina inimesed vajavad abi praegu 
ja peame tegutsema, me loodame, et riik midagi tagasi ka annab. Lasteaia- 
ja koolikohad, huviharidus on suured summad, võtame ka kaks Ukraina 
inimest tööle lasteaeda, kaks kooli,“ selgitas Maido Nõlvak.

Vallavanema sõnul tuli hiljuti kokku puutuda ka valdkonnaga, millele 
veel mõeldagi ei osatud. Nimelt sai ta pühapäeva hommikul teate, et ühe 
Rakvere valda jõudnud Ukraina mehe sõjas viibiv poeg hukkus. „Me ei 
olnud sellise asja peale veel jõudnud mõelda, kus inimesed saaksid oma 
lähedasi leinata. Me ei saa Tõrma surnuaeda nii kiiresti isegi sümboolset 
risti panna, kus ukrainlased saaksid sõjas langenud lähedasi mälestamas 
käia. Aga leidsime lahenduse baptistikoguduse pastor Gunnar Kotieseni-
ga ja pühapäeva õhtul oli Rakveres baptistikoguduse kirikus neile palvus. 
Lisaks isale, kelle poeg hukkus, oli pea kolmkümmend meie kogukonna 
ukrainlast osalemas. Teenistus oli väga südamlik, mul ja kõigil ukrainlastel 
olid silmad märjad. Risti all sai süüdata küünlad, oma mure välja rääkida, 
ukrainlased said hingerahu,“ kirjeldas Maido Nõlvak. 

Katrin Uuspõld

Keelekohvikusse on ukrainlased oodatud terve perega. Foto: Sõmeru Noorte Loodus- ja 
Tehnikamaja

Rahvusvahelise Sotsiaaltöö-
tajate Föderatsiooni algatusel 
tähistatakse igal märtsikuu 
kolmandal teisipäeval liikuva 
pühana rahvusvahelist sot-
siaaltöö päeva, selle päeva lä-
hedal, 18. märtsil, olid Mõdri-
kule Tallinna Tehnikakõrgkooli 
Teenusmajanduse Instituuti 
kutsutud kokku ka siinsed 
sotsiaaltöö vilistlased ja Lää-
ne-Viru sotsiaaltöötajad. Koos 
Lääne-Viru Omavalitsuste Lii-
duga (VIROL) kuulutati välja 
parimaid sotsiaalvaldkonna 
tegijaid.

Katrin Uuspõld

Lääne-Virumaa 2021. aasta sotsiaal-
töötaja on Rakvere vallavalitsuse 
sotsiaaltööspetsialist Mirje Reinu-
mäe; sotsiaalvaldkonna toetaja - Ka-
ris Mugamäe MTÜ-st Maria ja lap-
sed; aasta sotsiaalvaldkonna tegu on 
sotsiaalkaitse ennetustöö spetsialisti 
ametikoha loomine Rakvere valla-
valitsuses.

Uudse ametikoha loomine oli 
Rakvere vallavanem Maido Nõlva-
ku idee, mida volikogu toetas ning 
kevadel saab aasta, mil uus spetsia-
list on ametis olnud. „Siiani  oli ter-
ve hulk inimesi, kes ei saanud oma 
muredele lahendusi ega osanud ka 
küsida, tänu uue ametniku tööle 
asumisele on need võimalused loo-
dud,“ rääkis Maido Nõlvak ja viitas, 
et uued võimalused puudutavad nii 
lapsi, vanemaid kui eakaid. „See on 
tuhandekordselt end ära tasunud,“ 
kinnitas Nõlvak. Ta lisas, et ka teis-
test omavalitsustest on käidud uut 
lähenemist uurimas ning kaalutak-
se analoogsete töökohtade loomist. 
Tervemad perekonnad, vähem koo-
list kõrvalehoidmist, vähem üksil-
dustunnet eakatel, tegelemine vaim-
se tervisega on Nõlvaku sõnul ühed 
näited sellest tööst. 

Tunnustused
VIROLi sotsiaalkaitsekomisjoni juht 
Kersti Suun-Deket märkis, et aasta 
sotsiaaltöötaja Mirje Reinumäe pa-
nus valdkonda on olnud suur, ta on 
töötanud peaaegu 30 aastat sotsiaal-

töötajana. Ühtlasi autasustas Mirje 
Reinumäed mõned päevad varem 
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon oma 
rinnamärgiga.

„Kui alustasin endises Rakvere 
vallavalitsuses, siis sotsiaaltöötajaid 
praktiliselt ei olnud, alles hakkasi-
me seda ala õppima ja süsteemi välja 
töötama. Töö ei olnud võõras, sest 
olin eelnevalt ametiühingus, kus 
tuli abivajajaid aidata,“ rääkis Mirje 
Reinumäe ja lisas, et talle on alati 
väga meeldinud inimestega töötada. 
„Olen pärit kuuelapselisest perest, 
kus vanemad toetasid nooremaid ja 
koos saime kõigega hakkama. Ma 
õppisin raamatupidamist, aga ega 
numbrid mulle nii väga ei meeldi, 
mulle meeldivad inimesed!“ rääkis 
Reinumäe. „Kui leiame ühised la-
hendused ja näen rõõmsaid silmi, 
siis see läheb väga korda. Minu jaoks 
on oluline, et meie valla inimesed ei 
ole näljas ega külmas, et neil oleks 
olemas eluase.“

Kolmekümne aastaga on tema 

hinnangul töö muutunud ja pare-
maks läinud. „Nüüdseks on välja 
kujunenud võrgustik. Politsei, et-
tevõtjad, koolid, lastekaitse, teised 
sotsiaaltöötajad – see on meeskon-
natöö,“ ütles Mirje Reinumäe.

Sotsiaalvaldkonna toetaja tiitli 
saanud Karis Mugamäed iseloomus-
tati kui olulist kaasamõtlejat. „MTÜ 
Maria ja lapsed pakub perekodu ja 
järelhooldusteenust ja on saanud li-
sarahastust mitmetest projektidest, 
et pakkuda maakonnas pereteraa-
piat vähekindlustatud peredele,“ tõi 
Suun-Deket välja.

Hea töö eest tõsteti esile ka teised 
nominendid: Rakvere sotsiaalkes-
kuse tugitöötaja Kaja Roolaht, Viru 
Maakohtu Rakvere kohtumaja, mil-
le kollektiiv Raili Raja eestvedamisel 
juba aastaid Rakvere päevakeskuse 
lastele teeb jõulupeo ning kingitu-
sed. Samuti on MTÜ JCI Rakvere 
ja Maris Tekkel korraldanud laste 
jõulupuu heategevusprojekti. Head 
tööd on Suun-Deketi sõnul tei-

nud ka Roelas MTÜ Johanna, kes 
erivajadustega inimestele aastaid 
mitmeid teenuseid pakub ja Sigrit 
Kullang, kes on lühikese ajaga aren-
danud Imastus Hooldekodu teenuste 
kvaliteeti.

Sotsiaaltöö õpe Mõdrikul
Tänavu täitub 30 aastat sotsiaaltöö 
õpetamisest Lääne-Virumaal. Üks 
õppejõud, kes sotsiaaltöö õpetami-
sega algusest kuni tänaseni tegev, 
on Meeli Männamäe. „Alustasime 
Rakvere pedagoogikakoolis, kus 
koolitasime hooldustöötajaid põ-
hikooli baasil ja sotsiaalpedagooge 
keskkooli baasil. Ühinesime Mõd-
riku Tehnikumiga Lääne-Viruma 
kutsekõrgkooliks ja jätkasime Mõd-
rikul sotsiaaltöö õpetamisega, nüüd 
oleme ühinenud Tallinna Tehni-
kakõrgkooliga. Rakenduskõrghari-
dusõpe on võrdsustatud bakalaure-
usega,“ rääkis Männamäe lühidalt 
30aastasest sotsiaaltöö õpetamise 
ajaloost Lääne-Virumaal.

Mis puutub praegusesse aega, 
siis on Männamäe sõnul kaugõppes 
sotsiaaltöö erialal konkurss suure-
nenud, kolme aastakümnega on pi-
devalt paranenud hooldusvahendid 
ja juurde on tulnud ka tehnoloogi-
lisi vahendeid. „Covidi periood on 
muutnud murelikuks, tudengitel on 
olnud keeruline osaleda praktikal,“ 
märkis ta. 

Üks sotsiaaltöö tulevikusuun-
dasid on Meeli Männamäe sõnul 
aga ökosotsiaaltöö. Selleteemalises 
rahvusvahelises projektis „Healing 
Greenery“ on ka teenusmajanduse 
instituut parajasti osalemas. Pro-
jektijuht Kaie Kranich selgitas, et 
ökosotsiaaltöö ehk rohesotsiaaltöö 
käsitleb inimese suhestumist teda 
ümbritseva keskkonnaga. „Teatav 
looduskeskkond pakub tervene-
misvõimalust, seda mida inimene 
vajab, lahendab ta emotsionaalseid 
ja kognitiivseid vajadusi,“ selgitas 
Kranich. 

Kasutusel on nii roheteraapia, mis 
hõlmab näiteks aiandusteraapiat, 
aga ka meelteaedade kasutamist, kus 
taimede nuusutamine ja puuduta-
mine kutsuvad esile positiivseid im-
pulsse, aga ka loomateraapia, kus on 
oluline inimese kontakt loomaga.

2021. aasta parimad sotsiaalvaldkonna tegijad Lääne-Virumaal: Rakvere valla sotsiaal-
kaitse ennetustöö spetsialist Eneli Baumann, Rakvere valla sotsiaaltööspetsialist Mirje 
Reinumäe ja Karis Mugamäe MTÜst Maria ja lapsed. Foto: Kaie Kranich

Lääne-Virumaal on 
sotsiaaltööd õpetatud 
kolm aastakümmet
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1911: ränkade tagajärgedega 
tulekahju New Yorgis
Täna 111 aastat tagasi, 25. 
märtsil 1911. aastal New Yor-
gi rõivavabrikus puhkenud tu-
lekahjus hukkus 146 inimest, 
kellest ligi pooled said surma 
kümnekorruselise hoone vii-
mastelt korrustelt alla hüpa-
tes.

Allan Espenberg

Õmblus- ja rõivavabrik Triangle 
Shirtwaist Factory asus Manhattanil 
hoones, millel nimeks Ash Building 
(praegune Brown Building), paik-
nedes selle viimastel korrustel ehk 
8., 9. ja 10. korrusel. Ettevõte kuu-
lus juutidele Max Blanckile ja Isaac 
Harrisele. Vabrikus toodeti nais-
tepluuse ja seal töötas umbes 500 
inimest, kellest enamik olid noored 
immigrandid (Ida-Euroopa juudid, 
itaallased ja iirlased vanuses 14-30 
aastat). Tööpäev kestis argipäeviti 9 
tundi ja laupäeviti 7 tundi. 

Suurpõleng sai alguse laupäeva, 
25. märtsi õhtupoolikul hoone ka-
heksandal korrusel. Kõik väljapää-
sud olid suletud, et naistöötajad ei 
saaks suitsetama või oma peigmees-
tega kohtuma minna, kuid mõnel 
hoones viibinud inimesel (sealhul-
gas ettevõtte omanikel Blanckil ja 
Harrisel) õnnestus pääseda katusele, 
kümned said alla sõita liftidega. Lif-
timehed Joseph Zito ja Gaspar Mor-
tillaro sõitsid kolm korda üles-alla ja 
päästsid hulga inimesi.

Kuid rohkem ei õnnestunud liftil 
üles sõita, sest selle katusele oli ko-
gunenud suur hulk inimesi: šokis 
töölised avasid liftišahti uksed ja 
hüppasid alla. Lisaks hüppasid pal-
jud akendest välja, aga kuna viskuti 
alla suurest kõrgusest, siis hukkus 
tänavale prantsatades 62 inimest.

Tuletõrjeautod jõudsid kohale 
küll kiiresti, kuid põlengu kustu-
tamine osutus keeruliseks kõrgel 
asetsevate korruste tõttu, kuhu tu-
letõrjeredelid ei ulatunud. Lisaks 
ei suutnud pumbad anda vajalikku 
survet, et kümnekorruselise maja 
ülemistel korrustel tulekahju tõhu-
salt kustutada. Hoonele paigaldatud 
tuletõrjeredelid purunesid ka kõrge 
temperatuuri tõttu ning väljapääsu 

rõdudele tõkestasid raudluugid. 
Esimesed tuletõrjujad jõudsid 

kohale mõni minut pärast häiresig-
naali ja asusid koheselt vett juhtima 
hoone aknaavadesse, lootes, et vee-
joad kaitsevad paanikas töötajaid 
suure kuumuse, suitsu ja leekide 
eest, mis hoone väljapääsud blo-
keerisid. Hiljem oma efektiivsust 
tõestanud sprinklersüsteem tundus 
hooneomanikele liiga kallis ja seda 
ei olnud paigaldatud. 

Nii seisid inimesed akendel ja oo-
tasid meeleheitlikult päästmist, kuid 
tuletõrjujad nendeni ei ulatunud. 
Mehed ja naised, püüdes tulekahjus 
ellu jääda, hüppasid aknast alla ja su-
rid, kuigi tänaval viibinud inimesed 
veensid neid abi ootama ja mitte alla 
viskuma. Arstid uurisid iga kõnni-
teel ja tänaval lebanud surnukeha 
üle, kuid ellujäänuid leiti vaid mõ-
ned.

Enamik ohvreid 
olid noored naised
Pingelisest võitlusest tulega ja tra-
göödia mastaapsusest andsid pärast 
tulekahju kustutamist tunnistust 
hoone ümber vedelenud hukkunu-
te surnukehad, tuletõrjevoolikud, 
ämbrid. Tuletõrjujad ja politsei ko-
gusid kokku hukkunute isiklikud 
esemed, panid need nummerdatud 
kottidesse ja viisid ajutisse surnu-
kuuri, kus neid asju kasutati surnute 
tuvastamiseks. 

Üheksandal korrusel asunud 240 
rõivavabriku töötajal ei õnnestu-
nud hoonest evakueeruda pikkadele 
laudadele paigaldatud paarisõmblus-
masinate, kokku pandud toolide ja 
vahekäikudesse laotud töömaterja-
likorvide tõttu. Läbipääsuruum oli 
nii kitsas, et paljud ronisid, et aega 
mitte kaotada, otse üle laudade, et 
pääseda väljapääsuni.

Kaheksandalt korruselt suude-
ti enamik inimesi evakueerida läbi 
katuse kõrvalasuvasse New Yorgi 
ülikooli hoonesse. Evakueerijaid 
abistasid üliõpilased ja õppejõud. 
Sellel korrusel viibinud 70 inimesest 
päästeti 68. 

Hukkunute koguarvuks oli 146 
inimest ja neist 23 olid mehed. 
Osa ohvreid jäid tuvastamata, aga 
teadaolevalt oli vanimaks hukku-

nuks 43aastane Providenza Panno 
ning noorimateks 14aastased Kate 
Leone ja Rosaria Maltese. Viima-
ne tulekahjus ellujäänu oli Rose 
Freedman (neiuna Rosenfeld), kes 
suri Californias 15. veebruaril 2001 
107aastasena. Tulekahju ajal oli ta 
18aastane ja jäi ellu tänu sellele, et 
tegi samamoodi nagu ettevõtte ju-
hid ja jooksis koos nendega hoone 
katusele.

Ettevõtte juhte 
ei karistatud
Päev pärast tragöödiat tulid sünd-
muspaigale murest murtud inime-
sed, hüüdes oma lähedaste nimesid, 
paludes infot. Nad ei tahtnud kaotu-
sega kuidagi leppida. Aga surnukuu-
ris olid sugulased ja sõbrad sunnitud 
kõndima kirsturidade vahel, uurides 
tähelepanelikult iga ohvrit, et leida 
oma lähedasi. 

Matuserongkäigul 5. aprillil 1911 
liikus ringi lilledega kaunistatud 
vanker, kandes tehasepõlengus huk-
kunute tundmatuid surnukehi. Ing-
lise, jidiši ja itaalia keeles (enamik 
ohvreid olid juudid ja itaallannad) 
kirjutatud flaierid kutsusid inimesi 
matustele tulema, kuhu lõpuks ko-
gunes tohutusuur rahvahulk – 300 
000 inimest.

2. aprillil 1911 Metropolitan Ope-
ras toimunud mälestusüritusel pidas 
sotsialist, ametiühingu- ja naisakti-
vist Rose Schneiderman kõne, mil-
les juhtis tähelepanu sellele, et ainult 
organiseeritud töölisliikumine, mis 
nõuab rangelt ohutute töötingimus-
te järgimist, võib ära hoida selliseid 
tragöödiaid. 

Tulekahju põhjuseks võis olla 
kustutamata sigarett või tikk. Ellu-
jäänud vabrikuomanikud anti koh-
tu alla, süüdistatuna väljapääsuuste 
lukustamises ja inimeste tapmises. 
1913. aastal mõistis kohus ohvrite 
omastele igaühele välja 75 dollarit. 
Võrdluseks võib öelda, et kindlus-
tusfirma maksis omanikele 60 000 
dollarit, mis jagades hukkunute 
arvuga teeb 400 dollarit näo peale. 
Hiljem, pärast traagilist tulekahju, 
süüdistati Max Blancki veelkord 
vabrikuuste lukustamise jätkamises 
ja talle määrati minimaalne, 20 dol-
lari suurune trahv. 
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis ja Pärnus

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 29.03 ja 08.04
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 29.03 ja 31.03
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 07.04 ja 21.04
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Revini asutajad ja võtmeisikud on ehitajad juba
mitmendat põlve. Isadelt poegadele pärandatud

kirg ehitustöö vastu on teinud Revin Grupist
Virumaa ühe suurima ehitusettevõtte.

Võimalus muuta kodukanti ja kogu Eestimaad

• puitmetalli karkasside paigaldamine ning Gyproci paigaldus
jooniste järgi

• vaheseinte ja lagede tööd
• siseviimistlustööd: liistud-uksed-aknad ja põranda ehitustööd
• katusetööd
• hoonete ja rajatiste renoveerimine
• erinevad ehitustööd

OOTUSED KANDIDAADILE:
• erialane töökogemus
• oskus lugeda jooniseid
• kohusetundlikkus ja korrektsus ning hea tehniline taip
• kokkulepetest ja tähtaegadest kinnipidav
• meeldiv kolleeg ja hea meeskonnamängija
• eesti keele oskus suhtlustasandil, kasuks tuleb vene keele oskus

ETTEVÕTE PAKUB:
• vaheldusrikkaid ja huvitavaid projekte
• stabiilset tööd ambitsioonikas ja kiiresti arenevas ettevõttes
• teadmistele, oskustele ning töötulemustele vastavat palka
• meeldivat ja sõbralikku kollektiivi

•

•
•
•
•
•

OOTUSED KANDIDAADILE:
•
•
•
•
•
•

ETTEVÕTE PAKUB:
•
•
•
•

Konkursil osalemiseks peab kandideerija olema
kokku puutunud järgmiste tegevustega:

Kui pakkumine sind kõnetas, saada oma CV e-posti aadressile
info@revingrupp.eu või helista tel 322 0238. Töökoht asub Rakveres.
Kandideerida võib ka CV Keskuse kaudu.

Kui pakkumine sind kõnetas, saada oma CV e-posti aadressile
info@revingrupp.eu või helista tel 322 0238. Töökoht asub Rakveres.
Kandideerida võib ka CV Keskuse kaudu.

pakub tööd

KORREKTSELE  EHITAJALE

kaunimaks kvaliteetse ja kestva
hoonestuse kaudu viib meid edasi

aina suuremate
proovikivide

poole.

REVIN GRUPP OÜ
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müüjatele

pakub tööd
OÜ Vajangu Perefarm

Vaala Keskuses
avatavasse lihapoodi.

Vaala Keskuses
avatavasse lihapoodi.

vajanguperefarm@gmail.com

Info tel. 5348 9538

CV SAATA:

Töötasu parim, küsi julgelt tööd.Töötasu parim, küsi julgelt tööd.

Tööle asumise aeg: koheselt

Väljaõppe võimalus

Tööle asumise aeg: koheselt

Väljaõppe võimalus

TÖÖ/KOOLITUS/TASUB TEADA

www.kuulutaja.ee

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 
pakub tööd 

HOOLDAJATELE ja 
REMONDIMEHELE. 
Info tel 5342 2248

OÜ Häcke Paide

PAKUN TÖÖD

• Pakun Rakveres tööd laserravi tegijale, 
soovitav üksik naine, mitte suitsetaja, 
väljaõppe ja majutuse võimalus. Tel 554 
6490  

• Puiduettevõte otsib töölist järkkamissaele
ja muud kaasnevad tegevused. Tööaeg 
08.00-16.30. Töö Rakvere vallas. Tel 503 
6867

• Pakun mitmesugust tööd ehitusel, nii 
kogemustega töömehele kui ka ilma ko-
gemusteta töömehele. Kui on lisa küsi-
musi siis helista julgelt telefonile 5619 
9994

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

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

• Pakkuda tööd traktoristile! Omalt poolt 
pakume: motiveerivat töötasu, tasuta 
elamine, toetavat ja sõbralikku kollek-
tiivi, stabiilset tööd aastaringselt. Vastu 
ootame: traktoristiload, vastutustund-
likkust, farmis töötamise kogemust või 
valmidust õppimiseks. Alkoholi sõpradel 
palun mitte tülitada! Töökoht asub Soo-
mes. Kui Sind see pakkumine kõnetas ja 
soovid rohkem infot: inglise- või soome 
keeles vestlemiseks helistage numbril 
+358 505117 721; eesti keeles +358 50550 
6577

• 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 haka-
ta; vajavad teadmiste ja oskuste täiendust. 
Kursusel osaleja õmbleb enda valitud lõike 
järgi lihtsama kleidi, pluusi või püksid. 
Soovi korral jõuab kursusel läbi teha mitu 
riideeset. Koolituse kestvus 20 akadeemilist 
tundi. Osalustasu 85 €. Lisainfo: http://www.
kangakoi.ee. Tel 503 2372

Koduõue mänguväljak – üheksa korda mõõda, üks kord osta
Lääne-Virumaal Vinnis tegut-
seva Gardenistase kaubamär-
giga K-wooden Production 
Grupp OÜ omanik Taimo Kald-
ma ütleb, et mänguväljaku 
ost oma koduõue peaks alga-
ma sellest, et korralikult läbi 
mõelda, millist mänguväljakut 
on vaja, milliseid funktsioone 
see lapse jaoks täitma peaks. 

Katrin Uuspõld

Kaldma sõnul on õige suurem viga, 
et ostetakse kiiruga kõige soodsama 
hinnaga mänguväljak ja siis selgub, 
et see ei sobi: on lapse jaoks liiga igav 
või hoopis valede mõõtmetega. „On 
väga madalaid mudeleid, 1.80 kõr-
gusega, inimene kodulehel ei süvene 
mõõtudesse, vaatab vaid soodsat hin-
da, aga kui kodus kokku pannakse, 
saadakse aru, et liiga väike,“ kirjeldas 
Kaldma ette tulnud juhtumeid. 

On mänguväljakuid, mis kasvavad 
koos lapsega, nii et kui paariaastasele 
lapsele osta lihtne mänguväljak, kus 
on kiigekoht ja liumägi, saab hiljem 
juurde valida uusi mooduleid ja de-
taile: liivakasti, ronimisseina, -võr-

gu,- redeli, binokli, pikksilma, onni, 
rooliratta.

„Ka kiigeistmeid saab välja vahe-
tada alates beebiistmest ja lõpetades 

kummkattega istmega, kus metall-
plaat sees ja mis kannatab üle saja 
kilo raskust kiikujat,“ tutvustas Tai-
mo Kaldma. 

„Mänguväljakud on ajas kiires-
ti muutunud: viis aastat tagasi oli 
stampmänguväljak selline, kus kii-
ged ja liumägi. Nüüd on kodukasu-
taja mänguväljak multifunktsionaal-
ne keskus, kus on onn, turnimine, 
ronimisvõrgud. See kõik pakub 2-12 
aasta vanuses lastele tegevust. Hin-
nad jäävad vahemikku 500-2000+ 
eurot ning viimasel ajal ostetaksegi 
rohkem kallimaid komplekse, mida 
laps saab kasutada aastaid,“ rääkis 
Kaldma.

Mis puutub hindadesse, siis mul-
lu tõsteti neid Kaldma sõnul ka-
hel korral, ka tänavu on ette näha 
hinnatõusu, sest puidusektoris on 
kriis. „Puidu hind on tõusmas ja see 
mõjutab mänguväljaku lõpphin-
da. Praegu on meil vana toorainet 
veel sees, aga kui see otsas, tu-
leb ka hindu paraku tõsta,“ rääkis 
ettevõtja. 

Õige paigaldus on mänguväljaku 
puhul väga oluline. Paljudes komp-
lektides on kaasas spiraalankrud, mil-
le üks ots läheb maasse, teine puidust 
tala külge. „Spiraalankru puhul võib 
intensiivse kasutuse ja pehme maa-
pinna korral see järgi anda. Aga on 
ka F-ankur, mis on veelgi tõhusam, 

sest see betoneeritakse maa külge. 
Siis ei mõjuta tuul ega mänguväljaku 
hoogne kasutus,“ rääkis Taimo Kald-
ma.  

Kiige alla soovitas ta panna kum-
mimati või loodusliku puukoore-
multši, et muru kiige all ei muutuks 
mudamülkaks. Liivakasti paigalda-
des oleks aga mõistlik põhja panna 
geotekstiil, mis ei lase umbrohul 
liiva sisse kasvada. „Tihti kiputak-
se geotekstiili asemel panema kilet, 
kuid see ei ole hea mõte, sest vihma 
korral ei saa vesi ära valguda,“ selgi-
tas Kaldma.

Liiva ostmisel soovitab ta spet-
siaalset sõelutud liivakastiliiva, ehi-
tusliiva sees on kive, mida väikelap-
sed kipuvad suhu pistma. 

Põhikonstruktsiooniks on mängu-
väljakutel puit, enamasti immutatud 
puit, mis kestab kauem. „Paari aas-
ta pärast hakkab pleekima ja tuleks 
puidukaitsevahendiga üle töödelda,“ 
soovitas Kaldma. „Igal kevadel tuleks 
mänguväljak üle kontrollida, et kin-
nitused oleks tugevad, et plastikust 
liurennis või kiigel ei oleks mõrasid. 
Kui mänguväljakut korralikult hool-
dada, kestab see vähemalt kümme 
aastat.“

Rakveres püstitati karu aasta tähistamiseks vahva installatsioon 
23. märtsi tähistatakse rahvusva-
helise karupäevana, samuti valiti 
pruunkaru (Ursus arctos) tänavu Ees-
tis aasta loomaks. Karu aasta tähis-
tamiseks püstitati Rakveres Palermo 
terviseradade parkla naabrusesse ka 
karupere figuurid.

Rakvere linnakunstnik Marju 
Püümetsa sõnul jääb tore karupere, 
kellest suurima kõrgus ulatub lausa 
2,5 meetrini, terviseradadel liiku-
jatele kindlasti silma. „Lisaks värs-
kes õhus liikumisele saab täiendada 
oma teadmisi ka aasta looma osas, 
kuna infotahvlil olev QR kood suu-
nab edasi looduskalender.ee lehele. 
Kindlasti tasub mesikäppade figuure 
tulla uudistama koos lastega,“ rääkis 
Püümets.

Pruunkarude arvukus on Eestis 
viimase 15 aastaga suurenenud, ses-
tap on oluline mõista karude oluli-
sust meie looduses ning tunda nen-
de eluviise. 

Kuulutaja

Kodune mänguväljak kestab korralikult hooldades vähemalt kümme aastat. Foto: Taimo 
Kaldma

Igaüks võib nüüd Palermo terviseradadel tutvuda toreda karuperega. Foto: Marju Püümets
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 25. - 31. märts

0.68
0.98

OSTAME KOKKU:

Keeduvorst Lemmik
(viilutatud)
150 g

Grillvorst itaaliapärane
1 kg

3.48
4.28

4.53 €/kg  
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
25. - 31. märts

Kodujuust Tere
(peedi-hapukurgi-küüslaugu)
300 g 

14.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

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

Suitsusardell EHE
(90% liha) 375 g 
Rannarootsi
 

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

Kanafileerullid tillivõiga Tallegg
(küpsetuskarbis)
470 g 
HKScan
 

Margariin Keiju 
(normaalsoolane) 
60%, 400 g 

Koonusjäätis Magnum
Almond Cone
160 ml / 99 g
 

2.68
3.28

5.96 €/kg 
2.18

2.88

5.81 €/kg 
1.58

1.74

7.90 €/kg 
4.44

5.44

9.45 €/kg 
2.18

2.58

7.27 €/kg 

1.38
1.78

3.45 €/kg 

Puuviljavahuvein 
Sovetskoje Zolotoje 
10%, 0,75 l 
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

0.48
0.58

16.00 €/kg 

0.30
0.38

2.00 €/kg 
1.28

1.64

8.00 €/l 
0.58

0.84

6.82 €/kg 
2.98

3.78

9.80 €/kg 
4.98

6.78

6.64 €/l 

1.98
2.78

6.60 €/l 

2.58
3.28

0.86 €/tk 
2.34
al 3.28

al 9.36 €/l 
2.58

3.98

2.08
2.58

0.03 €/tk 
2.98

3.88

0.01 €/tk 

Juust Eesti (viilutatud)
26%, 150 g
E-piim 

Juustuampsud Seltskonna 
200 g / 2 sorti   
Mo Saaremaa

Pasta Bolognese Mamma
300 g 
Saarioinen

Hambapasta Blend-a-Med
3D White
100 ml / 4 sorti 

Jogurt Skyr Baltais
(kirssidega) 160 g 

Jogurt Alma
(šokolaaditükikestega) 
150 g / 2 sorti
Valio

Jogurtikreem Saare
5%, 400 g / 2 sorti
Saaremaa Delifood 

Tarretis Jänks
150 g / 3 sorti
Farmi 

Piimatäidisega biskviitkook
Kinder Pingui
30 g

Kiirnuudlid
Thai Choise
85 g / 2 sorti 

Lahustuv kohvijook piimaseguga
Jacobs 3in1
(20 x 15,2 g) 304 g 

Ingverijook Ginger Duke
0,75 l 
Liviko 

Pesukaitse Discreet
60 tk
4 sorti 

Majapidamispaber Regina 
Super Clean 
2-kihiline
220 lehte

Maits. Viin Finlandia
Redberry 
37,5%, 0,5 l 
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.

Raseerija Gilette Blue3
Comfort (3 teraga)
3 tk 

Maitselt Mahedad toorvorstikesed
Maks & Moorits 
450 g
Atria 

Suitsutatud seakeel
200 g
Nõo
 

A+ A
1.98

2.34

9.90 €/kg 
1.18

1.44

7.87 €/kg 
1.18

1.48

3.93 €/kg A+ A

0.54
0.68

3.38 €/kg 
0.98

1.24

2.45 €/kg 
0.78

0.98

5.20 €/kg 

Aromat. puuviljavein
Monte Cristo 
10%, 0,75 l / 3 sorti 
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Pastoral Osobõi 
12%, 0,75 l 
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi Grand Cavalier 
38%, 0,5 l 
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Argo 
36%, 0,5 l 
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Viru Valge 
40%, 0,2 l 
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.

Hambapasta Colgate
Whitening
100 ml
 

Habemeajamisvaht Gilette Foam
Sensitive
300 ml 

+ 0.10 

1.38
1.98

13.80 €/l 
0.78

1.14

7.80 €/l 
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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

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!!

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

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 asu-
vad koos. Maja renoveeritud, korteris 
uued radikad, uued pakettaknad, uus 
torustik. Keskmises seisukorras, vajab 
väikest remonti. Tel ja WhatsApp: +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

• Müüa Haljala vallas Kisuvere külas 
elamumaa. Kinnistu suurus 2729 m2

katastri nr. 1900:004:0118. Tel 5896 2489

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

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres. Tel 5599 5755

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

• Ostan hoone või korteri. Pakkuda 
võib erineva valmidusastmega ob-
jekte Rakvere Pikal tänaval või selle 
lähiümbruses. Kinnisvaraportaalides 
pakutavaga juba kursis. Tel 551 1073

• 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

• 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 Rakvere, Sõmeru, 
Kunda, Haljala piirkonnas. Sobivusel 
kiire tehing. Tel 515 0246

• 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

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

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres, vesi 
õues, aiamaa. Üüri hind 120 € + kom-
munaalmaksud. Info tel 527 0058

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

• Üürile anda 3toaline korter Kungla 
5. Kiire! Tel 5346 9414

ÄRIPINNAD

•  A n d a  r e n d i l e  H A M B A R AV I-
KABINET koos sisustuse ja tehnika-
ga, sertifi tseeritud, täiesti töökorras, 
Rakveres bussijaama vastas Vilde 14. 
Vaata ka kuulutust www.uusmaa.ee. 
Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Toyota Corolla 2010. a, ben-
siin, manuaal. Heas korras. Kaasa 
suve- ja talverehvid. Hind 4800 €. Tel 
5381 2584

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 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi 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 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. 
Sobivad veel Nissan Almera, 
Sunny, Primera, King Cab, Pick 
up, Mitsubishi L200, L300, L400 
või Pajero Sport, Mercedes 190D, 
sprinter või vanemad MB bus-
sid. Paku julgelt telefonil 5896 
1576

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

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

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

• Ostan sõiduki alla turuhinna! Hind 
vastavalt automargile ja tehnilisele 
seisukorrale! Hind kuni 2000 €. Tel 
5682 2544

• 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

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

• Teostame autoremonti ja hooldust. 
Hind 20-25 €/h. JRV-Project OÜ. Tel 
5899 8894

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

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

• Vanaraua ja vana mööbli ära-
vedu  24/7. Vabastame korte-
rid, keldrid, pööningud, hoovid, 
garaažid vanast mööblist, ko-
dumasinatest, kodutehnikast ja 
vanarauast,. Viime ära ka AUTO-
ROMUD (võtame arvelt maha). 
Transportteenus 24/7. Viime Too-
me OÜ. Tel (+372) 554 7345 (Est, 
Rus)

• Laadurekskavaatori teenus
Rakvere ja Vinni vallas. Tel 5609 
9390
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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 €

kuulutused.kuulutaja.ee
Kuuluta

* 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

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

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 näda-
las. 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

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

• 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

• OÜ Margolux pakub korterite re-
monti ja mööblipaigaldus teenust. 
Tel 5556 3558

• 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

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

• 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

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

• 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  

• Elektritööd, rikete kõrvaldamine. 
Tel 505 3971

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• P l e k i  k a n t i m i n e :  v a l m i s t a -
me plekke vastavalt kliendi soo-
vile. Automaatpink - kõik detailid 
õige kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 5340 
8041

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

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

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

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 
5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• 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

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

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

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770
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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

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

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

• Müüa kaks 25 tonnist isotermilist 
mahutit, 2,8x5,2 m, sobivad vilja 
pikaajaliseks säilitamiseks, ei teki 
kondentsi või sauna ujulaks. Tel 5665 
9903

• Müüa malmradiaatorid, seest ja 
väljast puhtad. Tel 502 9052

• Müüa kasutatud mööblit: 2 köögi-
kappi kraanikausiga, elektripliit, lah-
tikäiv diivan, nurgadiivan. Tel 502 9052

• Müüa kasutatud malmkamin nurga-
ga (tervete klaasidega )ja roostevabast 
torust korsten. Eramaja korstna vahe-
tus Rakveres. Info tel 512 1999

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

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

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   

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

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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687
Pakume 

üldehitusteenust. 
Tel 501 3862

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

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

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

Tel 529 1288

MUUD TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind ala-
tes 45 €/ööpäev. Rakvere piires 
transport tasuta. http://www.
saunatünn.ee. Tel 514 7518

• Vajan hekilõikus teenust (sirel, 
umbes 100 m). Tel 5396 5335

• Pakume oma klientidele ohtlike 
jäätmete ja elektroonika väljavedu 
kodudest (boilerid, elektripliidid, 
külmkapid, värvid, aerosoolid, õlid, 
akud jne) Lääne-Virumaa piires. Hin-
nad alates 15 €. Tel 5803 8559

• Hoolitseme Teie lähedaste hau-
dade korrashoiu eest, küünla 
süütamisest kuni hauapiirde 
paigaldamiseni. Rohkem infot 
hauaroom@gmail.com või tel 5638 
9460/5346 5466, FB: OÜ Hauarõõm

• 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 
hooldust, 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

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

• 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

• Raamatupidamisteenus mikro- ja 
väikefi rmadele. Tel 529 6911

• Kogemustega kõrgharidusega raa-
matupidaja osutab fi rmadele raama-
tupidamisteenust. Tel 55686 385, 5688 
7448; e-mail: benedicion2@gmail.
com 

• Video-ja valvesüsteemide paigal-
dus. Tel 505 4386

• 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

Pakun teenust mootorsaega.
Saen teie puud ja vajadusel 

lõhun ja laon.
Kohale tulen isikliku autoga 

Lääne-Virumaa piires.
Tunnitasuna 10 €\h, 
saab ka kokkuleppel.

Tel 5853 1290

• 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 majapidamise likvideerimisel 
teie küttepuud ja briketti ning vana-
raua ja muu kila-kola. Tel 503 1849

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

• Ostan murutraktori. Tel 5687 5845

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243
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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. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

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 kokkuleppel 

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. 
L e h t p u u  j a  t o o r e d ,  t r a n s -
port, koorem 5-10 m3. Tel 505 
1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
4 €/kott ja kasel 4,50 €/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 soovi-
le. Saadaval: hall lepp ja must lepp. 
Hinnad alates 45 €/ruum. Lääne-Vi-
rumaa, 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

• Müüa toored lõhutud küttepuud. 
Halu pikkus vastavalt kliendi soovile. 
Hinnad. Alates 60 �/ruum. Lääne-Vi-
rumaa, Väike-Maarja vald. Tel 5375 
4750

   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   

• Müüa teisaldatavad alumiiniu-
mist katuseredelid viilkatustele 
- erinevad mudelid ja pikkused. 
Redelid laos olemas, soodne trans-
port üle Eesti. Eritellimused kuni 8 
m pikkustele. Tel 503 8628

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

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

• Müüa Kungla Talu söögi- ja seemne
suurust kartulit „Gala“. Info tel 514 
1338

• Ära anda mulda täiteks, tasuta, asub 
Rakveres. Tel 5804 1396

• Müüa purustatud hobusesõnnikut. 
Tel 5557 2217

• Müüa hobusesõnnikut. Peenestatud 
ja pakendatud (60 L). Kohale toomise-
ga. Tel 520 1570

• Müüa kõdusõnnikut. Tel 5390 6230

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

• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Müüa mini küülikuid. Tel 5390 6230

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

• Kodu otsivad kaks haruldaselt 
ilusat värvi kassipoega. Tel 5428 0415

VANAVARA

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

• 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

• 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

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rakve-
res, Laada 14 – müügil hea valik õhu-
kesi kevadjopesid, on ka suuremaid 
numbreid

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

TUTVUS

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

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

• 70-aastane mees Tallinnast pikku-
sega 167 cm soovib tutvuda naiste-
rahvaga, võib olla ka meeldivalt täid-
lane, palun ainult helistada tel 5694 
3171

MUU

• www.toonklaas.ee

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

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul Kg 0.68 0.80

Roheline sibul kg 8.00

Till kg 12.00

Petersell kg 8.00

Küüslauk kg 10.00 12.00

Värske küüslauk (Egiptus) tk 1.00

Vaarika tomat (Poola) kg 5.00

Salatikurk (Poola) kg 3.50

Väike kurk (Poola) kg 4.00

Redis punt 1.00

Mugulsibul kg 2.50

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Hapukapsas kg 2.50

Porgand, peet, kaalikas kg 1.50

Mustrõigas kg 2.00

Jõhvikad liiter 5.00

Maasikad (Kreeka) kg 6.00

Kultuurmustikad (Kreeka) kg 15.00

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 24. 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!

• 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

Avaldame kaastunnet lähedastele 
MARIKA MASLJONOVA

kaotuse puhul.

AS OG Elektra

Ava
MM

Tunde tasa lööb aegade kell, 
jääb alles mälestus hea ja hell. 

Lemmikloomade vaktsineerimine 
marutaudi vastu on hädavajalik

E estis taaskehtestati kohustuslik marutaudivastane vaktsineerimine 
koertele ja kassidele. 

See on parim viis kaitsta lemmikuid surmava nakkushaiguse eest. 
Lemmiklooma vaktsineerimine aitab ennetada ka inimeste võimalikku na-
katumist haigusesse, mis lõppeb surmaga.

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna peaspet-
sialisti Enel Hakmanni sõnul on lemmikloomaregistritele ja mõne aasta eest 
kohalike omavalitsuste seas läbi viidud küsitluse andmetele tuginedes Eestis 
hinnanguliselt üle 230 000 lemmiklooma, kellest suur osa on vaktsineeri-
mata. „Kahjuks on Eestis väga palju koeri ja kasse, kes on marutaudi vastu 
vaktsineerimata. Täna pole marutaud meil levinud, kuid see olukord võib 
väga kergelt muutuda, sest haigust levitavad metsloomad, kes võivad meie-
ni jõuda nakatunud naaberriigist üle piiri tulles,“ selgitas Hakmann. Lisaks 
võib marutaud kergesti levida kaugete vahemaade taha  vaktsineerimata 
lemmikloomaga, kes liigub inimesega kaasa ühest riigist teise. 

Lemmikloomi saab marutaudi vastu vaktsineerida loomakliinikutes või 
erapraksise põhimõttel töötavate loomaarstide juures. „Samuti vaktsinee-
rivad riikliku loomatauditõrje programmi käigus Põllumajandus- ja Toi-
duametiga lepingulises suhtes olevad veterinaararstid,“ kirjeldas Hakmann 
vaktsineerimisvõimalusi. 

Marutaud on püsisoojaste loomade ja inimeste ägedakujuline närvisüstee-
mi kahjustav viirushaigus, mis pole ravitav ja lõpeb 2–10 päeva jooksul hai-
gestunu surmaga.  Eesti on olnud tänu kestvatele tõrjemeetmetele juba küm-
nendi marutaudivaba maa, kuid see raske haigus ohustab meid pidevalt.

Seoses Urkaina Rahvavabariigi ning Vene Föderatsiooni vahel puhkenud 
sõjalise konfliktiga leevendas Põllumajandus-ja Toiduamet veterinaarnõu-
deid Eesti territooriumile Ukrainast saabuvate põgenikega ning Venemaalt 
naasvatele Euroopa Liidu kodanikega kaasas olevatele lemmikloomadele – 
juhul kui kui lemmikloomaomanik on teavitanud liikumisest Põllumajan-
dus- ja Toiduametit ja Maksu- ja Tolliametit. 

Nii Ukrainas kui ka Venemaal on marutaud väga laialt levinud, põhjustades 
igal aastal tuhandete loomade hukkumist ning üksikjuhtumitena ka inimeste 
surma. „Peame arvestama, et käesoleval ajal kaasneb selliste loomade Eestisse 
jõudmisega marutaudi nakatumise riski mõõdukas tõus. PTA koostöös loo-
maarstidega teeb kõik, et kaasnevaid riske maandada, aidates põgenike loo-
mi identifitseerida, vaktsineerida ning korda teha dokumentatsioon. Samuti 
kontrollitakse üle saabuvate loomade terviseseisund ning antakse omanikele 
käitumisjuhised haigusriskide vähendamiseks. Palume lemmikloomaomani-
kel vaadata üle, kas nende koer ja kass on viimase kahe aasta jooksul vaktsi-
neeritud marutaudi vastu. Juhul, kui regulaarne marutaudivastane vaktsinee-
rimine on jäänud tegemata, palume pöörduda esimesel võimalusel loomaarsti 
poole,“ kutsub Hakmann inimesi oma lemmikuid vaktsineerima. 

Rohkem infot lemmikloomade vaktsineerimise ja marutaudi kohta leiab 
marutaud.ee.

Kuulutaja

Pühapäev on linnade linnuvaatluspäev
E esti Ornitoloogiaühing kut-

sub märtsikuu viimasel pü-
hapäeval kõiki loodushuvilisi 

osalema linnuvaatluspäeval, et välja 
selgitada Eesti kõige linnurikkam 
linn.

„Vaatlustega tasub alustada juba 
hommikul, sest siis on linnud kõi-
ge aktiivsemad ning neid on ker-
gem leida,“ soovitab vaatluspäeva 
koordinaator Tarvo Valker. „Lin-
nade linnuvaatluspäeval pööratakse 
tähelepanu elurikkusele linnas ja 
juba veebruari lõpus alguse saanud 
rändlindude saabumisele. Tänavu 
saabusid esimesed rändlinnud Ees-
tisse juba veebruari keskpaigas ning 
praeguseks on meile jõudnud juba 
väga paljud kevadekuulutajad. See-
tõttu õnnestub tänavusel linnade 
linnuvaatlusel vaadelda väga palju 
linnuliike.“

Rakvere-kandis hobi korras aas-
taid linde vaadelnud Vilja Padonik 
rääkis, et siin on kevadised saabujad 
juba kohal: kiivitajad, kuldnokad, 
põldlõokesed. „Kuulda on hanede 
liikumist ja sookurgi. Oma akna ta-
gant vaadates avastasin, et rohevint 
juba tassib pesamaterjali,“ rääkis 
Vilja Padonik.

Kuidas aga alustada lindude tund-
misega? Padonik soovitab täna-
päeval lihtsat abivahendid, mõnda 
linnu-äppi, näiteks „Eesti linnud“, 
kus iga linnu kohta on olemas pilt 
ja jutt ning saab ka nende hääli kuu-
lata. Naine ise õppis linde juba lap-
sepõlves tundma, käies Tallinnas 
Noorte Loodussõprade Majas linnu-
ringis. Praegu on ta juhendamas aga 
ise lapsi Rakvere põhikooli loodus-
ringis. „Oleme soetanud korraliku 
varustuse, binoklid ja vaatlustorud, 
millega lindu mitme kilomeetri 
peale näeb, kuid koroona-aeg sea-

dis omad piirangud. Loodetavasti 
saame lastega varsti kokku,“ ütles 
Padonik.

Naine on igal aastal ka linnalin-
nuvaatlusel osalenud, tänavu plaa-
nib minna Kundasse. „Minnes-tulles 
olen ka Rakveres liigid kirja pan-
nud, oma paarkümmend lindu ikka, 
parematel aastatel isegi üle nelja-
kümne,“ märkis Padonik. 

Linnade linnuvaatluspäeval 
saab osaleda nii üksi kui ka pere 
või sõpradega. Linnuvaatlusi tuleb 

teha vabalt valitud Eestimaa linnas 
ning kirja tuleb panna kõik seal 27. 
märtsil kella 5–13 nähtud ja kuul-
dud linnuliigid. Üles tasub märkida 
üksnes need linnuliigid, kelle ära-
tundmises osalejad täiesti kindlad 
on.

Vaatlustulemused – osalejate ni-
med, vaatlusalaks olnud linn ja ko-
hatud liikide nimekiri – tuleb saata 
sama päeva pärastlõunal kella nel-
jaks vaatluspäeva koordinaatorile 
Tarvo Valkerile aadressil tarvo.val-

ker@eoy.ee. 
Eesti Ornitoloogiaühing teeb esi-

algse kokkuvõtte pühapäeva õhtul ja 
siis selgub, millises Eestimaa linnas 
vaadeldi kõige enam linnuliike.

Linnade linnuvaatluspäeva kor-
raldab Eesti Ornitoloogiaühing ala-
tes 2002. aastast. Möödunud aastal 
vaadeldi kõige enam linnuliike Tal-
linnas, kus vaatlejad panid kirja 88 
liiki linde.

Katrin Uuspõld

Punarind. Foto: Jan Meeus/Unsplash
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
25.03 kell 19 „Katk.Est.Used.” s/s, lav. Karl Koppelmaa
29.03 kell 19 „Kuni ta suri” v/s, lav. Peeter Raudsepp
30.03 kell 19 “Algus” v/s, lav Tiina Mälberg

Vaegkuuljate Ühing
Ühingu kokkusaamine 28. märtsil kell 14 Rakvere Linnavalitsuse saalis 
114. Teemaks subtiitrid vaegkuuljatele. Kohal on kirjutustõlk. Kohtumi-
seni! 

RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB 

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu teema-aas-
taks. Kuulutajas ilmuvate raamatututvustustega aita-
vad Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjad sellele kaasa.

Ilmar Roots „Susi. Meie 
rahvuslooma 523 nime“

A eg-ajalt võib 
tekkida soov 
lugeda suurte 

ja tummiste romaanide 
vahele midagi kergemat, 
kuid mitte kerglasemat. 
Sel puhul soovitan kätte 
võtta Ilmar Rootsi raa-
matu „Susi. Meie rah-
vuslooma 523 nime“.

Kuna üks minu esi-
vanematest on kandnud 
perenime Hunt, ning 
kasvanud olen jahimehe 
tütrena, siis tundub mul-
le kõik hundiga seotu 
huvitav ja lähedane.

Kõlab uskumatult, 
kuid tuleb välja, et nii 
hullult palju, 523, ongi 
hundi peitenimesid Ees-
tis üles tähendatud. Ei 
tea, kas põhjuseks on 
meie erakordne kee-
le- ja meelerikkus või 
usin ülestähendamine, 
aga see arv olevat kuul-
davasti maailma suu-
rim omasuguste seas ning praegu tegeldaksegi selle saavutuse lisamisega 
Guinnessi rekordite nimekirja.

Raamatus on hundi peitenimed jaotatud näiteks kehaehituse (kuivalui-
ne), karva värvuse (hall härra, halljõnn), hundi kui koerlase (metsamuri, 
rabapeni) või elupaiga (metsaonu, võsavasikas, pajujuss) jne järgi. Lisaks 
on susil umbes 150 nime, mis nende eelnevate omadustega ei seostugi, 
näiteks kirjakandja, nahkvarrukas, sabajunker, ja isegi õnn!

Raamatule on kirjutanud järelsõna folklorist Mare Kõiva, kes avab sel-
lise erakordse kogu tagamaid. Huvitav on ka see, et peitenimed tihtipea-
le rõhutavad austust ning isegi asetavad  looma inimesest kõrgemale või 
võrdsele positsioonile (metsa kuningas, metsahärra). Vahel aga seostavad 
nimetused hunti kuradi endaga, vahel mütoloogiaga, aga on ka solvavaid 
nimetusi (igavene nuhtlus, vana tolvan).

Raamatu toimetaja Helen Arusoo ülevaade „Hundid ja inimesed“, kirjel-
dab meie inimeste ja huntide kõrvuti elamist ja suhteid läbi sajandite.

Raamatut kaunistavad Eesti tippkunstnike eriilmelised illustratsioonid, 
rikastades veelgi seda kaunist ja kasulikku raamatut.

Aga miks siis mitte nimetada hunti hundiks? Asendus- või peitenime 
kasutamine võimaldas uskumuse kohaselt soovi korral kontakti vältida 
või suunata seda oma soovi järgi. Seepärast tasuks ka tänapäeval metsa 
minnes või lambakarja pidades hundi peletuseks üks soov või loits tema 
peitenimega öelda. Ehk aitab?

Lisaväärtusena väga huvitavale lugemisele on sel raamatul soovi kor-
ral ka praktiline kasutusvõimalus. Miks mitte võtta mõni hundi peite-
nimi koos kõigi lisanditega tugevaks parooliks internetikurjamite eemal 
hoidmisel. Valik on väga suur, näiteks meT5av6h1 või k66s1Kukytt või 
UduKybar523 …

Ilmar Rootsile jäi see raamat viimaseks. Tunnustatud zooloog ja jahin-
dusloolane, mitme raamatu autor, kelle elutööks kujunes hundi minevi-
ku ja rahvapärimuste uurimine, lahkus 2021. aasta hundikuul meie seast. 

Raamatu väljaandmist toetasid teiste hulgas ka tema pojad.

Sirje Reinula,
Jäneda raamatukoguhoidja
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Mandoterror 
„Kodumaa 
laantes“
Eelmise aasta üks põnevamaid 
albumeid kodumaisel (rokk)
muusikamaastikul on kahtlemata 
Mandoterrori „Kodumaa laantes“. 
Plaadi ilmumist saatis tegelikult 
algusest peale korralik ühtlaselt 
vali kiidukoor ja seda igati põhjen-
datult.

Põhjamaine raskemeelsus? Nii 
neid muuhulgas iseloomustatakse. 
Üle hulga aja asjalik(um) eesti ras-
kema roki bänd? Jah, Mandoter-
ror on alles noor tegija, kes andis 
esimese kontserdi 2019. aasta sep-
tembris.

Kel juhtumisi õnnestunud neid 
juba laval näha, leiavad, et tege-
mist väga omanäolise tubli kol-
lektiiviga. Kuigi iseenesest on 
tegemist folkrokkbändiga, mõnes 
loos meenutavad pisut ka neist vä-
gevamat Metsatöllu, on nende lä-
henemine kuidagi avaram, huvita-
vam. Sarnaseid elemente leiab ka 
Terminaatoriga. Tuttavlikke rüt-
minoppeid loeb välja ka mitmetelt 
välismaa metalsematelt tegijatelt.

Plaadi avalugu „Kodumaa laan-
tes“ on niivõrd massiivne, reibas, 
rokkiv, et paneb kohe kuulama. 
„Ükski mees“ on samuti parajalt 
tummine, kuid teistsuguses võt-
mes.

Edasi tuleb lugu „Kättemaks“ 
(Eeva Talsi/Jaan Tätte) , mis 
poleemikat üles keerutatud. Te-
gemist on Curly Stringsi loo ka-
veriga. Väidetavalt jõudu juurde 
saanud, kuid ikkagi kummaline 
töötlus. Miks see ette võeti, jääb 
arusaamatuks.

Väga tasemel on aga mõlemad 
instrumentaallood „Ida-reiv“ ja 
„Lageraie“.

Parajad ragistamised on ka 
„Uni“ ja „Sellel ööl taas“.

Albumi parimaks looks tundub 
siiski jäävat meloodiline, väga hea 
tekstiga, koheselt kaasahaarav 
„Truudusetu Juulia“.

Tore muidugi, et tegemist on 
tervikuna eestikeelse albumi-
ga. Päris mitmest loost („Uni“, 
„Oleksime meie seal“, „Kodumaa 
laantes“) on valminud ka videok-
lipid, mida igal juhul vaadata 
tasub.

Mandoterrori koosseisu kuulu-
vad viis aktiivset muusikut. Krist-
jan Kuusmik (laul, kitarr), Peeter 
Priks (laul, kitarr), Tanel Sakrits 
(mandoliin, vokaal), Aap Odres 
(bass) ja Veli Rooger (trummid).

Plaadiümbris on omamoodi 
huvitav, väga mahukalt voldikult 
leiab laulusõnad.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

Igav liiv ja tühi väli
Kadri Kõusaare „Kõrb“, mis 
esilinastub 25. märtsil, on 
paraku kehvapoolne pon-
nistus teha suurt filmi. Heal 
juhul lühifilmi materjal, mis 
on venitatud täispikaks. 

Margit Adorf

Kõusaar ütles pressilinastust sis-
se juhatades, et ega see nüüd mingi 
tüüpiline eesti film ju ei ole. Para-
ku on ikka küll, seda kõlbab täiesti 
kirjeldama Juhan Liivi luuletus. Ega 
see luuletus ju iseenesest halb ei ole, 
emotsioon on siiras ja pildi maalib 
silme ette. Nagu ka Kõusaare film, 
mis on küll ilmselt südamest tehtud, 
aga jääb kohmakaks.

Kadri Kõusaar on iseõppinud fil-
mirežissöör, hariduselt on ta hispaa-
nia keele filoloog. „Kõrb“ on tema 
jaoks kolmas täispikk film, lisaks 
on ta teinud ühe lühifilmi. Kõusaa-
re esimeseks filmiks oli 2007. aastal 
valminud skandaalne „Magnus“, mis 
kõneles ühe noormehe enesetapust 
ja ei olnud filmina suurem asi, aga 
ometi näidati seda lausa Cannesi 
filmifestivali alaprogrammis ja sealt 
sai Kõusaar endale filmitegijana hoo 
tiibadesse.

Teine täispikk film, „Kohtumõist-
ja“ (2013) oli kõva hüpe paremuse 
poole. See filmiti inglise keeles ja 
inglise näitlejatega. Olgu öeldud, 
et Kõusaar on lõpetanud ka Ingli-
se Kolledži, nii et keelepõhi on tal 
korralik. Kui nüüd võrrelda „Koh-
tumõistjat“ ja „Kõrbe“, siis paraku 
peab ütlema, et „Kõrbe“ puhul suurt 
loomingulist arengut näha ei ole, 
nõrgad on nii idee, stsenaarium kui 
ka teostus. Eriti arvestades asjaolu, 
et autor on selle filmi kallal tööta-
nud kümme aastat. 

Varem võis Kõusaare kohta öel-
da, et ta on seda tüüpi tegija, kes 
lihtsalt võtab kätte ja teeb ära, väga 
pikalt ei kaalu ega kõhkle ja tulemu-
si nagu on. Et parem on ikka midagi 
valmis teha kui jäädagi vinduma ja 
mingit perfektsust taga ajada. Sel-
les on omamoodi võlu. Nüüd aga, 
paraku, on kümme aastat veninud 
projekt üsna kahvatu. Muidugi jääb 
selle aja sisse pere loomine, lapsed, 

pandeemia... Aga... Kinolinalt vaa-
tab vastu kahvatu ja kesine lurr, 
mitte settinud ja selginenud tummi-
sus. Filmiti kõrbes, kuid ausaltöeldes 
oleks selle saanud samahästi ära teha 
mingis suvalises stuudionurgas, nii 
vähe oluline on seal kõrb kohana. 

Iseenesest ma saan Kõusaare suu-
rest kõrbesse armumisest aru küll, ta 
ütles paar aastat tagasi ajakirjas Tea-
ter Muusika Kino ilmunud interv-
juus, et tema esimene reis kõrbesse 
oli Sahara ja täpsemalt Siwa oaas. 
Olles ise seal käinud, võin kinnitada, 
et see on muinasjutuliselt lummav ja 
kaunis koht. Asjale lisab vürtsi see, 
et oaas asub sügaval keset kõrbe ja 
kuni 1970. aastateni ei viinud sinna 
ühtegi korralikku (loe: asfaltiga kae-
tud) maanteed, nii et turistid sinna 
suurt ei sattunudki. Koht asub üsna 
Liibüa piiri lähedal, elanikeks pea-
miselt berberid, elanikkond umbes 
33 000. Seal käis puhkamas Kleopat-
ra ja seal elas kuulus Ammoni oraa-
kel. Elamus kogu eluks. 

Kõusaare film siiski ei ole selle 
algtõuke kohaga kuidagi seotud, me 
ei näe seal seda suurt kõrbekauni-
dust. Natukene vaateid on, aga vähe 
ja kohmakalt edastatud. Beduiinid 
on, relvastatud mehed on, no see 
on autentne. Vilksamisi puudutab 
autor ka naiste teemat, ümberlõika-
mist, kuid seda pigem lihtsalt gar-
neeringuna. 

Lühidalt on lugu selles, et blond 
naine, vabakutseline fotograaf, 
rändab kõrbes üksi ringi, kuni ta 
ühel heal päeval pantvangi võetak-
se. Lihtsalt heast peast oma öömaja 
toast, vaikselt, suure kärata. Suurt 
rabelemist ja vastuhakkamist ega 
vägivalda ei ole. Naine viiakse eral-
datud kõrbehütti, mis on ikka tõesti 
päris algeline, lihtsalt auk liivakivis. 
See on üksik punker, kus siis põhi-
tegevus käib, aga kus keegi alaliselt 
ei ela, seega ei saa tekkida mingeid 
suhteid erinevate inimeste vahel, 
on ainult see naine, tema valvur ja 
mõnikord vee ja toiduga varustamas 
käivad kolm meest, kes on üsna vi-
sandlikud tegelased.

Loo põhiliin jookseb niisiis van-
gistatud naise ja tema valvuri vahel, 
vahepeal on paar mälupõiget naise 
minevikku, mehest ei saa me suurt 

midagi teada. No ta räägib küll, aga 
tema juttu ei ole lavastatud, erine-
valt rootslannast peategelasest, kelle 
puhul on tegelaskujudena mängu 
toodud ka eksmees, õde ja õelaps. 
Aga paraku see võtab ohkama, sest 
need lavastatud mälupildid on ikka 
päris viletsad. 

Näiteks mees ja naine voodis. 
Naine teatab, et on salaja mehe sper-
ma uuringutele viinud ja seega viga 
on mehes. Mees vaidleb korraks 
vastu, et temas küll mingit viga ei 
ole, aga siis teatab, et jah, talle tehti 
ju vasektoomia, et tal juba eelmise 
naisega kolm last... Sisuliselt on ta 
naisele mitu head aastat valetanud. 
Naine jääb selle peale suht tuimaks, 
keerab lihtsalt selja ja ütleb surnud 
kala kombel, et nende suhe on läbi. 
See on nii halb stseen, et lausa valus 
vaadata. 

Aga igal juhul see naisvang ja 
meesvalvur mingil hetkel leiavad 
teineteist, musitavad ohtralt ja sek-
sivad ja siis saab film läbi ka. Valvur 
laseb naise kõrbesse vabaks ja see 
lihtsalt klõps klõps kõnnib tagasi 
koju, filmi lõpuosa on väga rutakas. 
Naksti on ta mingite kohalike juu-
res ja järgmisena juba sõidab Rootsi 
rongis. Mõttetu. Kogu see rännak, 
mille nimel? Jah, on suur igatsus ja 
kultuuride kokkupõrge, kuid paraku 
on seal lihtsalt palju tarbetut dialoo-
gi ühes väikses hütis ja selle esisel 
platsil ning sellega asi piirdub. 

Veel üks asi – filmis peaaegu puu-
dub muusika. On südametukseid ja 
metronoomi tiksumist, on ka paar 
jupikest muusikapala, aga filmil ei 
ole mitte mingisugust muusikalist 
kujundust. Kui muusikat üldse ei 
oleks, võiks ju arvata, et Kõusaar 
tahab selle filmiga vallutada mingite 
moslemiriikide kinosid (seal teadu-
pärast osa usklikke muusikat üldse 
ei kuula), kuid arvestades seda, et 
filmis on siiski ka paljast ihu ja sek-
sistseene, vaevalt see nii on. Küllap 
muusika ärajätmine on sihilik otsus, 
kuid kasuks see filmile ei tule. 

Lõpetuseks – mulle tundus, et vä-
hemalt kolmele naisele pressilinas-
tusel avaldas film sügavat muljet, nii 
et lootust on, et ka see film leiab en-
dale andunud austajad, paraku mina 
nende ridadesse ei kuulu. 

Kõrbe peategelased Ingrid (Frida Westerdhal) ja Ali (Ali Suliman).  Foto: Pressimaterjalid
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