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TÄNA MAAILMAS

1805: sündis maailmakuulus 
Taani muinasjutumeister
Täna 216 aastat tagasi, 2. aprillil 1805. aastal sündis kirjanik 
Hans Christian Andersen, kes kinkis lugejatele üle kahesaja 
muinasjutu. Juba enam kui pool sajandit tähistatakse Anderse-
ni sünniaastapäeva rahvusvahelise lasteraamatupäevana.

Hans Christian Anderseni sünnipaigaks oli Fyni saarel 
Odense jõe kaldal asuv Odense linn. Tema vanaisa, puu-
nikerdajat Anders Hansenit peeti linnas hullumeelseks, sest ta 
nikerdas kummalisi kujukesi poolinimestest-poolloomadest 
koos tiibadega. Alates lapsepõlvest köitis Anderseni lugude 
kirjutamine, kuigi ta ei õppinud koolis kuigi hästi ja kirjutas 
oma elu lõpuni vigadega.

Taanis eksisteerib legend Anderseni kuningliku päritolu 
kohta. Selle põhjuseks on asjaolu, et kirjanik ise kirjutas ühes 
oma varajases autobiograafias sellest, kuidas ta lapsepõlves 
mängis koos prints Fritsiga, kellest hiljem sai kuningas Frede-
rik VII. Anderseni sõprus Fritsiga olevat jutuvestja fantaasia 
järgi kestnud edasi ka täiskasvanuna, kuni kuninga surmani.

Veel on väidetud, et Andersen võis olla kuningas Christian 
VIII vallaslaps, kuid selle kohta pole piisavalt tõendeid. Kunin-
gal oli vähemalt kümme väljaspool abielu sündinud last ning 
paljud on tahtnud näha nende hulgas ka kuulsat kirjanikku. 
Tegelikult oli Andersen kingsepa poeg ja kasvas üles vaeses 
peres.

Kindlalt on teada aga see, et kuningas Frederik VI maksis 
kinni Anderseni hariduskulud. Selle suutis monarhilt välja 
pressida tolleaegne kõrge riigiametnik Jonas Collin, kes mär-
kas teistest erinevat noorukit, kui too jõudis esmakordselt 
Kopenhaagenisse. Collinist sai Anderseni üks lojaalsemaid 
sõpru ja oli tema toetaja kuni enda surmani.

Koolis õppimine polnud tulevasele kirjanikule meeltmööda 
ning hiljem nimetas ta kooliaastaid üheks hirmsamaks aja-
perioodiks oma elus. Selle põhjuseks oli asjaolu, et Andersen 
sai alatihti direktorilt pahandada.

Andersen oli pikk, kõhn ja kühmus, aga jutuvestja iseloom 
oli väga vilets ja inimesi ärritav. Nii kartis ta röövimisi, koeri, 
passi kaotamist. Ta pelgas tulekahjus suremist, mistõttu kandis 
alati endaga kaasas köit, millega saaks tulekahju korral aknast 
alla laskuda. Ta kannatas terve elu hambavalude käes ja uskus 
tõsimeeli, et tema viljakus kirjanikuna sõltub hammaste arvust 
suus.

Hans Christian Andersenil ei olnud edu naiste juures ja 
ega ta ei püüelnudki selle poole. Kuid 1840. aastal kohtas ta 
Kopenhaagenis neiut nimega Jenny Lind. Kirjanik pani 20. 
septembril 1843 oma päevikusse kirja sõnad: „Ma armastan!“ 
Ta pühendas noorele rootslannale Jennyle luuletusi ja kirjutas 
talle muinasjutte ning tegi kalleid kingitusi. 1852. aastal abiel-
lus ooperilauljaks saanud Lind saksa noore pianisti Otto Gold-
schmidtiga.

Kui Andersen sai teada lauljanna abiellumisest, siis lan-
ges ta sügavasse depressiooni. Ja lõpuks kirjutas muinasjutu 
„Lumekuninganna“, kusjuures peategelase prototüübiks oli 
Jenny Lind.

Anderseni loodud kõige tuntumateks muinasjuttudeks on 
veel „Pöial-Liisi“, „Printsess herneteral“, „Väike merineitsi“, 
„Keisri uued rõivad“, „Vankumatu tinasõdur“, „Metsluiged“, 
„Inetu pardipoeg“, „Tuleraud“ jne.

Andersen oskas ammutada inspiratsiooni ka kõige tavalise-
matest ja tühisematest asjadest. Lille kroonleht, väike putukas, 
niidirull – tema arvates oli kõik siin ilmas ideaalne. Ja isegi su-
valine hernes võis Andersenilt saada endale hämmastava elu-
loo. Samas ei loonud Andersen utoopilist maailma, kus kõik 
elaksid kaua ja õnnelikult. Näiteks „Vankumatus tinasõduris“ 
saatis kirjanik peategelane kaminasse, kus ta üles sulas.

Eesti keeles on Anderseni teoseid avaldatud palju, kuid tun-
tumaid lugusid loomulikult sagedamini. Aga esmakordselt 
ilmusid Anderseni muinasjutud eesti keeles juba 1876. aastal 
ehk aasta pärast kirjaniku surma. Nendeks olid „Üks tüdruk, 
kes leiva peale astus ja tema teekäik pärast surma“ ning „Viga-
ne Hans“. Järgmisel aastal jõudis eesti lugejateni „H. K. Ander-
seni ennemuistsed jutud“ ning veel aasta hiljem „Hõbe killing 
reisu peal“.

Allan Espenberg

90-aastase proua Elviine Rubeni mälestused
Eestlased küüditati vene küladesse või Siberisse

V ähemusrahvuste rep-
resseerimised algasid 
Venemaal 1937. aas-

tal. Eestlaste küla tehti maa-
tasa. Elviine vanaisa Otto 
suri 1936 ja seda koledat aega 
oma silmaga ei näinud.

Küüditamine algas nii, et 
öösel sõitis maja ette must 
ronk, vene keeles nimetati 
seda kinnist trellitatud fur-
goonautot tšornõi voroniks. 
Kogu pere koos vanurite ja 
lastega aeti sellesse miilitsa-
autosse ja hommikuks olid 
nad külast kadunud. Siis 
veeti nende varandus laiali 
ja majad lõhuti ära. Peaaegu 
kogu küla viidi Siberisse või 
lasti maha. Elviine üks tädi-
dest küüditati ka tollal mus-
ta rongaga Siberisse. Elviine 
peret selle satsiga veel külast 
ära ei küüditatud. Tänu pere-
isale, Friedrich Künnapile, 
kes oli kolhoosis hinnatud 
töömees.

Elviine: „Mul on sellest 
ajast tänaseni meeles üks 
mälestus. Olen oma elus näi-
nud kõiksugu kuuvarjutusi, 
aga eluilmas ei ole näinud 
nii punaseid virmalisi. Läbi 
metsa oli pool taevast täiesti 
punane. Vanaema tuli ukse 
peale ja ütles, et jah, varsti 
tuleb üks suur verevalami-
ne. Ja siis algaski venelaste ja 
soomlaste vahel 1939. aastal 
talvesõda. Läks paar aastat 
mööda ja 1941. algas suur 
isamaasõda. Ju siis oli vana-
emal niisugune instinkt või 
ettenägemisvõime tulevas-
test veristest sündmustest. 
Niisugused episoodid on 
mällu sööbinud.“

Veel enne neid traagilisi 

sündmusi, aastal 1938 lik-
videeriti Kamarovka küla. 
Majad võeti sõna otseses 
mõttes osadeks lahti ja veeti 
kilomeetri kaugusele suurde, 
Zastrovije-nimelisse vene 
külasse. Ainult puud ja aiad 
jäid järele. Majad ja abihoo-
ned võeti palkidest lahti, 
katus lõigati neljaks. Tööd 
tegid venelased – lihtsatest 
töömeestest brigaadid, kes ei 
tohtinud protesteerida sellise 
ebaõigluse vastu. Nende ini-
meste majad ja maine vara, 
kes Siberisse saadeti, müüdi 
aga maha.

Zastrovije küla asus mit-
me tähtsa tee ristumisko-
has. Ühte suunda jäid Nar-
va ja Kingissepp, endine 
Jamburg, mis 1922. aastal 
Eesti kommunisti Viktor 
Kingissepa järgi ümber ni-
metati. Üks tee viis asulas-
se Krasnoje Selo, teine aga 
külanõukogusse. Liiklus oli 
tollal väga vilets. Suurem 
keskus Peterhof oli 30 km 
kaugusel. Sealt väljus rong 
Leningradi, praegusesse 
Peterburgi.

Elviine: „Meie jäime sin-
na külasse elama. Aga me ei 
jõudnud palju maja juures 
korda teha, Soome sõda juba 
käis. Palgid saime seina, aga 
tapeeti panna ei jõudnud-
ki. Majas sees sai aga elada, 
sest ahjud andsid sooja. Ema 
jaoks ehitati ka sahver, laut 
ja heinaküün.“

Kui venelased enne oku-
peerimist Eestisse 1939. 
aastal sõjaväebaase rajama 
hakkasid, lõpetas Elviine 
Šerebeta algkooli 3. klas-
si. Vene poolel olid selleks 

ajaks kõik eesti koolid, kiri-
kud ja raamatukogud kinni 
pandud. Õpetajad vangistati. 
Kui sõda algas, siis Soome 
sõtta eestlasi ei võetud. Kui 
aga 1941. aasta. 22. juunil 
kell 4 hommikul suur isa-
maasõda valla pääses, haka-
ti nii Venemaa eestlasi, kui 
ka teisi mehi rahvusvähe-
mustest sõjaväkke mobili-
seerima. Enam polnud nad 
rahvavaenlased.

Elviine mäletab tänaseni, 
kuidas võimsa häälega Üle-
liidulise Raadio diktor Juri 
Levitan luges tollel mäles-
tusväärsel päeval kohutavat 
uudist: „Rovna tšetõre tšasa 
natšala Velikaja Otetšest-
vennaja voina.“ („Täpselt kell 
neli hommikul algas suur 
isamaasõda.“). Oli ilus päi-
kesepaisteline ilm. Künnapi-
tel oli ümmargune, kopsiku 
moodi antenniga raadio-
aparaat seina peal. Kui taht-
sid õigele lainepikkusele pih-
ta saada, pidi aparaati nõela-
ga pealt torkima.

Elviine ema ja küla töö-
ealised naised ning noored 
poisid aeti sõja puhkedes 
mitmekümne kilomeetri 
kaugusele tankitõrjekraave 
kaevama. Kui kraav sai val-
mis, tuli ema koju, aga isale 
saadeti mobilisatsioonikutse 
2. juulil ja ema ei näinudki 
isa sõtta minekut.

Elviine: „Ja siis jäi ema hai-
geks. Läbi tolleaegse Vene 
küla lookles pikk uulits, ka-
hel pool olid inimeste elu-
majad. Meie vastas elas Vert-
mani Karla pere. Naine oli 
tal venelane, tütrega käisime 
ühes klassis. Tema oli natu-

ke viinamees, muidu töötas 
pearaamatupidajana kolhoo-
sis. Sel mälestusväärsel päe-
val sõitis küla poole parajasti 
Eestimaa poolt villise moodi 
sõjaväeauto, mida saksa len-
nuk taga ajas. Mehed autos 
nägid, et kuskile minna pole, 
jätsid auto tee peale ning 
hüppasid kraavi. Kui saksla-
ne pommitas, ei kukkunud 
pommid meie maja peale, 
vaid maandusid kaugemale 
orgu. Aga killud lendasid üle 
Vertmani maja meie poolsele 
tänavale.

Hakkasime vennaga Vert-
mani juurest üle tee koju 
jooksma, kui äkki käis kõva 
prahmakas ja kildude rahe 
üle naabrite maja lendas. Üks 
kild kõrvetas minu kõrva. 
Sel momendil, kui käis plah-
vatus, kukkusime vennaga 
õhusurve tõttu maoli maha. 
Ema nägi seda aknast pealt 
ja arvas, et kaks last said kor-
raga surma. Me ei saanud 
kohe püsti ka karata, olime 
nii kaua pikali, kuni lennuk 
minema lendas. Aga ema 
sai närvivapustuse ja läks 
peast segi. Kaotas meele-
mõistuse. Vend ei saanud 
üldse viga, mina põletasin 
ainult natuke kõrva. Ema 
viidigi peale seda veel viima-
se sõjaväeautoga Leningradi 
närvihaiglasse. Enne saks-
laste sissetulekut. Meie jäi-
me venna ja vanaemaga 
kolmekesi.“

Ülle Kask

Jätkub 16. aprillil
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Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
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Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll
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Eelregistreerimine telefonil:
322 3354
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Tallinna tn 16, Rakvere

Müüsime oma 
esimese haagise  
20 aastat tagasi.
See peab  
siiani vastu.
Brentex haagised  
on loodud kestma! Haagiste müük ja remont 

Linnuse 7, 44306 Rakvere 

www.linnuseauto.ee

MUST KROONIKA

TEELE KUKKUNUD PUU
29. märtsi õhtul kell 21.57 kutsuti päästjad 
Äntu külla Rakvere-Väike-Maarja-Vägeva 
maantee 35. kilomeetrile, kus arvatavasti tu-
geva tuule tõttu oli maha kukkunud puu, mis 
sulges pool sõiduteest. Päästjad likvideerisid 
ohu ning vabastasid tee.

ELEKTRIPOSTI PÕLENG
29. märtsil kell 22.36 said päästjad väljakutse 
Haljala valda Põdruse külla, kus elektripos-
ti otsas märgati põlengut. Tulekahju käigus 
elektripost murdus. Pärast seda, kui kohale 
saabunud elektrikud lülitasid alajaamas elektri 
välja, kustutasid päästjad põlenud posti.

SÕIDUKITE PÕLENGUD
27. märtsil kell 1.18 teatati Häirekeskusele, 
et Sääse alevikus Sääse tänaval põleb lahtise 

leegiga sõiduauto. Päästjad kustutasid põlengu 
ning takistasid tule leviku lähedal asuvale ga-
raažile. Kahjuks hävines sõiduauto täielikult. 
Tulekahju tekkepõhjus selgub edasise uurimi-
se käigus.

25. märtsil kell 16.24 said päästjad väljakutse 
Vinni alevikku, kus põles laadurkopp lahtise 
leegiga. Oli oht, et läheduses asuvad hakke-
puidu hunnikud võivad süüdata ka hooned. 
Päästjad likvideerisid kell 17.21 põlengu ning 
hoidsid ära suurema kahju tekkimise. Tule-
kahju tekkepõhjus selgub edasise uurimise 
käigus.

VARGUS
25. märtsil teatati politseile, et Tapa vallas va-
rastati ajavahemikus 24. – 25. märts kinnistul 
pargitud traktorist kütust. Ligikaudne kahju 
on 900 eurot.

Kulu põletamine on ohtlik ja keelatud
Igal kevadel saavad päästjad hulgaliselt väljakutseid kulu- ja 
prahipõlengutele. Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja 
Jaak Kirsipuu rääkis, et kulupõlengud saavad alguse hoole-
tusest, näiteks auto aknast välja visatud põlevast suitsukonist 
või sihilikult süüdatud kuivanud rohust. „Probleemiks on ka 
suures koguses niitmata jäetud maa, millel sellised põlengud 
üldse aset leida saavad,“ lisas Kirsipuu.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulupõleng on väga ohtlik 
ning kulupõletamine on keelatud. Sageli süütab kulu hoole-
tult visatud tikk või suitsukoni, kulupõleng levib omakorda 
hoonetele või metsa. Kahjuks on kulupõlengute ohvriks lan-
genud ka inimesi.

„Tuli levib väga kiiresti ja kogemusteta inimene ei saa selle 
kustutamisega juba mõne hetke pärast omal jõul hakkama,“ 
selgitas Kirsipuu. Samuti võib juhtuda, et kulupõlengu kus-
tutamisega hõivatud päästemeeskonnad ei jõua piisavalt kii-
resti abivajajani, kui samal ajal leiab aset teine õnnetus.

Ennetusbüroo juhataja tuletas meelde, et kulupõletajaid 
ning hooletuid lõkketegijaid ähvardab kuni 1200 euro suuru-
ne rahatrahv. Lisaks tuleb kulupõlengu põhjustajal hüvitada 
keskkonnale tekitatud kahju, kuna hukkuvad madalas heinas 
elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.

Inimesed alustavad kevadel aias koristustöödega. Enne 
lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigus-
akte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või 
siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.

Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida vähemalt poole meet-
ri ulatuses puhas süttivast materjalist, näiteks enne tule te-
gemist kasta kuiv lõkkekoht ja selle ümbrus veega märjaks. 
Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (kuni 5,4 
m/s). Jälgida tuleb ka tuule suunda.

Alla ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vä-
hemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle ühe 
meetrise läbimõõduga lõke vähemalt 15 meetri kaugusel 
hoonetest ja 20 meetri kaugusel metsast. Üle kolme meetrise 
läbimõõduga avaliku lõkke tegemiseks on tarvis juba pääste-
asutuse luba.

Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta isegi mitte hetkeks, 
sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summuta-
takse näiteks liivaga.

Kuulutaja

Vallimäe purikatusele küsitakse toetust
Lääne-Virumaa omavalitsus-
juhid otsustasid esitada Valli-
mäe purikatuse rajamise pro-
jekti piirkondade konkurentsi-
võime tugevdamise toetus-
meetmesse, kust on võimalik 
maksimaalse toetussumma-
na saada 1,5 miljonit eurot.

Liisi Kanna

Iga maakond saab program-
mi üles seada ühe projekti. 
Lääne-Viru Omavalitsuse Lii-
du viimatisel koosolekul olid 
omavalitsusjuhtide ees laual 
kolm sõelale jäänud valikut – 
Võsu sadam arendus, Võsu ja 
Mahu sadama ühisprojekt ning 
Vallimäe purikatuse rajamine. 
Esimene neist jäeti hääletuselt 
kõrvale ning valiti Rakvere lin-
na ning Haljala ja Viru-Nigula 
valla ühisprojekti vahel.

Viru-Nigula vallavanem 
Einar Vallbaum selgitas, et 
Mahu sadama puhul hõlmaks 
suurem osa projektitege-
vustest maapealsete ehitiste 
rajamist. „Looksime sarnase 
koha nagu Tulivee keskus – 
turistide vastu võtmise paik ja 
restoran,“ selgitas Vallbaum, 
sõnades, et lisanduksid kor-
rastustööd sadamas.

Võsul on keskne teema kai 
pikendus sügavamasse vette, 
2,5 meetri peale – jahtide tar-
beks. „Kui tekkib jahisadam, 
siis meil on juba olemas koos-
tööpartner erasektorist, kes 

on huvitatud Võsu sadamas-
se rajama ka angaari, kuhu 
tekkiks tema hinnanguliselt 
viis kuni seitse töökohta – 
remondiks, hoolduseks jms. 
Aga täna on see neil keeruli-
ne, sest lihtsalt suured alused 
ei saa sadamasse ja sadamast 
ei saa neid välja tõsta,“ rääkis 
Haljala vallavanem Ivar Lille-
berg meetme ühele olulise-
le kriteeriumile, loodavate 
töökohtade arvule viidates. 
„Lisaks muud hooldus- ja hal-
dusteenused, kui sadam muu-
tub kaks korda suuremaks.“

Samuti soovitakse Haljala 
vallavanema sõnul tekitada 
turismimarsruute kogu maa-
konnas, praegugi on Võsu 
sadamas võimalik broneerida 
aeg meresõiduks.

Kui sadamate projekti pu-
hul toodi arutelu käigus tuge-
vusena välja just otseste töö-
kohtade loomine, siis riski-
kohana nimetati asjaolu, et 
neil pole valmis põhiprojekti, 
mis on aga taotluse esitamisel 
eelduseks. Esitamistähtaeg lä-

heneb ning omavalitsusjuhid 
pelgasid, et põhiprojektini ei 
pruugita mõlema sadama pu-
hul nii kiiresti jõuda.

Vallimäe vabaõhukeskuse 
katuse projekti puhul tõdes 
linnapea Triin Varek, et põhi-
töökohtade loomine võib 
murekohaks saada, kaudseid 
töökohti tooks arendus ilmselt 
see-eest omajagu. Purikatusel 
on juba olemas põhiprojekt.

„Majandustegevuse ja ette-
võtlusaktiivsuse kasvuga te-
kivad töökohad. Tekib ette-
võtete ja töökohtade võrgus-
tik. Projekt mõjutab hinnan-
guliselt üle 50 erineva ette-
võtte ja organisatsiooni ning 
prognoositavalt tekib juurde 
uusi külastajaid teenindavaid 
ettevõtteid,“ märkis Varek.

„Rakvere linn soovib edasi 
liikuda Vallimäe vabaõhu-
kompleksi teise etapi välja-
ehitamisega, mis sisaldab en-
das pealava tribüünide ala 
katmist purikatusega. Esime-
ses etapis on selleks juba val-
midus loodud – 0-tsükkel ehk 

vaivundamendid on rajatud. 
Tarvis on ainult maapealne 
osa valmis ehitada. Selleks on 
meil 2010. aastal põhiprojekti 
mahus teraskonstruktsioonid 
valmis projekteeritud. Vaja 
on vaid tööjoonised koostada 
ning kaasaegne kõrgtehno-
loogiline nn puri valida, mis 
on vastupidav erinevates il-
mastikutingimustes,“ tutvus-
tas Rakvere linnapea.

Vallimäe purikatuse pro-
jekti orienteeruv maksumus 
on 2,5 miljonit. Sadamate 
ehitustöödeks on arvestatud 
ligi 1,9 miljonit eurot.

Koosolekul osalenud liik-
med otsustasid Rakvere pro-
jekti kasuks. Hääled jagunesid 
seitse-kaks ning Rakvere lin-
na ja Haljala ning Viru-Nigu-
la valla esindajad ei osalenud. 
Esimesel projektide konsul-
tandi eelnõustamisel otsustati 
aga igaks juhuks siiski ka sa-
damate projekti tutvustada.

Teisipäeval toimunud vas-
taval kohtumisel anti soovitus 
vabaõhukeskuse projektiga 
edasi liikuda. „Saime indikat-
siooni, et Rakverel tasub oma 
taotlusega edasi minna ja lin-
nale anti konkreetsed soovi-
tused, millest lähtuda. Seega, 
kuna Vallimäe purikatus oli 
omavalitsusjuhtide esimene 
eelistus, siis sadamate projekt 
jääb kõrvale,“ märkis VIROL-i 
arendus- ja väliskoostöö-
spetsialist Mari Knjazev.

Kui rahastus saadakse, katab tulevikus vabaõhukeskuse pealava tribüüne purikatus, nii 
nagu algselt eskiisil. Foto: Rakvere linnavalitsus
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Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt 

kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus 

(vajadusel väljasõidud kliendi juurde)
RASKETEHNIKA, VEOAUTODE NING 
HAAGISTE REMONT, HOOLDUS NING 
VARUOSAD
FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD 
(väljasõidud klientide juurde)
SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD
KLIIMADE TÄITMINE+REMONT
RASKETEHNIKA REHVITÖÖD
VEOAUTODE REHVITÖÖD
REHVIDE PARANDUS+MÜÜK
ALUSROOMIKUTE REMONT+MÜÜK

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

www.kuulutaja.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

 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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

• Kiviõli kesklinna Muru tänava 4-korteri-
lises majas, müüa korterid: nr 1,  nr 2, nr 4 
ja 2 garaaži. Tel 5666 5604

• Müüa Rakveres korter mansardkorrusel, 
Pikk tn 36, (52m2). Tel 5843 0997

• Müüa üürilepinguga kaetud 2toaline 
korter Rakveres, Pikk 37. Ruutmeetri hind 
600 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa 2toaline korter Kundas. Hind 7000 
€. Tel 5814 5425

• Müüa 2toaline rõduga korter Aseris. Tel 
5632 7008

• Müüa Kundas 3toaline korter (63 m2), 
Kasemäe 14. Tel 504 9257

• Müüa Kundas 3toaline (49 m2) reno-
veeritud korter koos uue sisustusega või 
vahetada 1toalise korteri vastu Rakveres. 
Tel 5894 2895

• Müüa Viru-Nigulas heas korras 3toaline 
korter, asub I korrusel ja hind kokkuleppel. 
Helistada telefonil 5851 5145

OST

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

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres. Tel 5349 9628

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

• Ostan Tapal või Tamsalus 1-2toalise kor-
teri. Tel 511 0478

• Ostan maja Rakvere linnas või lähiümbru-
ses (kuni 10 km). Maja peab olema elamis-
kõlblik. Hind kuni 120 000 €. Tel 5819 1258

• Ostan Tapa vallas maamaja või vana 
talukoha. Tel 511 0478

• Ostan maja, krundi või ridaelamuboksi 
(äärmine) Sõmerul või Näpil, võib pakkuda 
ka Rakveres. Pakkumised tel 5532743 (ka 
sms)

• Ostan vana talukoha või maamaja Viru-
maale, Järvamaale või Jõgevamaale. Hooned 
võivad olla lagunenud. Elektriliitumine on 
suureks plussiks. Tel 5562 2919

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida alates 01.05.2021, 3toalist 
korterit või maja Lääne-Virumaal. Tel 5807 
7294 või 5615 5634

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile pikemaks ajaks kohusetundli-
kule inimesele 1toaline pliidiküttega korter 
Rakvere südalinnas (dušš, WC olemas). Tel 
5656 9826

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahju-
küttega korter Kadilas. Tel 513 7633

ÄRIPINNAD

• Üürile anda otse omanikult kaasaegsed 
rendiruumid, I korrusel Rakveres. Trans-
pordisõlme vahetus läheduses. Suur avar 
parkla, esimene korrus, sisenemine tänavalt. 
Rent mõistlik. Ruumid eri suuruses (25, 26, 
31 m2 ) võimalik ühendada erifunktsioonid 
(ladu, kontor, müügipind). Tel 588 7475

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa heas korras Ford Focus, 1,8 diisel, 
2003. a universaal. Auto musta värvi, hoitud 
ja hooldatud auto. Alles tehtud ülevaatus. 
Kere väga tugev. Hind 1400 €. Tel 5809 6086

• Müüa KIA Sportage 2,0. 120kW, nelikve-
du. Automaat, bensiin, läbisõit 85 000 km , 
2013. a. Värv valge, nahksisu. Auto ideaalses 
korras! Kõik hooldused tehtud õigeaegselt 
esinduses! Hind 11 600 €. Tel 554 3535

• Müüa Mazda- 3, sedaan, 2006. a. Auto on 
normaalses korras. Tel 517 4193

• Ostan SAS 965, 27 hobujõudu ja väntvõll. 
Tel 521 0780

VARUOSAD
• Müüa soodsalt uueväärsed originaal 
valuveljed Peugeot 2008. a omad 5x10,8. 
Tel 5566 9310

• Müüa kasutatud suverehvid r14 velgedel, 
plekk. Hind 80 €. Tel 5554 6315

• Müüa 4 suverehvi „Yokohama Geola-
noar“ 225/60 R17, kasutatud, 6-7 mm must-
rit, 200 € komplekt. Tel 5698 7781, 5648 3450

• Ostan GAZ-69 maastikurehvid. Helistada 
tel 5656 1091

• Ostan Audi A4 (98. a) 1,8T töökorras 
mootori või selle alumise osa. Tel 529 3986

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

• Ostan veoauto GAZ-51. Tel 5866 2953

• Ostan UAZ maasturi uusi varuosi ja 
tagasilla. Tel 5687 5845

• Ostan VAZ/ZAZ/GAZ tüüpi sõidukeid 
ning vene mopeede: Riga, Delta, Mini, 
Stella jne. Igas seisukorras! Pakkuge julgelt! 
Tel 5565 9595

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! Lää-
ne-Virumaal tuleme kohale 15 minutiga 
ja maksame parimat hinda! Pakkuda 
võib ka vigaseid, avariiliseid või seis-
nud masinaid. Arveldamine sularahas! 
Helista 5631 1001

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid igas seisukorras! Raha kohe kätte! 
Vajadusel kustutame registrist! Helis-
tage julgelt, maksan rohkem! Tel 5355 
5848

• Ostan vene sõidukeid (võib olla kaua 
seisnud) ja nende varuosasid. Tel 5346 6841

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja dokumentide 
vormistamine kohapeal. Tel 5376 2575

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Võivad vajada remonti, olla seisnud, 
avariilised, heas korras, romud jne. Sobiva 
pakkumise puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda. Tel 5357 7108

• Ostan igas seisukorras sõiduautosi, 
maastureid ja kaubikuid. Võib pakkuda 
absoluutselt igas seisukorras. Maksan 
parima hinna! Tel 5896 1576

• Ostan Toyota Land Cruiseri/Hiluxi 
või Mitsubishi L200. Võib pakkuda 
absoluutselt igas seisukorras ning 
hinnaklassis! Võib pakkuda ka Toyota 
sõiduautosid. Tel 5896 1576

• Ostan maasturi, kindlasti diiselmootori ja 
manuaalkastiga. Võib olla ka remonti vajav. 
Hind kuni 2000 €. Tel 5552 7229

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

• Ostan igas seisukorras kaubiku või mah-
tuniversaali. Kiire tehing ja vormistamine. 
Tel 5365 4085, skampus@online.ee

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Soodne ja kvaliteetne rehvivahetus. 
Hind 25 €. Võidu 2, Rakvere. RT Car 
Service OÜ, info@rtcarservice.ee

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

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

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 KJ 
7200). Tel 513 2021
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

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

Info tel 504 0118

* 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

• 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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

• Kõik lammutustööd, keldrite ja pöö-
ningute koristus koos prahi äraveoga. Tel 
5380 0863

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, grill-
majad, terrassid. Vanade majade renoveeri-
mine ja uute ehitus. Tel 5380 0863

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

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 5637 9871

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

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

• Teostan korterite ja elamute ehitus- ja 
remonditöid Rakveres. Viimistlus, plaatimi-
ne, vannitoad, saunad, elekter, santehnilised 
tööd, terrassid, abihooned, aiad, puitfassaa-
did, jne. Lisainfo tel 5381 8825

• Teostame kõiki ehitus-ja remonttöid 
nii eramutes kui korterites, vannitoad, 
siseviimistlus, elektritööd, voodrid, soojus-
tamine, vundamendid, katused jne. Kõik 
santehnilised tööd .Hinnad taskukohased. 
Info tel 5808 5965

• Teostame eramute ventilatsioonitöid, 
täislahendus. Küsi pakkumist tel 5197 0125

• Erinevad ehitustööd (viilkatused, lame-
katused, fassaadid, lammutus, sisetööd, 
kipsitööd jne). Väikese ja suuremahulised 
tööd. Hinnad soodsad. Mõtleme, arutame 
ja teeme ära! Info tel 5381 8063

• Terrasside-, varjualuste- ja kuuride 
ehitus. Tel 5553 0770

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

• Maalritööd, trepikodade remont, kroh-
vitööd, üldehitus, renoveerimistööd. Tel 
5897 9293 Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
süvendamine, remont ja rõngaste vaheta-
mine. Tel 5840 0240

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vun-
damentide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

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

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

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

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
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

kuulutused.kuulutaja.ee
Kuuluta

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Aastaaruanded. 
Raamatupidamise 

teenus. 
Kogemus 20+ aastat.

Info: avekirsi@gmail.com, 
5455 1595. Ave Kirsi

ingliteteraapia. weebly.
com/ raamatupidamine. 

html

Viru Halud OÜ müüb 
kvaliteetset küttepuud

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

• Kuiv lepp võrkkotis - 
2 7 eur/kott

• Kuiv kask võrkkotis - 
3,5 eur/kott

• Kuiv lepp lahtiselt - 
55 eur/rm

• Kuiv sanglepp lahtiselt - 
58 eur/rm

• Toores lepp lahtiselt - 
40 eur/rm

• Toores sanglepp lahtiselt - 
42 eur/rm

• Toores kask lahtiselt - 
50 eur/rm

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

MUUD TEENUSED

• Moonaküla Muusikakiirabi välitee-
nus! Soovid rõõmustada oma lähedast 
sünnipäeva või muu sündmuse puhul 
- telli distantsihoidev lühikontsert tema 
akna alla või aeda! Tel 528 8095, Moona-
küla Muusikaakadeemia

• Kogemustega kõrgharidusega raamatu-
pidaja pakub teenust igat liiki firmadele 
ja FIE-dele. Aastaaruanded soodsalt. Tel 
5568 6385

• Lõõgastav massaažiteraapia 100 
minutit. Külastage Meie salongi Rä-
gavere Tee 48, Rakvere. Tunne, kuidas 
keha pinged kaovad ja su nahk taas ellu 
ärkab. Tunne vähem ärevust, paremat 
und ja rohkem energiat. 100 minutit - 39 
€. Broneeri aeg tel 5813 2913, teraapia.
boosterbotanics.com

• Alumiinium, roostevaba, musta metalli 
keevitus, TIG, MIG. Metalli painutamine. 
Tel 5694 9141

• Katuste ja fassaadide pesemine ja värvi-
mine. Tel 501 0834

• Hauaplatside korrastamine, kivide 
puhastamine, sambla eemaldamine, haua-
piirete ehitamine paekivist, betoonist ääre-
kivist või puidust ning muud kalmistutööd. 
Töötame üle Eesti. Tel 5592 3491, hauaplat-
sihooldus@muhkel.ee

• Hauaplatside hooldus ja piirete ehitus. 
Veoteenus, tel 526 0804

• Pakun abi kui on vaja kodus meeste töid 
teha. Ehitada, parandada vms. Veo- ja 
transporditeenus. Tel 526 0804

• Aedade kujundus, puude-põõsaste istu-
tus, viljapuude hooldustööd. Tel 5380 0863

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. Uued õhk-
soojuspumbad al 395 €. Õhk-vesi soo-
juspumpade müük, paigaldus (Daikin, 
Th ermia, Nibe). VIRU SOOJUSPUMBAD 
OÜ. Tel 5656 4857

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

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

• Pakkuda raamatupidamisteenust ette-
võtetele. Huvi korral ühendust võtta numb-
ril 5824 1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Pööningute ja keldrite puhastus, 
samas ka prahi äravedu. Tel 5553 0770

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Printerite müük, hooldus ja 
rent. Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. Aadress 
E. Vilde 14/1, telefon 553 5475, meiliaadress 
info@itsalong.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komplektid. 
Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. Garan-
tii. Tel 515 2235, 325 2179, OÜ Mart Tali 
Kaubandus

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

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Müügil juuksehooldus-
vahendid

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761 

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda erinevaid 
täitematerjale (killustik, liiv, muld) võima-
lus tasuda ka vanametallis ja autoromudes. 
Tel 5627 2666 

• Munakoored ja karbid annan väikese tasu 
eest. Tel 5685 8009

• Müüa uus „Aloe Vera“ madrats ühele. 
Tel 5913 7349

• Müüa kvaliteetset tehnikat: võimas 
start-laadija 12V, Puurmani akulaadija 
„Start“, akulaadimisruumi laadija 3:65V, 20A 
ja nahaõmblusmasinad „Singer“ 18-2 ja 29K. 
Tel 5801 9086

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan nõukaaegse jalgratta, võib pakku-
da ka teisi marke. Tel 5672 7175

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaa-
sid, pitsid jne. Pakkuda võib kõike. Tel 
507 9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristallnõusi,- too-
teid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mopeedi. 
Pakkuda võib kõike, ka varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan Norma/Salvo ja teisi ENSV 
aegseid mänguautosid, Norma rongi, 
Norma  trammi  ning vanu 1970–1990. 
a valmistatud cccp 1/43 mudelautosid. 
Samuti ostan Tarbeklaasi tooteid: ka-
rahvine, pitse, klaase, vaase, korve, 
aluseid jne. Tel 529 1288

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid esemeid, ka 
vanametalli, kila-kola, enne müüki võta ka 
minu pakkumine. Tel 503 1849

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
seisma jäänuid esemeid: raamatust 
mööblini ja viin ära pesumasinad, plii-
did jne kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju, vanavara, 
vanakraami, kila-kola. Tel 5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 55 
€/rm, saadaval ka sangleppa ja kaske. 
Puulõhkumisteenus halumasinal - hind 
alates 8 €/rm. Puud on laotud 5 m3 aluste-
le, võimalusel saab ka väiksemale alusele. 
Puu pikkuse lõikame vastavalt kliendi 
soovile. Transport hinnas. Tel 5347 7664, 
Erko, Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Müüme puidubrikett alates 120 €, tur-
babrikett 120 €; pelletid (6 ja 8 mm) alates 
180 € 0,975 t. alus, kivisüsi alates 200 €/t. 
Transpordivõimalus, Rakvere Kütteladu, 
Narva 17, tel 5566 9440, www.algaveod.ee

• Müüa kõiki saada olevaid brikette, pel-
leteid 6/8 mm ja kivisüsi. Küttepuid on 
sangleppa ja kaske. Tel 5390 0545

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

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. 
Lepp, sanglepp, kuusk. Kütteklotsid 
võrgus 2 €. Tel 5192 4320

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Saadaval: hall 
lepp, must lepp, kask. Hinnad alates 35 €/
ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald. 
Tel 5375 4750

• Müüa kuivi küttepuid koos kojuveoga. 
Tel 5615 2941

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

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

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

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi küt-
tepuid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

•  Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

•  Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 
Asume Kadrina lähedal. Tel 5377 4627

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632

Müüa 40 l võrkko   desse 
pakitud kamina- ja saunapuid 

(saar 3.00 €; kask 3.00 €). 
Pliidipuud 40 l võrkko   des 2 €

Transport Rakvere 
lähiümbruses hinnas. 

Tel 508 4872

METS

• Müüa kuusehekitaimi, kõrgus 50-70 cm, 
Rakveres. Tel 5561 1125

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Võsalõikus ja kululõikus Virumaal. Tee-
nus eraisikule. Tel 514 8661

• Saemeeste brigaad teostab raieteenust ja 
võsalõikust. Puhastame kraavid ja teeservad 
võsast ja suurtest puudest. Tel 506 0777

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kas-
vavat võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m 
ja lõhutud küttepuud, tel 504 3326
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OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
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 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 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: 

E-R 9.00-15.00 
Tel 551 5680

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 30. MÄRTS 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (r.sibul, till) kg 7,00 10,00

Küüslauk  kg 10,00

Värske kapsas kg 0,70

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Punapeet kg 1,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Redised punt 1,00

Värske kurk (Poola) kg 3,00

Tomat (Poola) kg 4,50

Maasikad (Kreeka) kg 6,00

Jõhvikad liiter 4,00 5,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

Saunavihad (tamm, kask) tk 1,50 2,00

EHITUS

• Katuse- ja fassaadi tööd, materjalid 
otse tootjalt. Tel 5553 0770

www.kuulutaja.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Purustatud turba allapanuga hobu-
sesõnnik, asendamatu soojuse hoidja 
kasvuhoones, sobib hästi ka lillede-puu-
de-põõsaste istutamisel väetiseks ja aiamaa-
le rammuks. 80 L=5 €. Rakvere piires koju 
toomine tasuta. Tel 5557 2217

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. Peenestatud 
ja pakendatud (60 L). Kohaletoomisega. 
Tel 520 1570

• Müüa mahedat kõdusõnnikut. Tel 5685 
8009

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vajadusel 
tükeldamine. Info tel 5196 2628 või  5354 
3002

• Müüa kvaliteetseid söötasid tibudele, 
noorlindudele, munakanadele ja teistele 
loomadele. Tellimused telefonil 5564 5448 
või e-mail mihkel.rais@gmail.com

OST
• Ostan haakeriistu traktorile T-25, T-40, 
MTZ. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Müüa kaks 4kuust merisiga. Tel 5913 7546

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid esemeid, ka 
vanametalli, kila-kola, enne müüki võta ka 
minu pakkumine. Tel 503 1849

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid, tarbeklaasi vaase. Tel 
5853 2215  

• Ostan vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvi-
tavad ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan erinevat vanavara: raamatuid, 
tehnika ajakirju, mööblit, rahasid, orde-
neid, rinnamärke, vimpleid, heliplaate, 
kellasid, fototehnikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid ja palju 
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, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 
5458

• Ostan kokku nõukogude aegset 
elektroonikat. Ostsilloskoobid, EW 
Raadio, sagedusmõõturid, generaatorid, 
voltmeetrid, raadiojaamad, lennukite 
elektroonika, raadiosaatjad, arvutid, 
trükkplaadid, raadioside komponendid, 
KM-kondensaatorid, isekirjutajad. Kõik 
nõukogude elektroonika. Samuti ostan 
tehnilist hõbedat! Helistage 8-22.30. 
Tel 511 1203

TEATED

• Suurte kogemustega naiskingsepp Kroo-
niselveris. E, T, N 9.00-15.00. K 11.00-16.00. 
Peale tööaega kokkuleppel. Tel 5559 3019. 
Töö kiire ja korralik!

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Avaldame kaastunnet 
lähedastele kalli 
MILVI ONGA

surma puhul. 
Koidula 6 majaelanikud
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Kristluse põhitõdesid tutvustav

Teatrikino akendel ilutseb näitus naistest

E smaspäevast alates saab 
Rakvere Teatrikino 
akendel vaadata näitust 

„Naise elu lõuend“, mis jääb 
üles ka aprillis. Kuna hoone 
on klaasist, siis on võimalik 
fotosid ja naiste ilu nautida 
tervislikul moel ümber maja 
jalutades.

„Fotod osutusid nii suur-
teks ja võimsateks, et idee 
sel moel neid eksponeerida 
sündis mu peas kohe,“ kõne-
les Rakvere Teatri peakunst-
nik Eveli Varik. „Pargipuude 
peegeldused lisavad naistele 
ainult võlu ja ajatust juurde,“ 
lisas ta.

Eesti Lasterikaste Pere-
de Liidu näituse „Naise elu 
lõuend“ keskmes on laste-
rikka pere ema. Väljapaneku 
ideeks on naiselikkuse ku-
vand läbi sajandite, tuues esile 
emalikkust, naturaalset ilu, 
naise kindlat ja aktiivset koh-
ta ühiskonnas.

Näitus koosneb kolmeteist-
kümnest naise fotost, mis 
on lavastatud vanade maali-
de eeskujul. Idee ja teostuse 
taga on fotograaf, stilist ja 
meigikunstnik Tiina Kukk 
ning juuksur Kristin Aarma.

Peategelasena näeb igal fo-
tol Eesti naist, kes on emaks 

vähemalt neljale lapsele ning 
on silma paistnud aktiivse ja 
pikaajalise kogukonnatööga. 
Projektis osalenud 13 emal on 
ühtekokku 58 last.

„Soovime peegeldada naise 
olemust ning näidata, et ema-
dus ei kahanda naise väärtust 
ega ilu. Emaks olemine toob 
esile naiselikkuse,“ rääkis Ees-
ti Lasterikaste Perede Liidu 
president Aage Õunap. Kol-
meteistkümne naise seas on 
ka Lääne-Virumaa Suurte Pe-
rede Ühenduse esinaine Reet 
Lainla.

Kuulutaja

Kogutakse fotosid maapiirkondadest
Põllumajandusuuringute keskus kutsub üles liituma maaelu 
pildipangaga. Facebooki platvormile on loodud avalik grupp 
„Maaelu pildipank“, kuhu on kõigil huvilistel võimalus lisada 
oma fotojäädvustusi maaelust.

Eesmärk on koguda ja levitada Eesti maaelu ning maa-
majandusega seotud fotosid, tuues esile maaelu mitmekülg-
sust ning aidata kaasa selle positiivse kuvandi kujundamisele.

„Postita fotosid, mille üle oled uhke ja mis rõõmustavad ka 
teisi,“ rääkis pildipanga administraator Meeri Maastik ma-
aelu võrgustikutöö osakonnast. „Piltide postitamisel märgi 
kindlasti juurde ka foto autor ning soovi korral ka pealkiri. 
Kui autorit välja toodud pole, siis eeldame, et foto autoriks 
on foto postitaja.“

Fotode vaatamiseks ei pea olema Facebooki kasutaja, pil-
tide jagamiseks tuleb liituda Facebooki avaliku grupiga 
„Maaelu pildipank“.

Kuulutaja

ARVUSTUS

Bob Dylan, „Rough And Rowdy Ways“
USA laulja-laulukirjutaja Bob Dylan, mängib lisaks kitarri ja 
suupilli, ei näi väsivat. Jõudu ja jaksu jagub tal senini. Plaate 
ilmub Dylanilt kah päris sagedasti, kuigi jah, originaalmater-
jaliga ta just ei priiska.

Dylani järjekorras 39. (!) stuudioalbum, eelmisel suvel il-
munud „Rough And Rowdy Ways“, sisaldab aga seekord 
täiesti tema enda loomingut, uusi palasid. Viimane taoline, 
Dylani enda lugudega album „Tempest“, tuli välja üheksa aas-
ta eest. Uue teose puhul on põhimõtteliselt tegemist duub-
liga, sest pea seitsmeteistminutiline „Murder Most Foul“ on 
eraldi teisele plaadile asetatud.

„Rough And Rowdy Ways“ albumit saadavad üldiselt vaid 
kiidusõnad – seda peetakse koguni üheks Dylani parimaks 
üldse. Ja mõistagi on see leidnud tee ka paljude riikide plaa-
diedetabelitesse, üldjuhul esikohale. Tuleb tunnistada, igati 
põhjendatult.

Old school? Vanamoodsa kõlaga ja olemusega küll, vei-
di „tolmununa“ tunduv, kuid otsast otsani meisterlik. Va-
nameistri hääl on endiselt ekstraklass, pillimehed tasemel, 
muusika voolab rahulikult ja sujuvalt, kuid leiab kärtsumaid-
ki kohti.

Singlitena on siit avaldatud juba „Murder Most Foul“, „I 
Contain Multitudes“ ja „False Prophet“. „Murder Most Foul“ 
on kesksel kohal, massiivne. Keskendub põhimõtteliselt John 
Fitzgerald Kennedy mõrvale, kuid on kokkuvõttes isegi üldi-
sem ajastu kehastus. Pildi JFK-st leiab albumi tagakaanelt.

Kuulamist on kokku pea seitsekümmend minutit. Albumit 
tuleb võtta tervikuna, eraldi mõnda lugudest välja tõsta pole 
kuigi mõttekas. Stiililt domineerivad albumil folk ja bluus, 
kuid märgusõnad rhythm and blues ning spetsiaaltermin ame-
ricana sobivad samuti Dylani värske töö lahterdamiseks.

Plaadil abistab Dylanit viis muusikut, täpselt korraliku 
bändi jagu –kitarristid Charlie Sexton ja Bob Britt, viiulit, 
akordioni ja steel-kitarri mängiv Donnie Herron ning bassist 
Tony Garnier ja trummar Matt Chamberlain.

Plaadiümbris on tagasihoidlik, kuigi iseenesest stiilne ja ai-
tab kaasa sobiliku kuulamismeeleolu loomisel. Miinuseks tu-
leb lugeda laulusõnade puudumise. Dylani puhul, nagu teada, 
on tekst alati väga olulisel kohal.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

ARVUSTUS

Kõik südame asjad
Ülehomme õhtul näeb 
ETV-s ajaloolist Briti draa-
masarja „Grantchester“, 
mille peategelane, noor 
kirikuõpetaja Sidney, pa-
neb käed külge kuritegude 
lahendamisel.

Tõnu Lilleorg

Sidney (mängib James Nor-
ton) on omapärane tüüp. 
Ühelt poolt harras jumalasula-
ne, malbe, kõigi vastu sõbralik 
ja rahuotsiv. Teisalt kuulab ta 
jutlusi ette valmistades dšažž-
muusikat, suitsetab ja kum-
mutab sageli viskiklaasi, nii 
seltskonnas kui omapäi. Nii 
mõnigi paneb selliseid joo-
makombeid imeks, sest kiri-
kuõpetajalt ootaks rohkem 
šerri mekkimist, mis on vis-
kist poole lahjem naps. Ilmselt 
mõjutavad Sidneyt sõjatrau-
mad, sest ta oli rindemees, kes 
elas nii mõndagi läbi.

Ühes peielauas avaldab lah-
kunu armuke Sidneyle kaht-
luse, et kadunukese surm 
saabus vägivaldselt, mitte 
enesetapu läbi. Teema käivi-
tab Sidney, kes hakkab asja 
uurima, kasutades seejuures 
oma loomulikku vaistu, head 
suhtlusoskust ja ametiga kaa-

saskäivat võimalust erinevate 
inimestega juttu teha. Kol-
leeg Leonardile põhjendab 
ta oma uudset käitumist nii: 
„Inimsüda on tervenisti meie 
vastutusala.“

Peagi ristub Sidney tee ko-
haliku politseiuurija Geordie 
omaga, kes suhtub algul skep-
tiliselt kirikumehe ettepane-
kusse kvalifitseerida politsei 
vaatepunktist „turvaline“ ene-
setapp ümber keerukat uu-
rimistööd nõudvaks mõrva-
looks. Kuid kui kuritööd hak-
kavad jumalasulase abil la-
henema, tekib meeste vahel 
koostöö ja sõprus.

Suutes aidata teisi, on Sid-
ney enda hingeline seisukord 
kaugel lillelisest. Tema kooli-
õde Amanda on nõustunud 
teise mehe abieluettepaneku-
ga ja see valmistab Sidneyle 
kõvasti hingepiina. Platooni-
line sõbrustamine Amandaga, 
mis on kujutanud endast iga-
nädalasi ühiseid ettevõtmisi, 
nagu paadiretked, teatrikü-
lastused ja muu selline, on 
olnud tema elus soojendavaks 
päikesepaisteks.

Kuritööde uurimisega saab 
Sidney võimaluse end proo-
vile panna teistsugustes olu-
kordades, kui tavaline kiriku-
õpetaja töö. Nii tekkib tal li-

savõimaluse end avastada ja 
inimesena areneda ning seda 
„sumades sogases vees“, nagu 
iseloomustab Geordie kur-
jategijate püüdmist. Võib-
olla saab Sidney nii vabamaks 
neist kammitsatest, mida 
sõjatraumad ja nendega üsna 
juhuslik kohanemine on tema 
ellu toonud.

Sarjas kasutatakse lahedat 
jutustamisvõtet, mida näeb 
iga osa lõpuminutitel. Nimelt 
kuuleb siis Sidney jutlust, 
millele on inspiratsiooni and-
nud äsjases osas nähtud sünd-
mused. Jutluse ajal näeme 
kaadreid, mis näitavad tegela-
si pisut teise nurga alt, kui äs-
jases osas, justkui jätkusünd-
mustes. Siin ühinevad hästi 
loo jutustamise universaalne 
ja individuaalne tasand, luues 
ekraanile kunstilise kandvu-
se, mis lisab vaatamiselamu-
sele sisukust.

„Grantchester“ on ajaloo-
line telelugu ja seda märkab 
nii vormis kui sisus. Tege-
laste riietus ja olustik on sel 
1953. aastal, mil tegevus toi-
mub, kohati tõeliselt vana-
aegne. Mõneti teistsuguselt 
mõjub ka tegelaste omava-
heline suhtlus. Tähendust 
omavad asjad, mida ei öelda 
välja ja oluline on, kuidas mi-

dagi öeldakse. See jätab tege-
laste vahele ruumi ja põnev 
on jälgida, kuidas nad seda 
sisustavad.

Seriaali peaosatäitja James 
Norton, kes omab muide üli-
koolidiplomit teoloogias, on 
varem ETV ekraanil mängi-
nud kahes Briti sarjas. Vene 
kirjanduse suurteose „Sõda ja 
rahu“ põhjal vändatud tele-
loos mängis ta ühte peatege-
last ning tänapäevases kri-
misarjas „Varjude org“ (näh-
tav Jupiteris) kurjategijat.

Kevadhooajal näitab ETV 
sarjast kahte esimest hooae-
ga, milles kokku on 12 osa. 
Järgmisi osi näeb sügisel. 
Telekanal plaanib ära näi-
data seriaali kõik osad, ka 
kuuenda hooaja omad, mille 
võtted peaksid toimuma tä-
navu. „Grantchesteri“ esimest 
hooaega saab vaadata Jupiteri 
veebis.

Ja muide, Grantchester 
on kohana päriselt olemas – 
pooletuhande elanikuga ale-
vik paari kilomeetri kaugusel 
Tartu-suurusest Cambrid-
ge`i linnast ja omakorda 80 
kilomeetri kaugusel Londo-
nist. „Maakera pöörleb, aga 
Grantchester jääb samaks,“ 
iseloomustab üks sarja tegela-
ne tabavalt aleviku hingeelu.
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PAKUN TÖÖD

• Vajatakse metsaraie töölist 
Rakvere lähedal. Tel 5858 3452

• Tööd saab kogemustega met-
sakasvatus ja haljastustööli-
ne. Heal mehel korralik palk. 
Info 5360 0003

• Otsin maalrit eramu sisetöö-
deks, värvimine ja tapeetimi-
ne. Tel 5663 0922

• Pakkuda tööd farmi trak-
toristile, täistööaeg. Asukoht 
Lääne-Virumaa, Haljala. Täp-
sem info tel 5348 5870

• Pakume tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Pakun tööd CE-kategooria 
veokijuhile, tööpiirkond Kun-
da. Tel 516 5212

• Põllumajandusettevõte Vin-
nis võtab tööle seafarmi tali-
taja. Peamisteks tööülesanne-
teks on loomade hooldamine 
ja sulgude puhastamine. Huvi 
korral võta meiega ühendust 
telefonil 5341 3329 või mei-
liaadressil: luule@vinimex.ee

• Otsin ehitajat Rakvere (Len-
nuki) vannitoa remondiks. 
Kergem san. remont. Tel 5624 
4605

• Otsin vannitoa remondiks 
ehitajat Kunda. San ja vee to-
rude paigaldus. Tel 5624 4605

• Võtame tööle veoauto re-
mondilukksepa. Tel  506 1861

• OÜ Kadrina Hooldekodu 
(asukohaga Undla küla, Kadri-
na vald) otsib oma meeskonda 
hooldajat. Ühendust meiega 
saad telefonidel 508 9634, 
524 0548 või hooldekodu@
kadrina.ee

Kutsutakse tunnustama haridusinimesi

L ääne-Viru Omavalitsus-
te Liit (VIROL) kutsub 
üles esitama kandidaa-

te üleriigilise tunnustus-
süsteemi „Eestimaa õpib ja 
tänab“ konkursile. Eesmärk 
on tunnustada ja tutvustada 
üldsusele Lääne-Viru maa-
konna haridustöötajate te-
gevust, selgitada tehtud töö 
tulemuste põhjal välja maa-
konna haridustöötajaid, kelle 
viimase kolme aasta töö on 
olnud teistele eeskujuks, kes 
panustavad õppurite aren-
gu toetamisse, koostöösse 
ning uueneva õpikäsituse 
elluviimisesse õppeasutus-
tes, on pälvinud kolleegide, 
õpilaste ja lastevanemate 
lugupidamise.

VIROL-i tegevdirekto-
ri Sven Hõbemägi sõnul on 
maakondlik konkurss seotud 
üleriigilise konkursiga. Lau-
reaadid valitakse 13 üleriigi-
lises ja 3 maakondlikus kate-
goorias. Hõbemägi sõnul kat-
tub maakondlikult ja üleriigi-
liselt üks kategooria – elutöö. 
„Kuna üleriigilise elutööpree-
mia eesmärk on tunnustada 
riiklikult silmapaistnud hari-
dustöötajaid, siis meie soov 
on tunnustada meie maakon-
na tasandil pikaajaliselt maa-
konna haridusse panustanud 
inimesi ning seega saab sel-
lesse kategooriasse kandidaa-
te esitada nii üleriigiliselt kui 
ka maakondlikult,“ selgitas 
VIROL-i tegevdirektor.

Kandidaate üleriigiliselt 
tunnustatud kategooriate 
auhindadele saab esitada 18. 
aprillini (kaasa arvatud) ha-
ridus- ja teadusministeeriu-
mi veebilehel aadressil www.
hm.ee/gala, kust leiab ka tun-
nustamisstatuudid.

Üleriigiliselt tunnustatud 
kategooriad on aasta lasteaia-
õpetaja, klassiõpetaja, klassi-
juhataja, põhikooli aineõpe-
taja, gümnaasiumiõpetaja, 
kutseõpetaja, huvihariduse 
õpetaja, õppejõud, tugi-
spetsialist, õppeasutuse juht, 
haridustegu, hariduse sõber ja 
elutööpreemia.

Hõbemägi selgitas, et 
VIROL-i moodustatud maa-
kondlik komisjon valib igasse 

kategooriasse (välja arvatud 
aasta õppejõud ja riiklik elu-
tööpreemia) üles seatute hul-
gast ühe kandidaadi esitami-
seks üleriigilisele komisjonile. 
Sinna esitatud kandidaat on 
ka laureaat vastavas kategoo-
rias Lääne-Virumaal.

Kandidaate maakondlikele 
täiendavatele kategooriatele 
saab esitada samuti 18. april-
lini ning ankeedi selleks leiab 
VIROL-i kodulehelt. Maa-
kondlikud täiendavad kate-
gooriad on Lääne-Virumaa 
noor õpetaja, Lääne-Viru-
maa hariduspere ning Lääne-
Virumaa elutöö auhind.

Kuulutaja
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Sealiha al 2,49 €/kg

Grill-tooted al 3,50 €/kg

VÄRSKE EESTIMAISE SEALIHA
TASUTA KOJUVEDU

Rohkem infot telefonil 53409279
Vaakumpakendame liha - pikem säilivusaeg

ja mugavam transport

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

A-Ülevaatus on Eesti suurim tehnoülevaatuse ettevõte.  
Eestis tegutseme alatest 2008. aastast ja meie esindused asuvad Tallinnas,  
Maardus, Rae vallas, Kiius, Rakveres, Räpinas, Tartus, Viljandis, Keilas ja Otepääl.

24.90€

Sõiduauto
tehnoülevaatus

alates

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EETapa, Ülesõidu 8 • Tel 5556 0167 • e-mail pro.plekitood@gmail.com

Tehtavad tööd:
• Katuste ehitus
• Fassaadi tööd
• Vihmaveesüsteemide paigaldus
• Veeplekkide valmistamine ja paigaldamine
• Renoveerime ja soojustame

vanad elumajad alates vundamendist
kuni korstna otsani

Müük:
• Katuse- ja fassaadipleki müük

(parima hinnaga)
• Katuse turvatarvikud

(sillad, redelid, lumetõkked)
• Vihmaveesüsteemid
• Plekist liistprofiil

(veeplekid, katteplekid,
korstnamütsid, katuseluugid jne)

E-mail: finestbuilders@gmail.com Tel: +372 5662 6483•

Fassaadide
ehitus ja
hooldus

Katuste ehitus

Üldehitustööd
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