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Tavalise aiaprahi põleta-
misega paiskub õhku 
ülikahjulikke keemilisi 
ühendeid, mis on mürgi-
sed meile endale ja kesk-
konnale. Enamasti seda 
ei teata või teatakse väga 
pealiskaudselt. Üldine 
arvamus on, et kui lõk-
kesse olmeprügi ei visa-
ta, siis kuiva prahi põle-
tamine on ohutu. Kah-
juks see nii ei ole.

Tiia Selli,
lastekirjanik ja 

terviseteemadel kaasamõtleja

Hakkasin seda teemat esimest 
korda uurima mõni aasta ta-
gasi, kui olin hädas sellega, 
et ilusatel kevadpäevadel oli 
ümberkaudsetest aedadest 
tuleva tossu tõttu praktiliselt 
võimatu õue minna.

Kahjulik jäänuk 
aleviljelusest
Konsulteerides Kanada üli-
koolis õppinud bioloog Tõnu 
Kurissooga, sain teada huvi-
tava fakti, et aiaprahi põleta-
mine on meie teadvuses kui 
kahjulik jäänuk aleviljelusest. 
Kui tol ajal oleks inimkon-
da hoiatatud alepõllunduse 
laastava mõju eest tervisele 
ja keskkonnale, siis ilmselt ei 
oleks ka praegu probleeme 
aiaprahi põletamisega, sest 
ükski arukas inimene liht-
salt ei teeks seda enam. Kõik 
peaksid loomulikuks, et aia- 
prahi koht on biolagunevate 
jäätmete hulgas.

Tõnu Kurissoo sõnul toi-
mub aiaprahi põlemine ma-
dalal temperatuuril, mistõttu 
tekivad äärmiselt ohtlikud 
kantserogeensed ühendid. 
Kantserogeenid on ained, mis 
sissehingamisel, allaneelami-
sel või läbi naha imendumisel 
võivad soodustada pahaloo-

muliste kasvajate teket. Eriti 
halb olevat prahi põletamine 
raudvaadis, mida paljud täna-
päeval harrastavad.

Üheks mürgiks, mis põle-
misprotsessis tekib, on benso-
püreen. Näiteks Tartu välis- 
õhus avastati eelmisel sügisel 
ülemäärane bensopüreeni si-
saldus, mille põhjuseks pee-
takse ahikütet. Bensopüreeni 
sisaldus oli õhus suurem just 
ahiküttega majade piirkon-
nas.

Tartus on linnavalitsus 
aiaprahi põletamise ära keela-
nud. Kui isegi seal, kus inime-
sed oma aedades prahti enam 
ei põleta, leidub õhus üle-
määraselt mürgiseid aineid, 
milline on siis õhk nendes 
Eestimaa linnades, kus prahti 
regulaarselt põletatakse?! Me 
ei saa ära keelata ahjukütmist, 
kuid me saame ära keelata 
aiaprahi põletamise. Iga linn 
peaks hoolitsema selle eest, et 
tema elanikud saaksid hingata 
võimalikult puhast õhku.

Kuiva puidu põletamine
Kulu põletamine on Eestis 
küll aastaringselt keelatud, 
ent oma aias ohutult lõket 
teha on enamikes linnades 
siiski lubatud. Soovitatakse 
vaid lõkke tegemiseks valida 
sobiv ilm, et toss ei häiriks 
naabreid. Siinkohal tekib kü-
simus: kuidas on võimalik 
teha lõket nii, et sellest tulev 
mürgine toss ei häiriks mõn-
da naabrit?

Isegi siis, kui on täiesti 
tuulevaikne ilm ja suits lä-
heb otse üles, on selle lõhna 
ikkagi vähemalt saja meetri 
raadiuses tunda. Pealegi teki-
vad ülikahjulikud keemilised 
ühendid mistahes kraami, 
isegi täiesti kuiva puidu põ-
lemisel, rääkimata siis aia- 
prahist, mis on alati mingil 
määral niiske. Õunapuude ja 
põõsaste oksad, mida lõkkes-
se visatakse, on enamasti too-

red ning tekitavad paksu tu-
medat suitsu. Mida tumedam 
suits, seda rohkem mürgiseid 
ühendeid.

Elan ise Rakveres, kus era-
majade piirkondades teeb 
kevadisel ajal ning ka suvel 
praktiliselt iga päev keegi 
oma aias lõket. Kui kesklin-
nast tulles läheneda erama-
jade piirkonnale, siis on sa-
geli tunda õhus suitsu kirbet 
lõhna, sest mõnes aias tos-
sab jälle prahihunnik. Kuigi 
kesklinnas on rohkem autode 
heitgaase, tundub õhk seal 
tihtipeale isegi puhtam kui 
eramajade läheduses. Seda 
just aiaomanike aedadest tu-
leva tossu tõttu.

Dioksiinid – lõhnata, 
värvita, maitseta
Aiaprahi põletamisel tekivad 
lisaks muudele ühenditele 
ka dioksiinid, mis on ühed 
mürgisemad ja keskkonnas 
püsivamad kemikaalid üld-
se. Dioksiinidega on veel see 
häda, et need on täiesti lõh-
nata, maitseta ja värvita. Kui 
prahilõke on kustunud ja 
suitsulõhna enam tunda pole, 
on dioksiinid siiski õhku hõl-
juma jäänud. Need langevad 
maapinnale, veekogudesse ja 
ka aiasaaduste peale, mida me 
seejärel endale sisse sööme.

Dioksiin on isegi väikestes 
kogustes ohtlik mürk, mis 
nõrgestab immuunsüsteemi 
ja põhjustab mitmeid raskeid 
haigusi, kuid selle mõjud või-
vad tunda anda alles aastate 
pärast. Näiliselt süütu prahi-
põletamisega oleme tahtma-
tult mürgitanud nii ennast 
kui ka naabreid.

Kui inimesed väidavad, et 
aiaprahti on alati põletatud ja 
mis see ikka teeb, siis unusta-
vad nad ära tõsiasja, et mitte 
kunagi varem pole me elanud 
nii saastunud keskkonnas kui 
praegu. Tööstus, transport, 
radiatsioon, pestitsiidid, her-

Aiaprahi põletamisega 
mürgitame iseennast ja keskkonda

bitsiidid… Kui me lisame sel-
lele kõigele veel prahihunni-
kute põlemisest tuleva saaste, 
saame täieliku komplekti hai-
guste ligimeelitamiseks.

Saastunud õhk 
tõkestab päikest
Anthony William, kelle ter-
venemisõpetused on praegu-
sest teadusest ja meditsiinist 
mitukümmend aastat ees, 
kirjutab oma raamatus „Me-
ditsiinimeediumi elumuutvad 
toidud“, et päikesevalguse 
hulk on viimase paarisaja aas-
ta jooksul tunduvalt vähene-
nud. Taevas ei ole enam nii 
eresinine kui see kunagi oli. 
Seda just sellepärast, et õhk 
on tänapäeval täis mürgiseid 
saasteaineid ja kemikaale, mis 
ei lase päikesel täie jõuga läbi 
tulla.

Samal ajal, kui meis tekita-
takse paanikat ultraviolett- 
kiirte ees, peitub tõeline oht 
hoopis liiga väheses päikese-
valguses. Selle tõttu on maa 
paljudes piirkondades tundu-
valt vähenenud ka taimesaa-
gid.

Praegu oleme kursis, et 
tänu päikesele saame D- 
vitamiini, kuid Anthony Wil-
liami sõnul on teadusel alles 
avastamata, et nagu taimedel, 
nii toimub ka meie kehas tea-
tud tüüpi fotosüntees. Päikese 
mõjul saab inimese keha suu-
rendada ensüümide, mine-
raalide, vitamiinide ja teiste 
vajalike toitainete tootmist. 
Vähem päikest tähendab lü-
hemat elu ja kui päikest pole, 
siis me hävime.

Mida siis teha aias tekkiva 
prahiga, kui me ei taha enam 
olla osalised õhu jätkuvas 
saastumises ja päikesevalguse 
vähenemises? Mõned aiapi-
dajad arvavad, et põletamine 
on ainus viis aiakahjurite hä-
vitamiseks ning kahjuks soo-
vitavad seda siiani ka paljud 
aiandusõpikud. Tegelikult on 
lahendus väga lihtne – aiapra-
hi kompostimine koos köögis 
tekkivate toidujäätmetega. 
See võib olla põnev tegevus, 
millesse saab kaasa haarata ka 
lapsed.

Bioloog Tõnu Kurissoo on 
öelnud, et õigesti komposti-
des hävivad nii taimekahjurid 
kui ka haigustekitajad ning 
looduslikest jäätmetest saab 
viljakas muld meie taimedele.

Kui te kompostida siiski ei 
soovi, on aiaprahti ja oksi või-
malik viia jäätmejaamades-
se. Oksi saab näiteks Lääne- 
Viru Jäätmekeskusesse tasuta 
viia aastaringselt. Ka biola-
gunevate aia- ja haljastusjäät-
mete äraviimine ei ole kallis, 
kuid 6.–11. maini saab seda 
teha täiesti tasuta.
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Rakvere Pika tänava rekonst-
rueerimistööde käigus on tul-
nud välja arvatavasti keskaeg-
ne kalmistu ning vana kiriku 
osasid. Kesknädalal leiti koos 
maetud mees ja naine, mis on 
seni välja kaevatud skeletti-
dest kõige paremini säilinud. 
Praegu ei oska arheoloogid 
matmisaega veel täpselt mää-
ratleda, sest skelettide juurest 
ei ole esemeid leitud.

NÄDALA PILT
Pikal tänaval 
tegutsevad 
arheoloogid

Kuigi ehitustööd Rakve-
re Vallimäel käivad, tu-
leb linnavalitsusel pro-
jektiga seoses veel tööd 
teha, sest ilmnenud on 
probleemkohad, mida 
üle vaadatakse. Lisaks 
on jätkuvalt õhus küsi-
mus, kes ja mida tulevi-
kus seal korraldama 
võiks hakata.

Liisi Kanna

Esmaspäeva õhtul kogune-
sid Rakvere linnavolikogu 
kultuuri- ja majandusko-
misjon ühiskoosolekule, kus 
linnapea Marko Torm an-
dis ülevaate Rakvere suurte 
projektide hetkeseisust ning 
üheks põhiteemaks oli Val-
limäe kompleksi ehitus.

Jaanuaris selgus Valli-
mäe ehitustööde riigihanke 
tulemus, mis oli oodatust 
tunduvalt kallim – hin-
naks kujunes 5,1 miljonit 
eurot. Riik toetab piirkon-
dade konkurentsivõime tu-
gevdamise meetme kaudu 
projekti 2,4 miljoniga ning 
linna omaosaluseks plaaniti 
esialgu 500 000–600 000 eu-

rot, millest hanketulemusest 
lähtuvalt ei piisaks. Voliko-
gu jaanuarikuisel istungil 
otsustati projekt siiski ellu 
viia ja panustada omaosalu-
sena lisaks veidi üle 2 miljo-
ni.

Muudatused
Teatavad probleemid on 
kerkinud esile aga ka pro-
jekti enesega seoses. „Valmi-
mistähtajaks on 2020. aasta 
maikuu. Praegu on ehitaja-
ga heas mõttes nõudlikud 
iganädalased nõupidamised, 
kus projekti käiakse detaili-
des üle,“ rääkis Marko Torm 
nädala alguses toimunud 
koosviibimisel.

„Minu hinnangul on see 
üks keerulisemaid projekte 
üldse. Just seetõttu, et pro-
jekt on väga vana, ligi küm-
me aastat, ja käinud mitme 
projekteerija käest läbi,“ 
märkis linnapea.

„Üks asi, mis on avali-
ku sektori puhul läbiv ja ka 
selle projekti puhul selges-
ti nähtav – lõpptarbijaga, 
antud juhul korraldajaga, 
on tõenäoliselt vähem selle 
projekti koostamise käigus 
suheldud, kui võiks,“ tõdes 
Torm.

„See puudutab kõike: teh-
nilisi lahendusi, juurdepää-
se, elektrivõimekust jne. 
Millised on mastaapsete üri-
tuste korraldaja vajadused? 
Sellega on eelmine linnava-
litsuse juhtkond tegelenud 
ja tegeleme ka nüüd. Ka 
täiesti ehitusfaasis on mit-
meid objekti lõike, kus me 
peame mõistlikuks asju üle 
vaadata,“ täpsustas ta.

Üles on kerkinud ja täien-
davat lahendamist vajavad 
näiteks sadevee ärajuhti-
misega seotud küsimused. 
Muudatused puudutavad ka 
pinnakattevorme, kuna alg-
ses projektis ei ole arvesta-
tud suurte rekate juurdepää-
suvajadusega.

Projekti teostamise esime-
ses faasis ei ole purikatuse 
ehitust ette nähtud, küll aga 
selle ankurdamise kohtade 
rajamine, mis on tulnud sa-
muti üle vaadata. Samuti on 
tulnud analüüsida näiteks 
elektrisüsteemide paiguta-
mist ja tribüünide turvali-
sust.

Päris selge pole ka, milli-
ne peaks tulema lava. „Kõi-
ge suuremad küsimused on 
olnud seotud lava hoonega 
ja esinemislava kasutuse-

ga. Oleme suhelnud väga 
paljude korraldajatega üle 
Eesti ja nähtub, et me ei 
ole võib-olla kõige paremal 
moel läbi mõelnud seda, 
milliste funktsioonide jaoks 
see lava on ette nähtud. 
Praegu projekteeritud 10x15 
moodullava võimaldab küll 
lava pikendada ja reguleeri-
da, aga ega me väga täpselt 
ei tea, milline võiks olla lava 
suurus, et tõesti suuri artiste 
sisse tuua,“ rääkis Torm.

„Need on asjad, mida me 
praegu tegelikult veel ana-
lüüsime. Lava osas oleme 
ehitajaga kokku leppinud, 
et kuni 7. maini peame veel 
korraldajatega nõu,“ lisas 
linnapea.

Sisutegevus
Lava puudutavad küsimused 
viivad aga ehitusvaldkon-
nast teise jätkuvalt selgust 
vajava teema juurde – kes 
kompleksis üles astuma 
hakkavad?

Tormi sõnul käib pidev 
töö, et projekti valmides 
hakkaks Vallimägi elama 
ja tooks piirkonda ka raha 
sisse. Olulisemaiks küsimu-
seks on linnapea hinnangul 
jätkuvalt see, kes ja mida 

võib soovida Vallimäel kor-
raldada. Linnavalitsus on 
kohtunud paljude erinevate 
valdkondade ürituste kor-
raldajatega, et võimalikku 
koostööd arutada.

„Peame rääkima ka kul-
tuurirahastusest. Üritusi 
on nii palju ja eelarved on 
kõikidel pingelised – keegi 
ei tule midagi tegema, kui 
neile ei maksta selle eest. On 
oluline, et volikogul ja ko-
misjonidel oleks selge aru-
saam – see maksab raha, et 
asjad sünniksid. Et siia tul-
daks juba toimivate üritus-
tega ja tuldaks looma selle 
koha pinnalt uusi asju,“ sõ-
nas Torm.

„Kui see oleks minu teha, 
siis Vallimäe käima pane-
miseks tuleks, lisaks sellele 
kallile projektile, panus-
tada umbes 100 000 aastas 
ainult selle jaoks, et tekita-
da uusi asju,“ avaldas meer 
arvamust. „Kui festivalidel 
osaleb 500–1000 inimest, 
mõnele kontserdile roh-
kem, siis see raha tuleb ta-
gasi. Nad tarbivad teenuseid 
– ööbivad siin, käivad sup-
lemas ja ostlemas, söövad,“ 
selgitas Torm.

Rakvere Teatri juht, vo-

likogu kultuurikomisjoni 
aseesimees Velvo Väli aga 
toonitas, et oluline on mõel-
da, millistele üritustele uues 
kompleksis põhirõhk suu-
natakse. „Suvel on kaheksa 
nädalavahetust sisuliselt, 
millele konkureerib terve 
Eestimaa. Nüüd ongi meie 
küsimus, mida me siin näha 
tahame? Täna me tahame 
kõiges kõike näha,“ arutles 
Väli.

Teatrijuhi hinnangul tu-
leks mõelda, milliste üri-
tuste tarbeks üks või teine 
detail kompleksile lisatakse 
ja kas need üritused toovad 
Rakverre piisavalt inimesi, 
kes siinseid teenuseid tar-
biksid.

Väli nentis, et kliente 
tooks Vallimäele ilmselt 
pigem n-ö laiatarbekaup, 
rokk-kontserdid jms. „Pi-
gem peaks tavatarbija vaja-
dused olema rahuldatud. Iga 
vigur, mille me Vallimäele 
juurde mõtleme, on luksus,“ 
kutsus ta üles valikuid tõsi-
selt kaaluma.

Foto: Kristel Mänd

Vallimäe projekt vajas parandusi
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Riigikogus 20. veebrua-
ril vastu võetud uus 
muinsuskaitseseadus 
jõustub 1. mail – rohkem 
paindlikkust ja toetusi, 
vähem bürokraatiat. 
Uue seadusega kaasne-
vast annavad põgusa 
ülevaate Kultuuriminis-
teeriumi muinsuskaitse-
nõunik Liina Jänes ja 
muuseuminõunik Mar-
ju Reismaa.

Kai-Ines Nelson

Liina Jänes, esmalt lihtne 
küsimus, milleks meile 
üldse muinsuskaitse?

Igas kultuurriigis on kok-
ku lepitud, et teatud inim-
looming on nii väärtuslik, et 
võiks ses ajalises maailmas 
säilida kauem kui ühe või 
paar inimpõlve. Korrastatud 
ja hoitud kultuuriväärtused 

loovad paremat elukeskkon-
da, elavdavad majandust, loo-
vad töökohti ja kasvatavad 
riigi konkurentsivõimet.

Muinsuskaitsevaldkonna 
korraldus peab ajaga kaasas 
käima ja see on ka uue seadu-
se eesmärk.

Oluline on mõista, et kui 
me ei liigu muinsuskaitsesea-
dusega 21. sajandisse, siis kan-
natab meie kultuuripärand. 
Euroopa kultuuripärandi- 
aastal viidi läbi üle- 
euroopaline uuring, mille jär-
gi 94 protsenti Eestis vasta-
nutest peab kultuuripärandit 
riigile oluliseks. 86 protsenti 
neist tunneb uhkust mõne 
oma piirkonna või riigi mä-
lestise või ajaloolise koha, 
kunstiteose või pärimuse üle.

Kultuuripärandi väärtusta-
mine ja säilitamine on ühis-
konna ühine kohustus. Uue 
seadusega astub riik suure 
sammu omanike poole, kel-
le õlul mälestiste säilitamine 
seni suuresti püsis.

1. mail jõustub uus muinsuskaitseseadus
Kriitikud heidavad süs-
teemile ette loakohustust 
ja ametnikele kaalutlusõi-
gust. Kas kuldne kesktee 
on saavutatav?

Loakohustus on kogu süs-
teemi nurgakivi ja kaalut-
lusõigus annab võimaluse 
läheneda kirikule ühtemoo-
di ja rehemajale teistmoodi. 
Kaitsealuste objektide hulgas 
ei ole olemas n-ö keskmist, 
mille järgi saaks vormida kõi-
gile objektidele ja inimestele 
sobiva seaduse. Seadus peab 
ju sobima kõigile pärandiob-
jektidele alates kirjaoskuse 
eelsest ajast pärit arheoloogi-
lisest leiust kuni linnahallini.

Sestap lähtutaksegi ette-
vaatusprintsiibist – kõik mä-
lestisel tehtavad muudatused 
peavad olema läbi räägitud ja 
kokku lepitud. Kitsenduste ja 
lubatavuste määramisel läh-
tutakse iga konkreetse mä-
lestise eripäradest. See ongi 
omaniku ja muinsuskaitsja 
pidev dialoogi koht.

Millised on suuremad 
muudatused, mis uus sea-
dus kaasa toob?

Kõige märgilisem muutus 
on see, et esmakordselt kir-
jutab seadus lahti muinsus-
kaitse põhimõtted ja luuakse 
kompensatsioonisüsteem. 
Mälestise omanikule hüvi-
tatakse see osa töödest, mis 
tuleneb otseselt muinsuskait-
seseadusest ehk uuringud ja 
muinsuskaitseline järelevalve. 
Kindlasti väheneb ka kee-
ruline paberimajandus. Nii 
vahetab mõne loakohustuse 
välja teatisekohustus, näiteks 
mälestise kaitsevööndis ehi-
tamise ja uuringu alustamise 
puhul.

Seni kehtiv seadus nõuab 
mälestise ja muinsuskaitseala 

hoone restaureerimiseks ja 
konserveerimiseks alati põ-
hiprojekti. Peale 1. maid võib 
lihtsamaid töid teha tegevus-
kava alusel. Kui ehitusprojekt 
on vajalik, määratakse pro-
jekti staadium eritingimus-
tega. Muinsuskaitse eritingi-
musi annab uuringute põhjal 
edaspidi Muinsuskaitseamet, 
ja teeb seda omanikule tasu-
ta. Praegu lubab seadus lee-
vendusi teha ainult ajaloo- ja 
arheoloogiamälestistel. Edas-
pidi saab leevendusi teha kõi-
gil mälestise liikidel ja need 
määratakse juba mälestiseks 
tunnistamisel.

Mälestise kaitsevöönd ja 
muinsuskaitseline järelevalve 
ei ole enam kohustuslikud, 
vaid määratakse üksnes vaja-
dusel.

Samuti suureneb toetuste 
eelarve. Omandireformiga ta-

gastatud ehitismälestiste res-
taureerimise toetamiseks saab 
kasutada ka erastamisest lae-
kuvat raha. Praegu on restau-
reerimistoetuste eelarve 1,4 
miljonit eurot aastas. Erasta-
misest laekuva raha summa 
on hinnanguliselt täiendavad 
umbes 1 miljon eurot.

Muinsuskaitseamet pöörab 
tulevikus suuremat tähele-
panu nõustamis- ja ennetus-
tegevusele, sest omanikul on 
alati mõislikum ja odavam 
enne tööde alustamist nõu 
küsida. Ametil on esindus 
igas maakonnas, kust juba 
tööde planeerimisel on hea 
nõu küsida. Spetsiifilisema-
te küsimuste korral annavad 
nõu insenerid, arheoloogid ja 
teised spetsialistid.

Seadusega luuakse muuhul-
gas uus mälestise liik, milleks 
on ajalooline looduslik pü-

hapaik. Arheoloogiapärandi 
kaitseks lisandub mälestise 
kõrvale arheoloogilise leiu-
koha kaitse. Leiukohas kehtib 
edaspidi uurimiskohustus ja 
otsingukeeld, muid piiran-
guid ei ole.

Marju Reismaa, seadus 
puudutab ka muuseume. 
Mida see nende jaoks tä-
hendab?

Muuseumide jaoks muutub 
nii mõndagi, ehkki külas-
taja neid muutusi ilmselt ei 
hooma. Muinsuskaitseamet 
hakkab alates 1. maist koor-
dineerima nii muinsuskaitse 
kui ka muuseumide valdkon-
na arendamist. See hõlmab 
muuseumide infosüsteemi 
arendamist, muuseumide-
le projektitoetuste jagamist, 
rahvusvaheliste näituste kah-
juhüvitise taotluste menetle-
mist, muuseumikogude järe-
levalvet.

Ka on siia arvestatud kõi-
kide muuseumide (olenemata 
nende juriidilisest või oman-
divormist) nõustamine muu-
seumiseaduse, autoriõiguste 
ja andmekaitse küsimustes. 
Ühtlasi jäävad ameti korral-
dada ja hallata muuseumitöö-
tajate koolitused ning juhen-
dite ja standardite juurutami-
ne.

Ameti uued ülesanded hõl-
mavad ka muuseumide ühis-
hoidlate kavandamist ning 
nende valmides ka juhtimist.

Kultuuriministeerium jääb 
muuseumidele kontaktiks 
investeeringute ja riigi anta-
va tegevustoetuse küsimus-
tes. Selline ümberkorraldus 
võimaldab kultuuriväärtus-
te valdkonda juhtida ühtselt 
ning ressursse paindlikumalt 
ja efektiivsemalt kasutada.

Lääne-Virumaal Haljala kalmistul olev Vabadussõja mälestussammas.
Foto: Muinsuskaitseamet
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 Miks mitte. Aga enne 
tuleks järele mõelda, mis 
eesmärgiga loomasid pi-
dama soovitakse hakata 
ning teha endale selgeks, 
millised eeldused ühel 
või teisel juhul olema 
peaks ja millised on kit-
sede-lammaste vajadu-
sed.

Liisi Kanna

Eelmisel nädalal toimus Sõ-
meru keskusehoones Maaelu-
festivali eelüritus, kus Haljala 
vallas asuva Mäehansu talu 
perenaine, kitse- ja lambakas-
vataja ning kitsekasvatuskon-
sulent Marge Salumäe andis 
nõu loomade pidamisega seo-
tud teemadel.

Alustavale kitse- või lam-
bakasvatajale mõeldud koos-
viibimisel vaadati põgusalt, 
milliseid saaduseid need loo-
mad annavad ja mis on ka-
sumlik. Marge Salumäe rää-
kis, et nii kitsed kui lambad 
annavad villa, liha ja ka piima 
– nimelt on Eestis olemas ka 
piimalambad.

Enda kogemuse näitel nen-
tis ta, et lammaste puhul toob 
kasumit ikkagi liha müük. 
„Kuigi ma olen lammaste 
villa nii palju arendanud, on 
see ikkagi puhas hobi,“ sõnas 

Salumäe, lisades, et kitse-
de puhul on jällegi vastupi-
di – liha ei ole üldse see, mis 
müüks, kuigi tegu on hea li-
haga.

Hobipidamine
Mitte kõik ei taha aga kit-
si-lambaid kasumi teenimise 
eesmärgil. Päris lemmikloo-
maks konsulent neid võtta 
siiski ei soovitanud. „Kits või 
lammas lemmikloomana on 
üsna töömahukas ja kulukas,“ 
hoiatas Salumäe, selgitades, et 
tarvis on lauta, peab ehitama 
kopli, muretsema talvesööda 
jne.

Sageli soovitakse siiski võt-
ta paar-kolm lammast või 
kitse kindla eesmärgiga, olgu 
selleks siis enese tarbeks pii-
ma ja villa saamine või maas-
tikuhooldus. Salumäe rääkis, 
et kuna mõlemad on väike-
mäletsejad, saab neid üsna 
ühtemoodi pidada. „Minul 
näiteks on ühes karjas, ühes 
laudas 120 lammast ja 40 kit-
se,“ märkis loomakasvataja.

Kummagi puhul ei soovita-
nud konsulent aga võtta vaid 
ühte looma. „Kits ja lammas 
on mõlemad karjaloomad ja 
ühekaupa pidades hakkab see 
talle tervise peale. Ta otsib 
oma karja ja moodustab sel-
le vabalt valitud käepärastest 
olenditest. Ja kui tal mitte ke-
dagi teist ei ole võtta, siis oled 
sina tema kari,“ selgitas Salu-

mäe, lisades, et see võib üsna 
tüütuks osutuda.

Ka soovitas konsulent jät-
ta kitsed karjas vähemusse. 
„Soovitan võtta ühe kitse 
kohta vähemalt kolm-neli 
lammast, sest kits on niivõrd 
palju liikuvam ja aktiivsem. 
Mul näiteks olid väga suured 
käitumuslikud probleemid – 
kitsed terroriseerisid lambaid. 
Probleem lahenes, kui jõuva-
hekord jäi 5/1,“ tõi Salumäe 
näite.

Kui läheb lamba või kitse 
ostuks, siis tuleb kaaluda, kui 
kallis loom valida, sest nende 
hinnad varieeruvad paari-
kümnest eurost paari tuhan-
de euroni. Konsulent ei soo-
vite hobipidajal väga kallist 
kitse või lammast osta, aga ka 
mitte kõige odavamat.

„Miks ma ei soovita 20 
eurost looma võtta – sel on 
mingi põhjus, miks ta nii 
odav on, tavaliselt on siis 
mingi viga küljes,“ sõnas 
Salumäe, lisades, et näiteks 
võib loom mitte tiinestuda 
või piima anda. Korraliku 
looma hind võiks alata vähe-
malt 50–80 eurost.

Õige sööt
Igal juhul tuleks esmalt ar-
vestada sellega, et loomade 
pidamiseks on tarvis piisavalt 
maad – kolme-nelja lamba pi-
damiseks peaks olema umbes 
hektar maad. „Eesti oludes 

Hiljuti avaldatud Maa-ameti 
haritava maa turuülevaatest 
selgus, et möödunud aastal 
haritava maa tehingute arv 
ja koguväärtus langesid, kuid 
hektari mediaanhind siiski 
kasvas ja ületas 3 000 euro 
piiri. Enim tehinguid haritava 
maaga tehti Lääne-Viru maa-
konnas, kus oli ka kõrgeim 
tehingute koguväärtus.

Möödunud aasta jooksul 
vahetas omanikku ligi 2% 
Eesti haritavatest ja loodus-
likest rohumaadest. See on 
samas suurusjärgus 2017. 
aastaga. Maa-ameti andmetel 
tehti Eestis 2018. aastal ha-
ritava maaga 1 070 tehingut 
kokku 35,6 miljoni euro eest. 
Võrreldes eelneva aastaga on 
tehingute arv vähenenud 14,6 
protsenti ning koguväärtus 
6,8 protsenti.

Siinjuures tehingute arv 
ja koguväärtus küll lange-
sid, kuid hektari hind siiski 
kasvas. Haritava maa vaba-

turu tehingute hektari me-
diaanhind kasvas 2018. aastal 
4,2% võrreldes 2017. aastaga 
ja saavutas taseme 3 048 eu-
rot. Viimase viie aastaga on 
haritava maa hektari hind 
tõusnud ligikaudu 600 euro 
võrra. Kõrgeim mediaanhind 
(3 950 €/ha) on olnud Valga 
maakonnas ning madalaim 
(1 973 €/ha) Hiiu maakon-
nas.

„Värskelt valminud ana-
lüüs kinnitab, et haritava 
maa hinnale avaldavad mõju 
maatüki viljakus, pindala, 
PRIA põllumassiivide regist-
ris registreeritud maa osakaal 
ning kaugus avalikest teedest 
ja asulatest,“ ütles Maa-ameti 
kinnisvara hindamise osa-
konna peaspetsialist Johannes 
Nõupuu.

Enim tehinguid haritava 
maaga tehti Lääne-Virumaal, 
kus tehinguid oli 136. Järgne-
vad Järvamaa (115) ning Tar-
tumaa (111). Kõige vähem 

tehti 2018. aastal tehinguid 
Hiiu maakonnas, kus tehin-
gute arv piirdus 17ga. Tehin-
gute koguväärtus oli kõrgeim 
samuti Lääne-Viru maa-
konnas, kus kõigi tehingute 
summa oli 5,9 miljonit eurot. 
Järgnesid Tartu maakond 5,2 
miljoni ning Järva maakond 
4,3 miljoni euroga.

Viimase viie aasta jooksul 
on vähenenud nii riigi kui 
eraisikute müüdava haritava 
maa hulk, eraisikute osakaal 
on müüjate hulgas küll kõi-
kuv, aga siiski langeva trendi-
ga. Juriidiliste isikute osakaal 
2018. aastal müüjate hulgas 
oli aastate kõrgeim. Ostjatest 
moodustavad enamuse jurii-
dilised isikud, järgnevad era- 
isikud. Välismaalaste hulk 
ostjate hulgas on marginaal-
ne.

Kuulutaja

Haritava maa hind jätkas kasvu

Mis oleks, kui võtaks kitsed? Ja lambad?

Mäehansu talus üks elanikest. Kokku on sealses karjas 120 lammast ja 40 kitse.
Foto: erakogu

meil on ikkagi ekstensiivne 
lamba- ja kitsepidamine – nad 
söövad ise rohtu. Meie oludes 
ma ei kujuta ette neile suve-
sööda etteostmist,“ rääkis loo-
makasvataja.

Küll aga soovitas Salumäe 
talvesööt just sisse osta, mitte 
ise heina teha. „Meiegi osta-
me jätkuvalt siloteenuse sisse. 
Ei ole mõtet endale kogu seda 
tehnikat muretseda. Mõne-
kümne loomaga on tunduvalt 
odavam osta sööt sisse, kui 
hakata ise seda tegema. Need 
masinad ei ole üldsegi mitte 
odavad,“ selgitas ta.

Üksi heinast söödaks aga 
üldjuhul ei piisa. „Pool kogu-
sest peaks olema rohusööt, 
aga ülejäänud võiks olla mi-
dagi muud. Oleneb, mis su 
eesmärk on. Kui eesmärk on 
saada liiter piima päevas, siis 
on heinast küll. Aga kui ta-
haksid mõnikord juustu ka 
teha, siis võiks hakata mõtle-
ma väikese viljaampsu juurde 
andmisele. Ja jõusööt on väga 
hea asi. Näiteks lüpsi ajal kas-
või pihutäie jõusööda looma-
le sisse söötmine annab järg-
misel päeval tuntava portsu 
piima juurde,“ andis Salumäe 
nõu.

Soojemast ajast rääkides 
nentis konsulent, et sageli 
öeldakse – kits elab võsas ja 
saab sealt söönuks. „Söönuks 
tõepoolest saab, et oma nahk 
soojana hoida, aga ta ei lüp-
sa seal võsas käies. Samas kui 
polegi rohkem tarvis kui koh-
vipiima, siis milles küsimus, 
las ta olla võsas,“ arutles ta.

Nii lambale kui kitsele tu-
leks tegelikult anda ka mi-
neraalaineid. „Eriti kui me 
räägime villast. Varasematel 
aastatel ma väga ei rõhunud 
mineraalainetele ja siis võis 
näha, kuidas villa kiud oli 
jõnksuline – loom oli vahe-
peal olnud mineraalaine puu-
duses,“ jagas Salumäe koge-

must.
„Loomal võib selle põhjal 

kõik ära öelda, kas karv läigib 
või mitte. Kui karv ei läigi, on 
loomal midagi puudu,“ jätkas 
ta. Väikeste karjade puhul, 
eriti kui seal kasvavad lambad 
ja kitsed koos, soovitas Salu-
mäe vatsamineraale, mis pan-
nakse boolidena looma vatsa 
ja nii saab ta pikema aja vältel 
vajalikud ained kätte.

Puhas vesi
Loomakasvataja rõhutas ka, 
et kitsedel ja lammastel peab 
olema ees puhas vesi. „Puhas 
vesi on see, mida sa ka ise 
jooks,“ sõnas ta. Lisaks tuleb 
jälgida, et vesi veenõusse liiga 
kauaks seisma ei jääks. „Suvel 
päikese käes tuleb paari päe-
vaga vette vetikas sisse ja kui 
vetikas on sees, siis loom ei 
joo. Vetikas eraldab toksiini. 
Loom ei ole loll, ta ei joo tok-
siini sisaldusega vett,“ selgitas 
Salumäe.

Juua tuleks loomale anda 
ka talvel, hoolimata sellest, et 
lumi on maas ja kitsed-lam-
bad lume söömisega hakka-
ma saavad. „Nad saavad lund 
süües piisavalt vedelikku, et 
hoida ennast elus, aga see tä-
hendab tunduvalt suuremat 
energiavajadust. Lumi on ju 
külm ja loom peab selle suus 
sulatama ning teeb seda enda 
keha energia arvelt. Ta peab 
sellevõrra saama energiarik-
kamat toitu,“ rääkis Salumäe.

Kokkuvõtteks sõnas Marge 
Salumäe, et loomapidamine 
on üks väga väärt mõte, aga 
see tasub enne hoolikalt läbi 
mõelda. Lisaks maksab enne 
paberi peal läbi arvutada kõik 
tulud ja kulud. Paha ei tee ka 
pidada nõu loomakasvatus-
konsulendiga. Konsulendi-
teenus on meil Eestis lihtsasti 
kättesaadav (lisainfot leiad 
www.pikk.ee/konsulendid) 
ja 90 protsendi ulatuses toe-
tatav.
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Tasuta ööbimine kohapeal

CV saata hiljemalt 03.05.2019

puhkekyla@gmail.com

Lisainfo tööaegadel tel 508 9110

Mereäärne, kauni loodusega
Lainela Puhkeküla Käsmus otsib

oma toredasse kollektiivi suvehooajaks
*ADMINISTRAATORIT

*PUHASTUSTEENINDAJAT

Lilleoru Aldar Market pakub tööd

KORISTAJALE
Täpsem info 55 567 391

KATARIINA

KELDER

Katariina Külalistemaja vajab suveks

ADMINISTRAATORIT ja TOATEENINDAJAT

Info tel 504 0320 või kelder@katariina.ee
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• Vajan traktoristi (New-Holland) ja 
kännukorjajaid Tapa turbarabasse. 
Tel 514 8115

• Pakun tööd kuller-autojuhile. Vajalik 
B-kategooria juhiluba. Helista ja küsi 
lisa tel 5805 5211

• Pakun tööd taksojuhtidele, va-
jalik teenindajakaart. Tel 528 2659

• Pakkuda tööd CE-kategooria autoju-
hile, enamus töö toimub Viru-Nigula 
vallas, Kunda linna ümbruses. Sobib 
ka pensionärile või eelpensionil olijale. 
Tel 523 7945

• Otsin lapsehoidjat 1,5 aastasele 
poisile 2-6 päeva kuus. Hoidmine meie 
kodus Viru-Nigula vallas. Tel 5615 2620

• Pakkuda tööd klienditeeninda-
ja-müüjale rõivakaupluses Krooni 
keskuses. Vajalik eelnev müügialane 
kogemus. Tel 5331 0767

• Vajatakse müüjat Paide keskväljakul 
asuvasse riidekauplusesse „Extra si-
nule”. Info: evixer@hot.ee, tel 511 7039

• Motopood Rakveres pakub tööd 
müüjale-remondimehele. Töö sobib 
ka pensionärile. Tel 5648 6638

• Pakkuda tööd KODUABILISELE. 
Eramaja koristus. Tööaeg tööpäeviti, 
max 2 korda nädalas, 5 tundi päevas. 
Asukoht Nõmme, Tallinn. Töö sobib 
naisterahvale. Info tel 5818 8630

• Külalistemaja Võsul otsib maja 
perenaist, mh. koristus tööd koos 
kohapealse ööbimisvõimalusega. 
Inglise keele oskus tuleb kasuks. 
Info tel 5552 2789

• Pakun tööd kodukohvikus abili-
sele, soovitav üksik mitte suitsetaja 
naine (majutusvõimalus). Kiire! Tel 
554 6490

• Hotell Wesenbergh otsib koristajat/
toateenindajat. Kontakt tel 514 5202 
või admin@wesenbergh.ee

• Pakun tööd aiahooldusel. Tammiku-

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
taguses piirkonnas oleks nooruslikule 
pensionärile pakkuda tööd aiahool-
dusel: puude - ja hekilõikus, muru-
hooldus jm väiksemad tööd. Sobivusel 
pikemaajaline koostöö. Teed sel ajal, 
kui see sulle sobib. Tasu kokkuleppel. 
Tel 502 9782

• Pakume tööd kogemustega  võsa 
raietöölistele. Töö Eestis ja Rootsis. 
Töötasu korralik. Info tel 5390 3080

• Eakate kodu Kundas pakub tööd 
hooldajale. Info tel 5343 4528

• Arkna Karjatalu võtab tööle karjaku 
ja neljaks kuuks lüpsja. Korter. Tel 
5661 4084

• Pakun tööd korteri  renoveerijale. 
Tel 526 2519

• Otsin aia ehitajat. Kiviaia la-
dumine. Ungru rondo kivist vaja 
laduda 14 tk poste ja aia pikkus 35 
m. Asjaga Kiire! Tel 5895 1500

• Tööd saab kogemustega metsamees 
(valgustusraie, kultuurihooldus jne). 
Töö aastaringne. Tel 5360 0003

• Ettevõte pakub tööd müüriladujatele 
ja tänavakivide paigaldajatele. Tel 
5347 7840

• Vajatakse haljastustöölist (niit-
mine, trimmerdamine). Tel 5333 
7410

• Tööd saab kogemustega metsais-
tutaja. Töö algab aprilli lõpus. Tel 
5360 0003

• Vihula Mõis pakub tööd HOOL-
DUSTÖÖLISELE. Kasuks tulevad 
oskused siseruumide ja tehnosüs-
teemide remonttöödel. Lisainfo tel 
5450 2240 või saada CV: haldus.
vihula@uhotelsgroup.com

 RTX Lines OÜ otsib oma meeskonda 

BUSSIJUHTE 
Ootame oma meeskonda sõbralikke 

ja esinduslikke bussijuhte, 
kes annavad endast alati parima. 

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

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

(Volvo Jenz Hem 583, 2019)

VIRU HALUD OÜ
OTSIB HOOAJALIST

Tööaeg: mai-september
Vajalik isikliku auto kasutamise 

võimalus tööle tulemiseks.
Paindlik tööaeg.

Kontakt tel 518  4333

HALUPINGI 
OPERAATORIT

Viru Õlu AS 
otsib oma meeskonda

Lisainfo tel 5304  0796
LAOTÖÖTAJAT

• Kutseline lapsehoidja ja tugiisik 
otsib tööd Rakveres, tunnitasu 5 €. Tel 
553 5125, Veera kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta
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TÕN ehk täiskasvanud õppija 
nädal on saanud traditsiooni-
liseks üle-eestiliseks täiskas-
vanuharidust populariseeri-
vaks ja õppimisvõimalusi tut-
vustavaks ürituseks.

TÕNi fookuses on õppi-
mine ja enesetäiendamine 
kogu elu jooksul ning selle 
põhieesmärk on suurendada 
õppivate täiskasvanute hulka, 
tõsta teadlikkust õppimisvõi-
maluste kohta ning kujun-
dada positiivseid hoiakuid 
elukestva õppe suhtes. Tra-
ditsiooniliselt toimub sel ajal 
üle-eestiline TÕNi avaüritus 
ja täiskasvanuhariduse foo-
rum ning arvukaid sündmusi 
üle vabariigi.

TÕNi koordineerib ETKA 
Andras koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga ning 
selle edukaks läbiviimiseks 
on moodustatud tugivõrgus-
tikud kõigis 15 maakonnas ja 
Tallinnas. Lääne-Virumaal 
on täiskasvanuhariduse koor-
dinaator karjäärinõustaja Tiiu 
Säbel ja koos oma tugigrupiga 
aitavad nad maakonnas üles 
leida tunnustamist väärivaid 
inimesi, asutusi ning tegusid.

Eelmisel aastal esitati no-
minente neljas kategoorias 
ja aasta õppija tiitlile oli neid 
lausa 17. Tiitliga pärjati ette-

Eesti Töötukassa Lääne- 
Virumaa osakonna Rakvere 
büroo asub alates 29. aprillist 
Rakvere kesklinnas, aadres-
sil Laada 22. Kolimine tuli 
võtta ette, kuna senised ruu-
mid hakkasid jääma kitsaks 
nii klientidele kui töötajatele. 
Kolimise tõttu on Rakvere 
büroo 26. aprillil suletud.

Eesti Töötukassa Lääne- 
Virumaa osakonna juhata-
ja Kristi Moldau märkis, et 
viimase kolme aastaga on 
töötukassa tegevussuunad ja 
sihtrühmad olulist täiendust 
saanud.

„Töötukassa ei tegele enam 
ainult töötute inimestega, 
vaid toetab inimesi nii töö 

Lugeja küsib: kevade saabudes räägitakse palju puukent-
sefaliidist ja vaktsineerimisest. Millised töötajad peaksid 
kindlasti mõtlema puukentsefaliidi vastu vaktsineerimise 
peale ja kes selle eest peab tasuma?

Vastab Aile Salundi, 
Tööinspektsiooni töötervishoiu tööinspektor.

Paljud töötajad võivad oma töö iseärasuste tõttu kokku 
puutuda ohtlike haigustekitajatega. Konkreetsed haigusteki-
tajad ja ohutegurid peaksid selguma tööandja poolt korralda-
tud töökeskkonna riskianalüüsist.

Kui selgub, et ainus võimalus töötajaid haigustekitajate 
eest kaitsta on vaktsineerides, siis peab tööandja pakkuma 
töötajatele võimalust end vaktsineerida. Ka töötervishoiu ja 
tööohutuse seaduses on välja toodud, et kaitseks töökohas 
toimivate bioloogiliste ohutegurite eest peab tööandja võtma 
tarvitusele abinõud, arvestades ohuteguri nakatamisvõimet.

Ühtlasi on olemas ka Vabariigi Valituse määrus „Bioloogi-
listest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu 
ja tööohutuse nõuded“, mis sätestab täpsemad nõuded bio-
loogilistele ohuteguritele töökeskkonnas.

Näiteks peaksid ennast puukentsefaliidi vastu laskma vakt-
sineerida põllu-, aiandi- ja metsatöölised, piirivalvurid, polit-
sei- ja päästetöötajad ning kaitseväelased, kuna nende tööta-
jate töö iseloomust lähtuvalt on neil suurem võimalus puuki-
dega kokku puutuda.

Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine koosneb kolmest 
kaitsesüstist. Kaks esimest kaitsesüsti tehakse ühe kuni kol-
me kuulise vahega, kolmas kaitsesüst tehakse teisest kaitse-
süstist üheksa kuud kuni aasta hiljem. Esimene korduskait-
sesüst on vaja teha kolme aasta möödudes, järgnevad kordus-
kaitsesüstid viieaastaste intervallidega.

Tööandja on kohustatud tööga seotud bioloogiliste ohtude 
maandamiseks tehtud vaktsineerimised töötaja eest tasuma 
või töötaja poolt tehtud kulutused tagantjärgi kompenseeri-
ma.

Kuigi kaitsesüstimist puukentsefaliidi vastu võib teha aas-
taringselt, siis on soovitatav sellega alustada enne puugi-
hooaja algust varakevadel (märtsi- või aprillikuus), kuna siis 
jõuab töötaja immuunsus puugiohtlikuks ajaks välja kujune-
da. Kindlasti peab tööandja silmas pidama, et vaktsineerimi-
ne on vabatahtlik ning töötaja võib sellest keelduda.

TÖÖINSPEKTSIOON ANNAB NÕU

Töötukassa osakond 
kolib uutesse ruumidesse

leidmisel kui ka töö hoidmi-
sel. Lisaks on töötukassa nõu 
ja jõuga toeks tööandjatele 
töötajate leidmisel ja nende 
oskuste arendamisel, hindab 
töövõimet, rehabilitatsioo-
niteenuse vajadust ning abis-
tab vähenenud töövõimega 
inimesi töökoha leidmisel ja 
hoidmisel,“ rääkis Moldau. 
Selle aasta algusest lisandus 
koolinoorte karjäärinõusta-
mine.

Senistes ruumides tegutseti 
aastast 2011, paljud teenuse-
konsultandid töötasid ruumi-
puuduse tõttu juba aasta jagu 
kõrvalmajas. Rakvere büroos 
on töötukassal 25 töötajat.

Uusi ruume otsiti üle kahe 
aasta ja juurde saadi umbes 
150 ruutmeetrit. „Uued ruu-
mid asuvad kesklinnas ja bus-
sijaama vahetus läheduses, 
mis on inimestele kindlasti 
senisest mugavam,“ lisas Mol-
dau.

Esinduse lahtioleku ajad ei 
muutu, täpsemat infot saab 
töötukassa kodulehelt või in-
fotelefonilt 15501.

Kuulutaja

Täiskasvanud õppija 
nädal tuleb uues kuues

TÕN 2019
2. mai – kuulutatakse tun-
nustamise konkurss välja
1. juuni – nominentide 
esitamine maakonda KOV 
esindajate poolt
15. juuni – esitatakse kan-
didaadid Andrasele TKH 
koordinaatori poolt
juuni lõpp –valitakse vaba-
riigi laureaadid
11.–18. oktoober – TÕN 
nädal, 11. oktoobril toimub 
ka üle-eestiline ÕPITUND

Sündmused ei piirdu ühe 
nädalaga, vaid laienevad 
kogu oktoobri kuusse. Üri-
tused toimuvad, kooliasu-
tustes, raamatukogudes, 
rahvamajades, külades, 
töökohtadel jne.
Oktoobris toimub koordi-
naatori eestvedamisel kahe 
kategooria nominentide 
tunnustamine maakonnas.
1. novembril leiab aset 
„Täiskasvanud õppija foo-
rum“, kus tunnustatakse 
aasta õppijat ja õpitegu 
ning antakse välja eripree-
miad.

Nominente saavad esita-
da kõik: üksikisikud, or-
ganisatsioonid, kohalikud 
omavalitsused jne. Täpsem 
info: www.andras.ee.

võtja, harrastusnäitleja, noor-
te huvitegevuse eestvedaja ja 
kahe lapse isa Ivo Leek, keda 
peeti ka vabariikliku eripree-
mia vääriliseks.

2018. aasta koolitajaks sai 
IT-spetsialist, ettevõtja, koo-
litaja Mario Mikvere, õppi-
jasõbralikumaks tööandjaks 
valiti Rakvere Haigla ning pa-
rima õpiteo vääriliseks tun-
nistati MTÜ Nelikand pro-
jekt „Käsitöökursustel uute 
teadmiste ja oskuste oman-
damine“. Lisaks tunnustati 
eripreemiatega Tiit Tehvot, 
Anu Jonuksit ning Ago Vilut, 
Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogu keelekohvikut ning 
Vinni päevakeskuse mälu- 
treeningut.

2019. aastast on TÕNi te-
gevustes aga muudatused 
ning varasema nelja kategoo-
ria asemel on kaks – õppija 
ja õpiteo valimine kohaliku 
omavalitsuse tasandil ehk 
konkurss „Meie valla/linna 
õppija ja õpitegu“.

Täiskasvanuhariduse ak-
tuaalsete probleemide ja 
TÕNi tutvustamiseks on 
täiskasvanuhariduse koordi-
naatori eestvedamisel toimu-
nud ümarlauad ja seminarid 
KOVi esindajatele.

Märtsi lõpus toimus semi-
nar Rakveres, kus Annaliisa 
Toom Haridus- ja Teadus-
ministeeriumist rääkis meie 
hariduslikust seisust üldiselt 
ja selle kitsaskohtadest ning 
Andrase esindaja Monica 

Marfeldt tutvustas muret- 
tekitavate näitajatega statisti-
lisi graafikuid ja tabeleid.

Merike Kimber andis üle-
vaate Eesti Töötukassa tege-
vustest täiskasvanuhariduse 
toetamisel ja kutsus üles ka 
töötavaid inimesi nende kau-
du koolitusi ja ümberõpet 
taotlema. KOVi esindaja-
na sai sõna Kristi Aron ning 
MTÜ Nelikand esindaja Ene 
Preem rääkis, kuidas läbi 
MTÜ tegevuse on toimunud 
erinevad koolitused ja õpi-
toad.

Rakvere Täiskasvanu-
te Gümnaasiumi õppimis-
võimalustest andis ülevaate 
kooli sotsiaalpedagoog Mar-
ju Malm. Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu peaspet-
sialist Lea Lehtmets kutsus 
üles aktiivselt osa võtma 
raamatukogus toimuvatest 
keelekohvikutest, digipäde-
vuste koolitustest, loengutest, 
kohtumistest ja kontsertidest 
ning paljudest teistest nende 
harivatest ja tasuta üritustest.

TKH koordinaator Tiiu 
Säbel rääkis, kuidas on TÕNi 
Lääne-Virumaal läbi aegade 
tähistatud ja mis on toimu-
nud tema kaheaastasel eest-
vedamisel, sealhulgas posi-
tiivset vastukaja saanud TÕN 
õpibussist, mis maakonna eri 
paigus elukestva õppe võima-
lusi tutvustamas käis.

Kuulutaja
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Eelmisel nädalal jäi tehnilistel põhjustel rub-
riigi „Täna maailmas“ artikkel paberlehest 
välja. Vabandame rubriigi jälgijate ees ja 
avaldame selle nüüd tagantjärgi.

Täna 42 aastat tagasi, 19. 
aprillil 1977. aastal toi-
mus Lääne-Virumaal Ta-
pa vallas Moe külas len-
nuõnnetus, milles huk-
kus 21 Nõukogude Liidu 
armee lennuväeohvitse-
ri. Tegemist on suurima 
ohvrite arvuga lennuka-
tastroofiga Eesti pinnal, 
kuid selles ei hukkunud 
ühtki eestlast.

Allan Espenberg

1977. aastal võeti vastu otsus 
asuda remontima Tapa sõ-
javäelennuvälja ning eeskätt 
selle lennu- ja ruleerimisra-
du, kuid selleks oli vaja len-
nuväljal asunud NSV Liidu 
õhukaitsevägede 656. hävi-
tuslennukite polgu lennukid 
Su-9 ajutiselt kusagile mujale 
toimetada.

Sihtkohaks valiti Pärnu 
lennuväli, millel baseerus 
nõukogude armee 655. hävi-
tuslennuväepolk. Kuid kuna 
professionaalseid piloote pol-
nud selle ülesande täitmiseks 

piisavalt ja lennukeid oli pi-
lootidest tunduvalt rohkem, 
siis otsustati hävituslennukid 
toimetada Pärnusse mitmes 
jaos.

Nii viisidki sõjaväelendurid 
teisipäeval, 19. aprillil 1977. 
aastal ühe portsu sõjalennu-
keid Tapalt Pärnusse. Kui 
sellega oldi valmis saadud, 
siis istusid lendurid Pärnus 
NSV Liidu Kaitseministee-
riumile kuulunud transpor-
dilennukisse An-24T (An-
34), et naasta Tapale teiste 
hävituslennukite järele, et 
need samuti Pärnu lennuväl-
jale lennutada. Kokku viibisid 
transpordilennukis viis mees-
konnaliiget ja 21 reisijat: 19 
sõjaväepilooti ja kaks tehni-
kut.

Riivas tehasekorstent
Peatselt oldigi tagasi Tapa 
lähistel. Juba maandumise-
le minekul asus lennuk ma-
dalamal glissaadist (lennuki 
laskumistrajektoorist). Lisaks 
sattus An-24T ootamatult 
võimsa lumesaju keerisesse 
ja valitses ka tihe udu. Need 
asjaolud vähendasid oluliselt 
nähtavust, kuid väheste koge-
mustega komandör otsustas 
mitte minna teisele maandu-
misringile ja jätkas laskumist, 
eirates sellega tegelikult ohu-
tusnõudeid.

Lennuk oli täielikult valmis 
maandumiseks: telik oli välja 
lastud, samuti oli maandu-
misasendisse pööratud maan-
dumisklapp, kuid maapinnale 
ei jõudnud lennuk niimoodi, 
nagu oli kavandatud. Piloot 
ei näinud halbade ilmastiku-
tingimuste tõttu praktiliselt 
midagi, kaotas orientatsiooni 
ja laskus liiga madalale.

Moe küla kohal lennates 
riivas lennuk ühe tiivaga ko-
haliku piiritustehase tellis-
korstent, millel ohutus- ehk 
signaaltuled puudusid. Löögi 
tulemusel läks lennuki üks 
mootor koheselt põlema, 
lennuk ise pöördus tagur-
pidiasendisse ning kukkus 
300–400 meetri pärast alla lä-
hedalolevale põllule ja hakkas 
tossama, kuid mingit suurt 
plahvatust ei toimunud.

Kõik pardal olnud 26 ini-
mest põlesid praktiliselt sil-
mapilkselt tuhaks. Sellest 
kohast jäi lennuväljani veel 
umbes kaks kilomeetrit. Ka 
maa peal sai üks inimene vi-
gastada: lennuki kokkupõrkel 
korstnaga eraldus õhumasina 
üks tiib, mis kukkus kõige-
pealt katlamaja katusele ja 
sealt maapinnale, tekitades 
ühele ehitustöölisele väikse-
maid vigastusi.

Katastroofi järel korral-
datud juurdluses süüdistati 

õnnetuses keerulisi ilmasti-
kutingimusi, kuid oma osa 
oli ka meeskonna poolt teh-
tud vigadel. Piloodid polnud 
kuulda võtnud lennujuhtide 
soovitusi. Kuulujuttude ko-
haselt olevat lennuki pardal 
pruugitud ohtrasti alkoholi 
ja võib-olla sattus mõni pudel 
ka An-24T piloodi pihku.

Eesti inimesed ei teadnud 
sellest lennuavariist loomuli-
kult midagi, sest tollal Nõu-
kogude Liidus valitsenud 
eeskirjade kohaselt ei avalda-
tud ajakirjanduses katastroo-
fist sõnagi. Kuid täielikult ei 
õnnestunud juhtunut siiski 
maha vaikida, sest paljud ko-
halikud elanikud olid õnne-
tusest teadlikud. Asi oli selles, 
et lennuki allaprantsatamisel 
oli hulgaliselt pealtnägijaid, 
kes töötasid kohalikus tööko-
jas või tegid remonttöid piiri-
tustehase territooriumil. Nii 
levis info katastroofist suust 
suhu.

Meenutused tragöödiast
Hukkunutest jäid Tapa sõja-
väelinnakusse maha noored 
lesed ja palju väikeseid lapsi. 
„Mäletan seda tragöödiat, sest 
teenisin sellal läheduses asu-
vas 67665. sõjaväeosas,” on 
meenutanud Vladimir And-
ruštšenko. „Käisin sõjaväelin-
nakus hukkunud lenduritega 

hüvasti jätmas. Südamel oli 
väga raske, sest surid ju väga 
noored mehed.“ Ka Svetlana 
Golodko on kirjutanud, et 
mäletab väga hästi toda traa-
gilist lumetormist päeva.

Aga Tatjana Paškoval on 
meeles midagi muud: „Enne 
lenduminekut käisid lendurid 
koos oma komandöriga minu 
juures. Nad jätsid hüvasti, 
nagu oleks ette tunnetanud. 
Ma töötasin kunstnikuna 
sõjaväeklubis ja polnud veel 
abielus... Siiamaani meenutan 
õudustundega matuseid. Pal-
jud naised olid murest täiesti 
murtud, aga mõned neist sei-
sid veidi eemal ja arutasid, et 
kui suurt kompensatsiooni 
riik neile maksab. Teisedki 
sõjaväelased kuulsid seda jut-
tu ja tegid neile isegi ettehei-
teid, et selliseid asju kirstude 
juures ei räägita.“

Ühe hukkunud lendu-
ri tütre Julia Petuhhovskaja 
(Bagajeva) sõnutsi ei vas-
ta hüvitisrahade arutamine 
kalmistul tõele: „See on vale. 
Keegi ei arutanud mingite 
kompensatsioonide saamist. 
Tollal oli sellest üldse keeru-
line isegi mõelda. Kurbus oli 
ju üleüldine. Pärast õnnetust 
siia saabunud kaitseministee-
riumi esindajad küll lubasid 
mingeid rahasid ja soodus-
tusi. Riik maksis kinni ainult 

matused ja mingit kompen-
satsiooni ei antud. Ainult 
lennuväepolkudes koguti 
abiraha, mis anti edasi leske-
dele. Aga kortereid saadi siis, 
kui lesed ise pöördusid NLKP 
keskkomiteesse. Brežnev 
neid muidugi ise vastu ei võt-
nud, kuid nendega rääkis üks 
keskkomitee sekretäridest. Ja 
alles pärast seda hakati andma 
kortereid ja lahendati ka küsi-
mus teise linna elama asumise 
kohta.“

Moe purunenud telliskivi-
korstna juurde ehitati kiires-
ti metallkorsten, sest muidu 
oleks pidanud viina tootmise 
katkestama. Aga katastroo-
fipaika Moe külla püstitati 
mälestusmärk lenduritele, 
mis kujutab hävituslennuki 
Su-9 sabaosa, sest just neid 
lennukeid piloteerisid hukku-
nud sõjaväelased. Mälestus-
märgile lisati veel viisnurk ja 
venekeelne tahvel hukkunud 
lendurite nimedega. Eelmisel 
aastal vahetati monumen-
dil mälestustahvel ära, kuna 
1970. aastatel paigutatud 
tahvli tekst oli aja jooksul ha-
kanud tuhmuma.

Täna 33 aastat tagasi, 26. 
aprillil 1986. aastal toi-
mus üks suuremaid teh-
nogeenseid katastroofe 
maailmas – Tšornobõli 
tuumaavarii, mis mõju-
tas paljusid riike nii Eu-
roopas kui isegi maail-
mas.

Allan Espenberg

26. aprillil 1986. aastal kell 
1.23 öösel toimus Ukrainas 
Tšornobõli (venepäraselt 
Tšernobõli) aatomielektrijaa-
mas suur plahvatus. Vahetult 
enne seda võeti ette neljanda 
reaktori plaaniline väljalü-
litamine 20 sekundiks, mis 
poleks midagi katastrofaalset 
endaga kaasa tooma pidanud. 
Kogu energiaploki turva-
süsteemi väljalülitamise järel 
muutus aga reaktor juhitama-
tuks.

Operaatorid püüdsid olu-
korda küll stabiliseerida, kuid 
oli lootusetult hilja. Mõni se-
kund hiljem toimus võimsuse 
kasvades kaks suurt plahva-
tust, kui atmosfääri paisati 
umbes 190 tonni radioaktiiv-
seid aineid. Tšornobõli plah-
vatuse võimsus vastas 500 
Hiroshimale heidetud tuuma-
pommile.

Radioaktiivne saastumine 

toimus 30 kilomeetri raa-
diuses ümber tuumajaama. 
Reostus Ukraina põhjaosa 
ning Venemaa ja Valgeve-
ne lääneosa – ühtekokku sai 
kannatada 160 000 ruutkilo-
meetri suurune territoorium. 
Umbes 60 protsenti radioak-
tiivsetest sademetest langes 
Valgevenesse. Radioaktiivne 
pilv jõudis Ida-Euroopasse, 
Skandinaaviasse, Suurbritan-
niasse ja isegi USA idarajoo-
nidesse.

Ametliku statistika kohaselt 
mõjutas radioaktiivne kiiritus 
ligi üheksat miljonit inimest 
Ukrainas, Valgevenes ja Ve-
nemaal. Katastroofitsoonist 
evakueeriti enam kui 400 000 
inimest, kuid miljonid inime-
sed elavad tänini endiselt ter-
vist ohustavates tingimustes. 
Tšornobõli elanikud said 90 
korda suurema kiirgusdoosi 
kui Hiroshima inimesed pä-
rast tuumapommi lõhkamist 
Teise maailmasõja lõpus.

Katastroofi põhjusteks on 
eksperdid pidanud reaktori 
RBMK konstruktsioonivi-
gu, kuid ka tuumajaama per-
sonali ebaprofessionaalset 
tegutsemist. Samas pole dis-
kussioonid avarii põhjuste 
osas vaibunud ning aeg-ajalt 
käiakse välja üha uusi ver-
sioone.

Tšornobõli katastroofi on 
nimetatud kõige jubedamaks 
sündmuseks tsivilisatsiooni 

ajaloos, mille tõttu kannatas 
terve inimkond. Avarii taga-
järjed olid kohutavad (suur 
hulk inimesi sai kiiritada ja 
paljud neist surmavalt) ning 
ülemaailmsed (radioaktiiv-
seid aineid kandus laiali pea-
aegu üle kogu planeedi).

Ajaleht „The Times“ kirju-
tas 1987. aasta aprillis: „Üks-
ki sündmus pole pärast Teist 
maailmasõda puudutanud nii 
paljusid Euroopa inimesi, kui 
Tšornobõli tuumaelektrijaa-
ma neljanda reaktori plahva-
tus.“

Inimestele 
katastroofi st ei räägitud
Katastroofi ulatus oleks ol-
nud veelgi suurem, kui käsu 
korras avariid likvideerima 
saadetud inimesed poleks üles 
näidanud mehisust ja ene-
seohverdust. Riskides oma 
elu ja tervisega hoidsid nad 
ära radiatsiooni edasise laie-
nemise.

Esimestena saabusid tuu-
majaama põlengut kustuta-
ma – juba viis minutit pärast 
plahvatust – Prõpjati linna 
tuletõrjujad, kel õnnestus lee-
gid hommikuks lokaliseerida 
ja kustutada. Kuid paljud tu-
letõrjujad said ülisuure doosi 
kiiritust ja surid piinarikkas-
se surma. Prõpjati linn ise on 
tänapäevaks aga kõrge saas-
teastme tõttu täielikult hülja-
tud.

Nõukogude valitsus teatas 
katastroofist välismaalastele 
alles siis, kui radiatsioonitase-
me suurenemist oli märgatud 
Rootsis ja Poolas, kuid oma 
elanikkonda informeeriti üli-
suurest ohust veelgi hiljem. 
Sel ajal, kui Lääne-Euroo-
pa meedia rääkis hirmunult 
inimesi ohustavast tuuma- 
avariist ja telerites demonst-
reeriti ilmakaarte, millelt 
jälgiti radioaktiivse pilve lii-
kumist, jätkasid nõukogude 
inimesed tuumajaama lähistel 
asuvates linnades ja külades 
oma tavapärast tegevust, sest 
kedagi poldud katastroofist 
teavitatud.

Kuna ilmad olid soojad, siis 
jalutasid sajad tuhanded ini-
mesed Ukraina ja teiste riiki-
de linnade tänavatel, sõitsid 
loodusesse piknikule, Kiievis 
peeti jalgrattavõistlusi. Keegi 
ei tundnud, et roheline muru 
ja puud olid ühtäkki muutu-
nud nende vaenlasteks. Mõ-
ned inimesed said seetõttu 
nii tugevalt kiiritada, et su-
rid juba mõne päeva pärast. 
Ametnikud, kes tunnistati 
hiljem süüdi info varjamises, 
põhjendasid oma teguviisi 
vajadusega hoida ära paani-
kat.

Hukkunute arvu 
ei saadagi teada
Tšornobõli päästeoperatsioo-
nides – tulekahjude kustu-

tamisel ja territooriumi pu-
hastamisel osales kuue aasta 
jooksul (1986–1992) umbes 
600 000 inimest, kes said kõr-
ge radiatsioonidoosi. Paljud 
neist surid kolme kuu jooksul 
pärast avariid, teistest said in-
valiidid.

Siiani pole suudetud kind-
laks teha kõrge radiatsiooni-
taseme tagajärjel hukkunute 
täpset arvu. Teadlaste hin-
nangul varieeruvad arvud 
mõnekümnest, kes hukku-
sid mõne kuu jooksul pärast 
plahvatust, kuni kümnete tu-
handete inimesteni. Ametli-
kel andmetel hukkus vahetult 
pärast plahvatust 31 inimest.

Arvatakse, et suurema osa 
Tšornobõliga seotud surma-
juhtumitest on põhjustanud 
ja põhjustavad ka edaspidi 
onkoloogilised haigused. Sa-
mas on erakordselt keeruline 
kindlaks teha, millised vähi-
haigused on otseselt tekitatud 
avariist ja millised mitte.

Tšornobõli katastroof mõ-
jus inimeste tervisele kohu-
tavalt ning selle tulemusteks 
olid sündimuse vähenemine, 
suremuse suurenemine, ge-
neetilised häired, sünnidefek-
tidega laste arvu rohkenemi-
ne, vähihaiguse suurem levi-
mine, hormonaalsed häired, 
muutused immuunsüsteemis, 
vaimse arengu halvenemine, 
vereringehaiguste suurene-
mine.

Täna mälestatakse 
hukkunuid

Täna on üleilmne radiat-
siooniohvrite mälestuspäev. 
Kõigepealt hakati 26. aprilli 
tähistama mälestuspäevana 
alates 1993. aastast Venemaal. 
Ülemaailmse kiirgusõnnetus-
te ohvrite mälestuspäeva al-
guseks võib lugeda aga 2003. 
aasta septembrit, kui Ukrai-
na president Leonid Kutšma 
tegi ettepaneku taolise päeva 
sisseseadmiseks. ÜRO Peaas-
samblee toetas samal aastal 
ülemaailmse kiirgusõnnetus-
te ja -katastroofide ohvrite 
mälestuspäeva kehtestamist. 
Esimest korda peeti radiat-
siooniohvrite mälestuspäeva 
26. aprillil 2004. aastal.

Sel päeval mälestatakse kõi-
gil maailma tuumaobjektidel 
(Tšornobõli aatomielektri-
jaam, Semipalatinski tuuma-
polügon, Fukushima aato-
mielektrijaam jt) hukkunud 
radiatsiooniohvreid, peetakse 
meeles katastroofide likvi-
deerimisel osalenud inimesi, 
kirikutes peetakse hingepal-
vusi ja kiirgusohvrite mäles-
tusmärkide juures korralda-
takse miitinguid.

TÄNA MAAILMAS

1986: maailma tabas Tšornobõli tuumakatastroof

1977: võõrriigi ohvitseride hukkumine Eesti territooriumil

TASUB TEADA
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• Müüa või anda üürile 1toaline 
puuküttega korter Rakveres. Tel 
511 0286

• Müüa 1toaline korter Rakveres, 
WC ja vannituba. Tel 5340 6016 ja 
526 8773

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Sõmerul, I korrusel. Hind 
15 000 €. Tel 5887 1954 

• Müüa Kundas 1toaline keskküt-
tega korter, III korrus. Hind 4000 
€. Info tel 518 9064

• Müüa 1toaline korter Vao külas. 
Vajab kapitaalremonti (27,8 m2), 
II korrus, uus uks. Hind 500€. Tel 
5381 0931

• Müüa Tapa linnas 1toaline kor-
ter, I korrus, osaliselt möbleeritud. 
Sobib hästi pensionärile. Hind 15 
500 €. Tel 511 0478

• Müüa 2toaline (35,6 m2) ah-
juküttega korter Rakvere linnas 
Jaama tänaval, 1 korrusel. Hind 20 
900 €. Lisainfo tel 5349 1622

• Müüa Rakveres remonti vajav 
2toaline ahjuküttega korter, II 
korrus + veranda. Tel 5550 0233, 
566 3045, õhtuti

• Müüa värskelt renoveeritud 
päikesepoolne 2toaline korter 
Kundas, mis asub maja keskel. 
Korteri planeering muudetud, 
avatud köök elutuba. Korteris 
vahetatud plastpakettaknad, 
radiaatorid, elektrijuhtmestik 
ning torustik. Uus san.tehnika 
ning el.boiler. Seinad värvi-
tud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. 
Vahetatud siseuksed ning me-
tallist turvauks. Paigaldatud 
uus köögimööbel koos tehnika-
ga, kuulub hinna sisse. Korteri 
juurde kuulub ka kelder. Majas 
olemas toimiv KÜ. Madalad 
kommunaal maksud. Hind 
17 000 €.Tel 5343 4895

• Müüa Kundas 2toaline kesk-
küttega korter, avatud köök, III 
korrus. Hind 11 000 € koos sisus-
tusega. Info tel 518 9064

• Müüa korter 3toaline Rakvere 
linnas, Rahu tänaval. Tel 5344 9174

• Müüa Rakveres 3toaline puu- ja 
elektrikütte võimalusega  korter, II 
korrus, WC ja vann koos, oma bo-
iler, koridoris lukustatav panipaik 
ja rõdu, kuuriboks. Toidupood 
ja bussipeatus 300 m kaugusel, 
võimalik kohe sisse kolida. Hind 
26 900 €. Info tel 5330 4937

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

• Müüa renoveerimist vajav 2 kord-
ne maja Tõrmas otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Müüa Viru-Nigulas (Vasta) ela-
mumaa (6400m2). Otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Müüa maja Aseri lähedal, otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa maja Järvamaa, Koeru, 
Küti 4. Väga hea hind!! Maja on 
ideaalses asukohas, poed, aptee-
gid ja kõik eluks vajalik on paari 
sammu kaugusel. Väinjärv 3 km 
kaugusel, ümbruses eramud, asub 
keskuses, kattega teed. Kirik lähe-
dal, kool lähedal, poed lähedal. 
Trassivesi ja kanalisatsioon, on 
olemas ka töötav kaev. Suur aed. 
Peakaitse 16 amprit ja olemas 
ka tööstusvool. Oma silm on 
kuningas, olete oodatud majaga 
tutvuma. Krundi suurus 1480 m2. 
Soodus hind 17 000 €. Võta ühen-
dust, Kalle Kallasmaa. Tel 526 0819

• Müüa Rakvere lähedal Päides 
suvila (3 tuba, köök, WC, garaaž, 
saun, kelder), aed, kasvuhoone, 
aiamaja. Hind 39 000 €. Küsi infot 
tel 511 0478

• Müüa vana talukoht Uhtnast 2 
km. Tel 5848 2025

• Müüa nõukaaegne ühiselamu 
Rakvere piiril. Tel 507 4958

• Müüa Pakri poolsaarel Paldiskis 
elamumaa (1200 m2). Olemas 
väike suvila, treilerelamu (võima-
lik osta ka eraldi), kasvuhooned, 
korralik Bio WC. Krundil olemas 
vesi (suvine), elekter. Tel 507 8049

• Müüa kinnistu (lagunenud hoo-
netega) Unukse külas, krunt 5200 
m2. Tel 5624 4605

• Müüa Tõrmas 1ha elamumaa 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa kinnistu Lääne Viru-
maal, Pajustis koos palkma-
jaga, mille suletud netopind 
160,7 m2. Kinnistu suurus 2 ha, 
millest haritavat maad 1,11 ha. 
Olemas elektrivõrk 220/380 V, 
puurkaev, välikäimla. Maja on 
remontivajav, kuid elamiskõl-
bulik. Hea rahulik ja privaatne 
asukoht. Hind 30  000 €. Tel 
56201622

• Müüa Viru-Nigula vallas, Mahu 
külas 5 kinnistut mere ääres. 
90301:001:0039, 90301:001:0040, 
90301:001:0041, 90301:001:0045, 
90301:001:0046. Detailplaneering 
tehtud igale kinnistule, puurkaev 
olemas, osaliselt elekter. Müügi 
hind 5 kinnistul 180 000 €, võima-
lus ka eraldi osta (hind kokkulep-
pel). Tel 5666 0375, aaro.koppel@
mail.ee

• Pakkuda kasvavat võsa Viru-Ni-
gula vallas (Aseri-Pada-Kalvi). Tel 
5624 4605

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

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

• Ostetakse Tapa linnas 1-3toaline 
korter. Kõik pakkumised on ooda-
tud. Tel 511 0478

• Ostan 2toalise kõigi mugavuste-
ga korteri Rakvere lähiümbruses 
(nt Näpi, Vinni vms ). Helista tel 
5197 0646

• Ostan garaaži Rakvere, Mulla 
tänavale. Tel 5648 6638

• Soovin osta mõistliku hinnaga 
garaažiboksi Rakveres või lähi-
ümbruses. andriask@hotmail.
com. Tel 5647 0750

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

• Soovin üürida Rakveres 1toalist 
ahjuküttega korterit. Tel 5459 
4079

• Soovin üürida Rakveres 1toalise 
korteri ahjuküttega pikemaks 
ajaks. Tel 5594 6419

• Soovin üürida 3-4 toalist ela-
mist. Võib vajada kerget remonti. 
Asukoht võiks olla Rakvere või 
Rakvere lähiümbrus (Piira, Vinni, 
Pajusti, Viru-Jaagupi, Roela jne.). 
Tel 525 1382

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

• Üürile anda puuküttega korter, 
soovitavalt naisterahvale. Tel 5656 
9826

• Anda üürile 1toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Anda üürile 1toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakvere linnas. 
Tel 502 9052

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) 
ahiküttega korter Rakveres, Pikk 
37, I korrus. Hind 200 € kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Üürile anda 1toaline korter 
Tamsalus. III korrus, Ääsi 19, re-
noveerimata, möbleeritud korter. 
Üüri hind 75 € (talvel kommunaal-
kulud 80 €). Tel 5364 6359

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline 
pliidiküttega korter, vannituba 
puudub. Üür 100 € kuus. Info tel 
511 0478

• Anda üürile 2toaline renovee-
ritud ahiküttega korter, WC ja 
duširuumiga, internet, osaliselt 
möbleeritud. Parkimine maja 
hoovis. Tel 516 0906

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Rakvere 
vanalinnas. Vajalik 1 kuu ettemaks. 
Üüri hind 200 € + KÜ arved, elek-
ter. Tel 5664 9966

• Üürile anda Rakveres Tuleviku 
tn 10 remonditud 2toaline kõigi 
mugavustega korter (48,6 m2, V 
korrus). Üür 220 € + kommunaal-
kulud, fotod - City24 ID: 6525374. 
Tel 508 1311

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) 
ahiküttega korter Rakveres, Pikk 
37, II korrus. Hind 220 € kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile Roodeväljal 2toaline 
möbleeritud korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Anda üürile kauni merevaatega 
2toaline korter Kundas. Tel 5192 
9297

• Anda üürile 2toaline korter Jõh-
vis, otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Rummus 2toaline 
korter otse omanikult. Tel 5624 
4605

• Anda üürile Narvas 2toaline kor-
ter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Ubjas 3toaline 
osaliselt möbleeritud korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksal 3toaline kor-
ter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile suvila Võsul, 4 tuba, 
terrass, rõdu, dušš, vesi, kanalisat-
sioon. Tel 5660 3408

• Anda rendile kaks garaaži boksi, 
100 m2, hind 3 €/m2, Võidu 2. tel 
504 1559

• Üürile anda kauplus 100 m2 + 
ladu, Tapa kesklinnas. I korrus, 
eraldi sissepääs, olemas olmeruu-
mid, valveseadmed, internet. Hind 
4,80 €/m2. Tel 503 9645

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus C-Max 1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniversaal, 
bensiin, hõbedane met. hooldus-
raamat, ketiga mootor, konditsio-
neer, 2 x el.aknad, veokonks, roos-
teta, mõlkideta, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Mondeo, sedaan, 
2001. a, diisel, kõik hooldused 
tehtud, el.aknad/peeglid, kliima, 
uued rehvid M+S. Hind kokkulep-
pel. Tel 5569 2057

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

• Müüa Ford Focus 1,8TDI, 2007. 
a, läbisõit 183  600 km, must, 
toonklaasid, valuveljed, originaal 
Sony stereo. Vahetatud palju ku-
luosi, kaasa nimekiri. Hind 2550 
€. Tel 5907 6212

• Müüa Land Rover Freel 1,8, 
bensiin, manuaal, 1998. a, 4x4, ÜV 
tehtud, õli ei võta, normaalne auto 
maal ja metsas. Tel 511 3414

• Müüa Mitsubishi Outlander 2,4, 
bensiin, 2005. a, 118kW, automaat, 
4x4, ÜV 2020. Tule ja tingi. Tel 
511 3414

• Müüa Opel Astra Station Wagon 
1,8i 06/2006. a. 92kW, bensiin, 
universaal, kirsipunane metallik, 
uuem mudel, täiuslik hooldus-
raamat, konditsioneer, püsikii-
rusehoidja, el.aknad, mõlkideta, 
korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• Müüa Toyota Avensis 2.0D4D 
08/2003. a. 85kW, uuem mudel, 
sedaan, tumebeež metallik, tur-
bodiisel, konditsioneer, el.aknad, 
veokonks jne, kehtiv ülevaatus 
09/2019, roosteta, mõlkideta, 
korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• Müüa Volkswagen Touran Hig-
hline 2,0TDI 07/2005. a, 103kW, 
automaat, mahtuniversaal, kir-
sipunane metallik, täiuslik hool-
dusraamat ja ajalugu, kliima, 4 x 
el.aknad, hall nahksisu, püsikas, 
jne, äsja läbinud tehnilise ülevaa-
tuse 04/2020 vigadeta, superöko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa mootori remonti vajav 
Volkswagen Polo. Hind 300 €. Tel 
5656 4904

• Müüa Opel Astra valuveljed, 14 
tolli ja uusi plekkvelgi. Tel 529 1004

• Müüa odavalt 13-15 tolliseid 
rehve, ka üksikult. Tel 529 1004

• Müüa 4 suverehvi, 195/65/R15 
valuvelgedel, vanemat tüüpi, 4 
polt kinnitusega (Volkswagen või 
Opel). Tel 5647 4941

• Müüa MB 814 puksiir, kj 3800. 
Tel 5558 5956

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

• Ostan MB või BMW kuni 1993. a. 
Tel 5592 9942

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan igasuguses seisukorras au-
tosid. Vanast seisvast romust kuni 
heas korras masinani. Sobivusel 
tulen kohe järgi. Tel 5357 7108

• Ostan auto/mototehnika kuni 
1000 €, võib olla ilma ülevaatuseta, 
rikkega, roostes. Tel 5305 1098

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid 
igas seisukorras! Võib remonti va-
jada! Lääne-Virumaal tulen kohale 
1h jooksul. Helista ja saate teada 
palju teie sõiduki eest pakume! 
Tel 5309 2650

• Vahetan sõidukorras Merce-
dese tehnikaga Korea maasturi, 
vana auto või mootorratta vastu. 
Aukoht: Järva vald. Tel 5565 8796

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

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

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

SUVEREHVE

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 558 3666, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Muruniidukite, murutrak-
torite, trimmerite remont 
ja hooldus. Aiatehnika rent 
(mullafrees,  mur uõhuta-
ja-samblaeemaldaja, oksapu-
rustaja, hekipügaja). Jaama 
pst 11, Rakvere. Tel 325 5332, 
Forestplus OÜ

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus  (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

• Pakun teenust või rendin välja 
laadur L20B Volvo. Laaduril lisa-
seadmetest tõstehargid ja kopp. 
Tel 5858 1745

• Karjääri kallurauto teenus (13 
tonni). Tel 503 2269

• Minilaaduri rent koos juhiga ja 
ilma. Tel 5834 4024

• Sillaxer OÜ annab rendile jä-
rele veetava korvtõstuki. Tõs-
tekõrgus 10 m. Töötab elektri 
pealt. Asub Võsul. Tel 521 8832

• Kaevetööd miniekskavaatori-
ga, aukude puurimine. Tel 5558 
3686

• Kallur-kraana teenus. Ehitus-
materjalide kohale toomine. 
Liiv, muld, killustik. Kaevetööd 
miniekskavaatoriga. Tel 554 4629, 
5563 0605. Asume Ida-Virumaal

• Treilervedu Lääne-Virumaal. 
Helista 5858 0123

• Traktoriteenus kallurhaagis 
tõstukiga: turvas, saepuru, liiv, 
muld, kruus, ehituspraht, mets 
jne. Tel 503 2269

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• Kolimis- ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

• Reovee- ja fekaalivedu Hal-
jala ja Tapa vallas. Teenindame 
teid iga päev, ka õhtuti ja näda-
lavahetustel. Tel 5656 1515

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Veo-  ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

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

• WaterCat OÜ teostab teie 
kütte, vee ja kanalisatsioo-
nitöid nii eramajas, korteris 
kui ka tootmishoones. Projekti 
olemasolul hinnad soodsad. 
Remonditöö hind kokkuleppel. 
Helista julgelt ja leiame teie 
probleemile lahenduse. Tel 
5697 9409, www.watercat.ee, 
water.cat@outlook.com

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine. Tel 5840 0240

• KCK Teemant OÜ teostab tee-
mant puurimistöid (ventilat-
siooniavad, toruavad, kaabliavad 
jne). Tellimiseks võta ühendust 
info@kckteemant.eu  või helista 
tel 517 4192

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Teostan santehnilisi torutöid. 
Boilerite, segistite, vannitoamööb-
li ja wc pottide paigaldus. Tel 5887 
7213

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan  santehnilisi  töid 
Lääne-Virumaal. Tel 56938220. 
E-mail: Initex@hotmail.com

• Teostan vannitubade ja korte-
rite remonti. Tel 529 0735

• ERN OÜ ideest võtmeni. Tel 
5382 3391

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

• Tänava-  äärekivide paigal-
dus; piirdeaedade, terrasside 
ehitus; väravate valmistami-
ne, paigaldus ja automaatika, 
haljastustööd. Tehtud tööde-
le garantii.  www.kiviaed.ee. 
Tel 5394 6666

• Põranda- ja terrassitööd. Laud- 
ja parkettpõrandate paigaldami-
ne, lihvimine, lakkimine ja õlita-
mine. Väliterrasside ehitamine. 
Tel 5829 2584

• Pae- ja põllukivist aiad, müü-
rid, välikaminad, suveköögid. 
Tel 512 9689

• Metallitööd (treimine, keevitus). 
Tel 503 2269

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Kõik sisetööd: parketi paigaldus, 
liistutamine, uued laed, saunade 
ehitus. Vanade majade laagide 
vahetus, aamtalade vahetus, vä-
lispalkide vahetus. Tööd tellija 
soovil. Tel 505 6949

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



Kuulutaja reede, 26. aprill 201914 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
• Õppinud mees, heade riistadega 
ja pikaaegse kogemusega teeb ehi-
tus- ja remonditöid nii eramutes 
kui korterites. Kui vaja vahetab 
ukselukke ja teeb ka santehnilisi 
töid. Helistage, tulen appi tel 
5664 4827

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

• Aitan remondi-ja ehitustööga. 
Plaatimine. Tel 526 0804

• Paigaldame aknaid ja uksi, 
teeme ka akende ja uste remonti, 
hooldust, reguleerimist ja pake-
tivahetust. Tel 5307 8178

• Teostan vannitubade ja saunade 
ehitus-ja remonditöid, terasside ja 
kõrvalhoonete ehitust. Tel 505 7584

• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• Teostame kõiki lammutustöid 
ja prahi utiliseerimist. Pikk töö 
kogemus. Töö kiire ja korralik. 
Helista tel 5604 0360

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

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, 
kõik erikujulised ja standard-
plekid. Tel 553 9330

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

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

• Hauaplatside ehitamine. Tel 
5834 4024

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 
5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete re-
mont. Tel 5647 2716

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 
4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

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

• Igat tüüpi elektritööd. Tel 524 
3553

• Elektrik pakub oma teenust. 
Soovi korral võib kokkuleppetööle 
tulla. Tel 5848 4555

• Elektritööd. Tel 5349 5632

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 
sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

torude sulatus

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

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

sele.

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

Rakmettrans

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

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

• MAALRITÖÖD
• KROHVITÖÖD
• REMONTTÖÖD
• TREPIKODADE 

RENOVEERIMINE

Teostame töid eraisikutele, 
kui ka KÜ-dele kogu 

Lääne-Virumaal.

Ehmes OÜ
Tel 5897 9293, Janek
ehmesoy@gmail.com

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

ROOLINE OÜ 
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

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
Fassaadiplaatide müük 

ja paigaldus
Akende ja uste paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

Pakume laias valikus üldehitustöid 
nii eramute, paarismajade, rida- 
ja korterelamute kui viilhallide 
ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357
E-mail: info@rolux.ee
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• Pakkuda puhastusteenust. He-
lista ja küsi lisa. Tel 5838 8059

• Viin ära tasuta silma riivava ja 
ruumi võtva vanaraua. Pakkuda 
võib kõike, helista julgelt. Tel 5883 
6185

• Katuste ja fassaadide pesemine 
ja värvimine. Tel 501 0834

• Autoga vee vedu ja kastmistee-
nus (12 500 l), ka tolmuste teede 
ja platside kastmine . Tel 503 2269

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

• Restaure erin vanaaegs et 
mööblit. Tel 5668 3582

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

• Tulen niidan teie muru. Hind 
kokkuleppel. Helista tel 5631 8207

• Teostame puude langetamist, 
küttepuude lõhkumist ja ladu-
mist. Helista tel 5631 8207

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

• Puude lõhkumine halumasi-
naga. Töötab ka elektrita. Hind 
kokkuleppel. Tel 520 9147

• Professionaalne viljapuude 
ja hekkide lõikus. Tel 507 3463, 
Hallan

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

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Ansambel, õhtujuhtimine. Si-
sustame teie õhtu. Üle Eesti. Tel 
5190 1697

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

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885 

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

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

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

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

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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

TÄNAVA -JA ÄÄREKIVIDE 
PAIGALDUS.

Kiviplatside ja kõnniteede 
ehitus ning haljastus.

Info tel 5673 4632

• Kevadine tasuta vanametalli 
koristus: garaažid, majad, kuurid, 
keldrid… jne. Pakkuda võib kõike, 
välja arvatud külmikud. Küsi lisa, 
meeldiv teenindus. Tel 5616 5761

• Müüa mesilaste inventar mee-
vurr 2-raamiline, roostevaba, 
elektriline, 3-vaasiline. Hind 300 €. 
Vahasulatuse auruti 7-raamiline, 
töötab gaasipliidiga koos. Hind 
250 €. Uus mesilastaru 27-raamili-
ne + magasin. Hind 300 €. Rakvere. 
Tel 5386 6881

• Müüa mesilaspered koos taru-
dega! Tel 5665 7628

• Müüa 8 kg fi ibervarrega vasar 
(5 €), 2rattaga aiakäru ( uus 20 €), 
lahtikäiv laud (10 €), pommidega 
lauakaal (8 €). Tel 5660 3463

• Müüa väga heas korras vähe 
kasutatud laste-, naiste-, mees-
tejalgrattaid. Tel 5850 4076

• Müüa digitaalne pildiraam 
Hama, uus pakendis. Tel 324 2648

• Müüa õlleklaaside kollektsioon, 
ka eraldi. Tel 5559 9815

• Müüa kuuseistikud. Tel 5386 
1229

• Müüa soodsalt kasutatud metal-
list küttemahutid. Hind kokku-
leppel. Rakvere. Tel 523 9780

• Müüa klaver RIGA, heas seisu-
korras, soodsalt, hea valik noorele 
klaveriõpilasele. Tel 511 0478

• Müüa kreissaag ja puulõhkumi-
semasin. Tel 5660 7616

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 
Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 
Suurem paindlikkus ja vabadus

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

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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

• Müüa odavalt 2 akent. Mõõdud: 
kõrgus 132/laius 150, 140/124. Tel 
5595 2065

• Müüa kandiline igatpidi lahti-
käiv diivanilaud. Hind 30 €. Tel 
5342 4558

• Müüa kartulipanemis masina 
kopad, tarnsportöörlindile 63 tk. 
Tel 5848 2025 

• Müüa roostevabast terasest nelja 
raamiga pöörleva mee väljavõtet. 
Tel 5819 3777

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361 

• Müüa käsitsi kooritud kuuselat-
te ja aiaposte, millest valmistan 
teie soovi korral aedasid, väravaid, 
püstkodasid. Transpordi võima-
lus. Tel 5662 5497

• Müüa jahipüss 12 kaliibriline ja 
oma tehtud relvakapp. Tel 5672 
7600

• Müüa korteri metall turvauks. 
Tel 5566 6383

• ÖKORAMM kompostmuld ja 
LEMMU kivi. Pakendamata kva-
liteetne sõnnikust tööstuslikult 
toodetud sõelutud umbrohuvaba 
mahe kompostmuld (keemilise 
analüüs kaasa). Mitmevärviline 
kodumaine looduslik dekora-
tiivkruus kolmes fraktsioonis 
suurusega 5-10 mm, 10-20 mm ja 
20+mm. Veovõimalus. Info ja telli-
mine 505 3340 või sven@meyris.eu

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

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

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

•Ostan vana tehnika kirjandust, 
võib ka pakkuda tehnikat (moo-
torrattad, võrrid, autod jne). Tel 
5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 507 9984

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

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

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

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

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. a) 
postkaarte, fotosid, albumeid, 
koos fotodega, markidega ümbrik-
ke. Ka kollektsioonidena. Teemad 
– linnavaated, pulmad, matused, 
inimesed, pühadekaardid, sõja-
väelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA 
AJALUGU! Tel 5857 3749

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

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

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

• Ostan nõukogudeaegsed fo-
toaparaadid ja objektiivid. Tel 
5853 2215

  • Ostan veneaegseid vanu 
malmradiaatoreid. Tel 5553 
0770

• Ostan murutraktori, ka remonti 
vajava. Tel 503 9650

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 245 €
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

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

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

Motopood

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

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

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

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõimalus. 
Tel 5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Müüa toores sanglepp 50 cm, 42 
€/rm. Rakvere. Tel 5877 2173

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud, kuiv kask, toores lepp, 
sanglepp. Tel 5192 4320

• Müüa soodsalt lõhutuid küt-
tepuid (ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa lõhutud küttepuud (toores 
segapuu). Hind 45 €/ruum. Helista 
ja küsi lisa. Tel 5604 0360

• Toores sanglepp 50 cm, 42 €/rm. 
Rakvere. Tel 5376 0438

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

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

• Müüa Rakveres toores kütte-
puu (vaher, kask). Halu pikkus 
30-40 cm. Ruumi hind 35 eurot 
ja ostja transport! Tel 5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva pliidi-
puud 40L võrgus ( 30cm lepp). 
Koti hind 2.50 €! Tel 5567 5755

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

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

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98  EUR pakk.
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MUU

TEATED

PÕLLUMAJANDUS

VANAVARA

MATUS

EHITUS

METS

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 39 €/rm
toores lepp

al 55 €/rm
kuiv lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

Kaubale saate ka 
meie lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

RAKVERE KÜTTELADU MÜÜB

Kütteklotsid (40 L)  2,20 €/võrk
Narva 17, Rakvere

01.05-28.06 E-R 8.00-16.00
www.algaveod.ee

PUITBRIKETTI
alates 160 €/alus

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

• Müüa ehituslikku saematerjali 
(lauad, prussid) ja puitmaterjali 
tisleritöödeks. Tel 504 6111

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

• Müüa Kungla talu kartulit „Lau-
ra“ ja „Gala“, seemne suurune 
kartul „Gala“ Rakvere vallas. 
Transport. Tel 514 1338

• Müüa seemnekartulit „Agria“ 
ja „Laura“ asukohaga Aaspere, 
Haljala vald. Tel 5565 1553

• Müüa kuusehekitaimed. Palj-
asjuursed, kõrgus 50-60cm. Väik-
semad ka pottides. Tel 5561 1125

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002 või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info 
tel 5196 2628 või 5351 7414

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

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

• Müüa Ab lehmikuid, pullikuid 
ja tiineid ammesid. Tel 507 9115

• Ära anda sümboolse hinna eest 
korralikku hobusesõnnikut Vin-
nis. Tel 522 8396

• Müüa T-25 koos haakeriistadega. 
Tel 514 8115

• Ostan traktori  T-25, T-40, 
T-40AM. Tel 5687 5845

• Ostan haakeriistad traktorile 
T-25, T-40. Tel 503 9650

• Ostan veneaegseid uusi ja heas 
korras varuosi traktoritele DT-20, 
T-25, T-40 AM, MTZ, JUMZ. Tel 
5687 5845

• Ostan traktor T40 kasutatud ta-
garehvi mõõtudes 13,6-38. Helista 
tel 510 4954

• Anda pikaajalisele rendile põl-
lumaad Kunda lähedal, massiivid: 
64459741865 ja 64559724168. He-
listada õhtuti tel 5388 3351

Ettevõte müüb 
ehituslikku saematerjali 

(prussid ka 6m, 
kuivad lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369

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

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

PRO PLEKITÖÖD OÜ

Müük kohapeal 
laoseseisuna:

Trapetsprofi il 20 
(katus) pikkusega 3m.
RR. 32 (tume pruun) 
RR. 23 (tume hall)

Hind 4,85+km (5,82€)

Vihmaveesüsteem 

-20 %
Tapa, Ülesõidu 8 

Avatud E-R 8.00-17.00
Tel 5556 0167

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.eeOstame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

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

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

• 18. mai võimalik sõita Türi 
Lillelaadale suure bussiga. Info 
tel 503 2269

• Ülle Baumani õmblustöö-
koda AVATUD E -N 10.00-
18.00 (Muul ajal kokkuleppel, 
telefon 5695 6582) Rohuaia 15, 
Rakvere.

• Kadunud kass. Emane. Sti-
liseeritud MIRRU on kadunud 
alates 7.04 VABADUSE Täna-
valt! (Võib liikuda ka Lepiku, 
Edela, Kagu, Saueaugu täna-
vail.) Eritunnus pool nina roo-
sa, pool must. Varsti 4aastane. 
Tel 5557 7828 või 5837 9616

• Head inimesed palun an-
netage taastusraviks, vajan 
hädasti raha taastusraviks, 
olen tänulik iga annetatud euro 
eest. Minu kontonumber on 
EE024204278649535007 Arvin 
Uutma

• www.toonklaas.ee

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

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

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554  7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Aivar Müüri 
matuseteenused  ● 24 h surnutransport

 ● matuste organiseerimine
 ● krematooriumi teenused
 ● matusetarvikud
 ● kalmistutööd

Suhtleme nii eesti kui ka vene keeles

Teenused

Tel 5647 7432
Leina 8, Tapa vald, 45109
aivar.myyr.001@mail.ee
www.matmine.eu

Ella, tunneme kaasa
 

VENNA
kaotuse puhul.

Sadama naised

Mälestame
 

MAIE RANDMÄED
ja avaldame kaastunnet 

omastele

Naabrid Arkna tee 50, 46
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HINNAD RAKVERE TURUL
26. aprill 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil:

Müügil võõrasemad, suvelilled, püsikud, 
tomati- ja maitsetaimed

tööstuskaup – riided ja jalanõud
kasutatud riided
saunavihad ja luuad (igal laupäeval)

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Petersell kg 8,00
Karulauk punt 1,00 2,50
Küüslauk (imp.) tk 1,00
Mugulsibul kg 2,00
Porgand kg 1,50
Kaalikas kg 1,00
Peet kg 1,00
Kapsas kg 0,50
Salatikurk (imp.) kg 2,50
Väike kurk kg 2,50 3,00
Tomat (imp.) kg 4,00
Redis punt 1,00
Maasikad (imp.) kg 4,00
Kultuurmaasikad (imp.) kg 15,00
Vaarikad 125g karp 3,00
Kreekapähklid (import) kg 5,00
Mesi 700g purk 5,50 6,00
Värsked räimed kg 1,30
Värsked kilud kg 1,30

10. aprillil kell 17.17 avati 
Rakvere Teatri fuajees ning 
väikeses majas isikunäi-
tus „Värveldus, mille auto-
riks on maalikunstnik Tiiu 
Pallo-Vaik ning mis jääb ava-
tuks 17. maini.

Mai Levin ütles Tiiu kohta: 
„Näitus annab ettekujutuse 
põhiliselt Tiiu Pallo-Vaigu 
paari viimase aastakümne 
loomingust, akvarellidest 
ning õli-ja akrüülmaalidest. 
Selle loomingu tase on kunst-
nikule 2017. aastal toonud 
Kristjan Raua nimelise pree-
mia.“

Mai Levin tõi välja, et Tiiu 
Pallo-Vaik on sündinud 27. 
mail 1941 Tapal, niisiis vi-
rulane. Kunstipisiku sai Tapa 
Keskkoolist, kus kunstiõpe-
tajaks oli arhitekt Peep Jänese 
isa Ats Jänes. Aastail 1955–
1961 õppis ta Tartu Kunsti-
koolis, 1961–1967 Eesti Riik-
likus Kunstiinstituudis.

Tiiu Pallo-Vaik oli Tõnis 
Vindi ümber koondunud 
rühmituse ANK 64 liige. Ta 
on olnud rahutu, ikka ja jäl-
le uusi väljendusviise katse-
tav kunstnik. 1960ndate lõ-
pus–1970ndate alguses paelus 
teda abstraktsioon, sürrea-
lismi hõnguga kummastatud 
reaalsus, 1970ndatel slaidi-
maal pingega fotoliku kont-
rastsuse ja maalilise tundlik-
kuse vahel, 1980ndatel puän-
tillistlik värvihõõg.

Teatris saab kaeda uut näitus

1990ndatel äratas esialgu 
tähelepanu tema akvarellide 
hele ja ühtlaselt nüansseeri-
tud overall painting – otsekui 
fragment mingist suuremast 
maalilisest voost, seejärel ka 
lähedases käsitluses õli-ja 
akrüülmaalid, mille olgugi 
üsna sile pind tundus oma-
laadse reljeefse maastikuna, 
mis elas mingit salapärast si-

semist elu.
„Kindlasti paneb kunstnik 

oma maalidesse kõikvõima-
likke mõtteid ja tundeid, ma 
ei üritagi neid välja lugeda 
või formuleerida, ent nende 
maalide kaudu, mis mõjuvad 
maalina iseeneses, maalimi-
sena maalimise pärast, jõuab 
minuni mingi seletamatu 
vaimne energia. See on nagu 

sosin, mis sunnib ennast 
kuulatama, ehkki sõnad pole 
summutatult vibreerivas he-
lireas eristatavad,“ kirjeldas 
Mai Levin.

„Selles, kuidas Tiiu Pallo- 
Vaik töötleb maalipinda, on 
tunda sajanditevanust tradit-
siooni, aga väljenduse otse-
kohene, teadlik ebamäärasus, 
selle hajumine materjalis – see 
on meie ajale üdini omane. 
2010ndate aastate keskpaiku 
ilmusid maalide kõrvale, mil-
le laad on ludvigoskarlikult 
või annaudovalikult sume, 
pehmete pintslilöökidega 
või voolama kippuva värvi-
ga lõuendipinnal, teistsuguse 
faktuuriga teosed. See fak-
tuur kujutab endast värvikihti 
kraabitud peent paralleel-
joonestikku ja annab töödele 
tehnitsistlikuma nüansi seni-
se lüürilise asemel,“ jätkas ta.

„Võibolla ma eksin, ent 
mulle tundub, et see uus laad, 
mille kunstnik on leidnud, 
peegeldab intuitiivset reagee-
ringut millelegi ümbritsevas 
maailmas. Kunstnike rea-
geeringud välismaailmale on 
seda huvitavamad, mida roh-
kem need sarnanevad taime-
dele, mis avavad või sulevad 
oma õied vastavalt päikese 
trajektoorile,“ lisas Levin.

Kuulutaja

Maal näituselt.
Allikas: Rakvere Teater

VABA AEG
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MÕNE REAGA

MÕNE REAGA

ARVUSTUS

Täna jõuab riigi suuri-
matesse kinodesse ja 
järgmisel nädalal Rak-
vere Teatrikinno origi-
naalne Prantsuse ko-
möödia „Uju või upu“.

Tõnu Lilleorg

Tegevus toimub ehk nii Pär-
nu-suuruses linnas, kus es-
malt tutvub publik Bertran-
diga (mängib Mathieu Amal-
ric, kes on tuntud pahalasena 
Bondi-filmist „Veidi lohu-
tust“). 40 tuuris mehe elu pole 
eriline meelakkumine, sest ta 
on pidanud kaks aastat töötu-
põlve.

Hommikusse müslikaussi 
poetab ta peotäie antidepres-
sante, sest need on arst talle 
välja kirjutanud. Ja kui lapsed 
kooli ning naine tööle läinud, 
seab mees end sisse diivanil 
teleka ees. Kuidagimoodi sa-
tub ta spordikeskusesse, kus 
näeb kuulutust, et otsitakse 
liikmeid meeste kujunduju-
mise trenni.

Niisugune filmi algus viib 
mõtted sellele, et ehk siis li-
naloo lõpuks saab Bertrand 
end kuidagi paremasse seisu. 
Mees otsustabki mingi eba-
määrase aje najal treening- 

Kujundujumise ootamatu mõju

Veesport annab meestele uue hingamise.
Foto: kaader fi lmist

grupiga liituda. Sellest ehk 
endale esialgu aru andmata 
vajab Bertrand teistsugust 
sotsiaalset suhtlemist oma 
ellu. Ja ta ei hooli sellest, et 
kujundujumist tuntakse nais-
te spordialana.

Kuid pisut üllatavalt ei ole 
film vaid ühe peategelase 
keskne, stiilis „Bertrand ja 
teised“. Samaväärse tähele-
panu osaliseks saab veel neli 
kujundujujat. Ekraanil näeb 
ilmekat ülevaadet meeste 
muredest nii pereelus, tööl, 
kui üldse lähisuhtluse val-
las. Publik saab aimu, kuidas 
meeste elud on võtnud sellise 

paigaltammuva ja viltu veda-
va iseloomu.

Trenn pakub meestele sisu-
kat ajatäidet, milles vähetäh-
tis osa pole trennijärgsel sau-
natamisel ja nägusal treeneril 
Delphinel (Virginie Efira). 
Treeneril on mõned huvi-
tavad kombed nagu basseini 
ääres suitsetamine ja tree-
nijatele luule ette lugemine. 
Delphine on ka reljeefse ütle-
misega.

Filmi suurimaks tugevu-
seks on eriliselt head vestlus-
stseenid. Neis avaneb inten-
siivselt tegelaste sisemaailm ja 
elamise pinge. Visuaalselt on 

eriti äge stseen, kus Marcus 
(Benoît Poelvoorde) istub 
oma edutu vannimüügipoe 
ees reklaamiks püstitatud 
hiiglaslikus vannis  ja mugib 
filosoofilisel ilmel õunapom-
mi.

Õnnestunud on filmi muu-
sikavalik, koosnedes vanema-
test poplugudest, nagu näi-
teks „Let’s Get Physichal“ Oli-
via Newton-Johnilt. Linateos 
on ka kaasahaarav spordifilm, 
sest ujujad otsustavad minna 
rahvusvahelistele võistluste-
le, kus saavad erilise elamuse 
osaliseks, mida nad väga vaja-
vad.

Ühiselt tantsima!
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts koos Vikerraadioga kut-
sub 29. aprillil taas kõiki ühiselt tantsima. Juba üheteistkümnen-
dat korda tähistatakse ühistantsimisega rahvusvahelist tantsupäe-
va.

Eesti laulu ja tantsu juubeliaastal tantsitakse Kihnu pärimus-
tantsu Terve vald, mis on tantsupidude kroonitantsu Tuljak eel-
käija. Tantsu kirjelduse, muusika ja video leiab seltsi kodulehelt 
errs.ee.

Vikerraadiost kõlab muusika juubeliaasta puhul kahel korral – 
traditsiooniliselt kell 13.05 ja lisaks veel 18.55.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts korraldab ühistantsi-
mise Tallinnas Vabaduse väljakul algusega kell 18.30. Oma tule-
kust on teada andnud rohkem kui 800 tantsijat.

Ühised õhtused tantsimised toimuvad veel Otepääl, Valgas, 
Tõrvas, Juurus, Kohilas, Märjamaal, Sadalas, Tabasalus, Pärnus, 
Jõhvis, Võrus, Vastseliinas, Antslas, Kajamaal, Valtus, Tsirgulii-
nas ja mujal.

Kuulutaja

Kalasadamad 
avavad taas 
uksed
Homme, 27. aprillil toimub 
kolmas üle-eestiline avatud 
kalasadamate päev. 22 sada-
mat kutsuvad endale külla, 
et tutvustada kalandust ja 
kalasadamate igapäevaelu.

Külastajad saavad üritusel 
kaasa osta ja maitsta värsket 
kala ning kalatooteid ning 
osa võtta meelelahutuslikest 
kogupereüritustest. Igal sa-
damal on oma programm.

„Eesti on kalariik ja juba 
meie esivanemate toidulaual 
oli kala hinnatud söök,“ üt-
les maaeluminister Tarmo 
Tamm. 

Avatud kalasadamate päe-
va esindusüritus toimub 
Läänemaal Dirhami kalasa-
damas. Harjumaa kalandus-
piirkonnast osalevad Ristna, 
Leppneeme ja Tallinna Ka-
lasadam; Virumaalt Võsu, 
Toila ja Eisma; Hiiumaalt 
Roograhu ja Tärkma; Lää-
nemaalt Dirhami ja Topu; 
Peipsist Kolkja, Räpina ja 
Varnja; Pärnumaalt Lindi, 
Võiste, Japsi kai ja Pärnu 
Fishing Village Kaluriküla; 
Saaremaalt Nasva, Mõntu ja 
Ringsu (Ruhnu) ning Võrts-
järve piirkonnast Jõesuu ja 
Valma sadamad.

Kuulutaja
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KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis
28. aprillil kell 12 Rakvere staadionil start Rakvere Tar-
vakõnnile (8 km), registreerimine alates kella 11.30st, info 
telefonil 53585989 Maie Tamm.

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Vaegkuuljate teabepäev toimub 29. aprillil, esmaspäeval, 
algusega kell 13 Rakvere Linnavalitsuse seminarisaalis nr 
114. Ootame ka uusi liikmeid!

Rakvere Teater
2.05 kl 19.00 Paunvere poiste igavene kevade Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Urmas Lennuk)
2.05 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Peeter Raudsepp)

Rakvere kultuurisündmused
10. aprill–15. mai Rein Vaimetsa pliiatsijoonistuste näitus 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
16. aprill–4. mai Peeter Toominga 80. juubeli näitus 
„Mees valgel hobusel“ Rakvere Galeriis
27. aprill kell 11 XIV Lääne-Viru Näitemängupäev Rak-
vere Teatri väikses majas
27. aprill kell 12 Rakvere laste balletigala Rakvere Teatris
27. aprill kell 19 Rahvusvahelise tantsupäeva kontsert 
Rakvere Kultuurikeskuses
1. mai kell 15 meesansambel Sõbrad kevadkontsert Rakve-
re Kultuurikeskuses 

Eripalgeline 
kultuurifestival 
kevadises 
Rakveres
Oli 1993. aasta varakevad ning 
taasiseseisvunud Eesti oli saamas 
kahe aastaseks. Olid keerulised 
ajad, kus nii riik kui iga inimene 
võitles toimetuleku ja parema 
tuleviku eest ning erivajadustega 
inimeste ühiskonda kaasamine ja 
võrdsete võimaluste loomine oli 
teisejärguline teema.

Kuid just sel aastal loodi sot-
siaalminister Marju Lauristini 
toel Eesti Puuetega Inimeste 
Koda, mis tähistab mõttemaa-
ilma muutuse algust – rabeleda 
välja nõukogude ajast meisse 
sügavale juurdunud nn puudega 

ühiskonna staatusest. Selleks aga 
oli vaja muuta mõttemaailma, 
seadusandlust aga enim igapäe-
vast elus.

Just loodud Eesti Puuetega 
Inimeste Koja esimeseks suu-
reks ja mõttemalle muutvaks 
algatuseks sai puuetega inimeste 
kultuurifestivali korraldamine. 
Traditsiooniliseks kujunenud 
kultuurifestivali korraldamisel 
seati endale kõrged ja kohati ise-
gi täitmatud eesmärgid – ühelt 
poolt tuua hooldekodudesse, 
kodudesse või erikoolidesse pei-
detud puudega inimesed avatud 
ühiskonda ja teisalt julgustada 
nn „tavainimesi“ eelarvamuste-
vabalt ja hirmuta puudega ini-
mestega suhtlema. Ja nagu ikka 
on heaks ühendajaks laul, tants 
ning rõõmus meel.

1993. aastast toimunud puue-

tega inimeste kultuurifestival 
toimub juba kahekümne nel-
jandat korda ning tegemist on 
unikaalse ja kõige pikaajalisema 
traditsiooniga puuetega inimeste 
kultuurisündmusega Eestis, mil-
lel astuvad ülesse lauljaid, tant-
sijaid, instrumentalistid ja näite- 
trupid üle Eesti. Igal aastal jõuab 
publikuni umbes 30 erinäolist 
etteastet nii lastelt, täiskasvanu-
telt kui ka eakatelt.

Esimest korda toimub aga 
puuetega inimeste kultuurifes-
tival Rakveres, kellele andis tea-
tepulga üle Tartu, kus toimus 
kolm eelmist ja väga menukaks 
kujunenud festivali. Meie festi-
val on kui rändteater, liikudes 
ringi mööda imeilusat Eesti-
maad, tuues puuetega inimeste 
loodud kunsti ja rõõmu igasse 
Eestimaa piirkonda. Meie pea-

mine häll oli aastaid Viljandi, 
kuhu oodatakse festivali ikka 
tagasi, nii nagu iga kodu ootab 
oma maailmarännakul olevaid 
lapsi koju.

Puuetega inimeste kultuuri-
festival on erivajadustega ini-
meste ja nende lähedaste seas 
pikisilmi oodatud sündmus, 
milleks valmistutakse terve aasta 
ning kus astuvad läbimõeldud ja 
põhjalikult ettevalmistatud ka-
vadega üles nii lauljad, tantsijad, 
instrumentalistid kui näitegru-
pid. Nende seas on nii pikaajali-
se kogemusega esinejaid kui ka 
mitmeid uusi üllatavaid tegijaid.

Kui alguses oli tegemist pigem 
ise teeme ja ise naudime stii-
lis üritusega, siis tänaseks päe-
vaks pole see enam ammu vaid 
puuetega inimestele suunatud 
ettevõtmine. Kuigi jah, laval on 

endiselt vaid erilised inimesed, 
kuid saalis aina rohkem neid, kel 
otsene side erivajadustega ini-
mestega puudub, nn inimesed 
tänavalt.

Lääne-Virumaa Puuetega Ini-
meste Koja korraldustoimkond 
julgustab kõiki festivalil publi-
kuna osalema ning märkama, 
kui suurepärast kultuurielamust 
pakuvad puuetega inimesed ja 
kui väga nad naudivad suurel 
laval esinemist. Tulles avatud 
meele ning hingega, on tagatud 
positiivne emotsioon kui vita-
miin. Uskuge, kõik on võimalik 
ning rohkemgi veel. Seega, oo-
tame kõiki 24.–25. mail Rakvere 
Teatrisse.

Monika Haukanõmm,
Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse 

esimees
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Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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

PARIM HIND TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167
info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

VIHMAVEESÜSTEEMID TERASKATUSED JA -TARVIKUD TURVATOOTED

EELARVESTUS

TRANSPORT

PAIGALDUS

PRO PLEKITÖÖD

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood 01.05 avatud 10-15

Grilltooted al 2,95 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil lai valik sealihast saslõkke,
grill-lihasid, grillribisid, grillkoote,

erinevad grill- ja saslõkivorstid.

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
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