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TELEFON:  553 0004

www.toode.ee
e-kiri: tiina@toode.ee

Soovitame usaldada AS Toode katusemeistrite teadmisi ja kogemusi kodumaja katuse 
renoveerimisel. Aitame luua tervikliku, turvalise ja toimiva lahenduse aastakümneteks. 
Samaaegselt katusetöödega paigaldatud vihmaveesüsteemid, turvatarvikud ning 
lumetõkked on soodne ja tulus investeering oma kodusse. 
Teeme ära, meie jaoks on see  igapäevatöö!
2021. aasta jooksul AS Toode paigaldatud katustele TASUTA 1-aastane lisagarantii!
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Sinu pank kolib ära?
Tule Coop Panka! 
Meil on üle 55-aastastele 
igapäevased pangateenused TASUTA.

Ootame Sind Lai 18, Rakvere.

Finantsteenust pakub Coop Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu finantsteenuse tingimustega ja pea nõu spetsialistiga.

Kohaliku suurkuju auks tehti maakerale tiir peale

Eile keskpäeval tähistati Väike-Maarja keskväljakul väike-
se Eesti suure mehe Georg Lurichi 145. sünniaastapäeva. 
Maadluslegendi auks kogusid Väike-Maarja valla inimesed 
kokku 65 180 tervisekilomeetrit.

Väike-Maarja gümnaasiumi ja kohaliku vallavalitsuse 
koostöös sündinud väljakutsega „Kingime Lurichile 145 ki-
lomeetrit“ liitus 345 vallakodanikku. Parima tulemuse tegi 
Kalle Piirioja, kelle panus ühiskinki oli 1225,5 km. Üle tu-
hande kilomeetri kogusid ka Helen Altküla ja Kristi Miglai, 
vastavalt 1206,2 ja 1011 km.

„Hinnates kogutud sünnipäevakilomeetreid ehk ligikaudu 
1,5 tiiru ümber maakera, siis arvan, et legendaarne eestlane – 
Georg Lurich võib rõõmsalt muheleda, kuna tema sünni-
kohas hoitakse sportlikku liikumist au sees,“ rääkis Väike-
Maarja vallavanem Indrek Kesküla.

Vallavanem rõõmustas, et nõnda palju elanikke selle välja-
kutse vastu võttis. „Proovisin ka ise suusakilomeetreid kogu-
da ning jalgrattaga tuult trotsida, sest kuidas Sa ikka Lurichi 
sünnipäevale lähed ja isiklikke treeningkilomeetreid kuhjaga 
kaasa ei võta. Parim kink Georg Lurichile on tark ja terve 
Eesti rahvas,“ sõnas Kesküla.

Eilsel suurkuju sünniaastapäeval loositi välja tervislikud 
auhinnad ja peavõit, milleks on jalgratas Rattabaasilt, fortuu-
nana lõi kaasa Baruto.

Pärast ettevõtmist oli kõigil soovijail keskväljakult või-
malik läbi astuda ja ohutusnõudeid silmas pidades kohaliku 
suurkuju sünniaastapäevatordist suu magusaks teha. Maitsva 
14,5 kg kaaluva tordiga toetas Lurichi sünniaastapäeva AS 
OG Elektra.

Kuulutaja

ARVAMUS

Eesti ei ole nii rikas, et saaks lubada
matemaatikaga mitte arvestamist

H iljuti avaldas riigikontroll raporti 
Keskerakonna eelmistel Riigi-
kogu valimistel edu toonud tasu-

ta ühistranspordi eesmärkide täitmise 
kohta. Tulemused ei olnud üllatavad. 
Tasuta ühistranspordi majanduslik läbi-
kukkumine oli ette teada. Kaalukausile 
asetati aga eesmärk panna inimesi isik-
likust sõiduautost loobuma ning rah-
vast enam bussiga liikuma. Ka see ees-
märk kukkus läbi.

Tuleb igaks juhuks märkida, et vaa-
deldav periood ei puuduta koroona 
aega, mil olukord ongi erinev võrreldes 
sellele eelneva normaalsusega. Hinda-
misele kuulus vahemik 2017–2019.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ot-
sus maakonnas tasuta bussisõitu mit-
te kehtestada sai toona palju kriitikat. 
Oleme sellele teemale kulutanud tunde, 
päevi ja nädalaid, vaielnud ja arutlenud, 
palunud riigilt nullpileti rakendamise 
asemel kompenseerida Virumaal tasuta 
sõit tegelikele vajajate le – pensionäri-
dele, kooliõpilastele ja puuetega ini-
mestele. Maanteeameti ja ministri poolt 
ei leidnud toona see ettepanek kahjuks 
toetust.

Pakkusime sarnaselt Raplamaa oma-
valitsusjuhtidelegi, et ühtlase tasuta 
bussisõidu asemel võiks kasutada va-
hendeid ühistranspordi liinivõrgu tar-
beks ning lisada väljumisi, koheldes 
seeläbi võrdselt kõiki maakonna oma-
valitsusi. Asjatult.

Riigikontrolör Janar Holm tõdes pä-
rast auditi valmimist samuti, et olukor-
ras, kus kulud 0-eurose piletihinnaga 
jätkumiseks tõusevad igal aastal olu-
liselt, on asjakohane küsida, kas Eesti 
suudab sellist süsteemi üleval pidada. 
Ning lisas: „Võimalik, et raha tuleks 
suunata hoopis liinivõrgu sobivamaks 
muutmiseks ning tagada 0-eurose 
piletihinnaga sõit ainult neile, kellele 

see on toimetulekuks hädavajalik.“
Tegime täpselt sama ettepaneku juba 

aastaid tagasi. Kui palju miljoneid sel-
leks kulus, et samale tõdemusele jõuda? 
Eesti ei ole nii rikas riik, et matemaa-
tika tõdesid praktikast tagantjärele tar-
kusena järeldada.

Riigikontrolör tõi välja vaid ühe po-
sitiivse poole pealt esitatava fakti, et 
ühistranspordi kasutajate osakaalu vä-
henemine vähemalt paariks aastaks 
peatus. Kuid ka siin võib tegemist olla 
silmamoondusega, sest auditis tuuakse 
esile, et oma mõju võib olla asjaolul, et 
varem statistikas kajastamata sõitjad ja 
sularahaarveldajad pidid uue süsteemi 
järgi hakkama nüüd statistikasse mine-
ma. Seega ei pruukinud isegi nii madal 
eesmärk, ehk bussireisijate arvu lange-
mise peatumine, realiseeruda.

Kogu tasuta ühistranspordi süstee-
mi väljatöötamine ja selle järelmid on 
külvanud vaid segadust ja ebavõrdsust. 
Pikad vaidlused, kust algab liini pu-
hul maakonnaliiniks tõlgendamine ja 
mis kuulub linnaliinide hulka, on tül-
li ajanud mitmeid ametnikke ja oma-
valitsusi. Lisaks on ebavõrdne olukord, 
kus Rakvere doteerib oma linnaliine 
oma eelarvest, kuid umbes samasuuru-
ne üksus Võru saab kasutada eraldatud 
vahendeid muudeks tegevusteks, kuna 
tema sõidud maksab kinni riik.

Süsteem peab mitte ainult olema, vaid 
ka näima aus ning kui ka argumentee-
rida, et juriidiliselt on kõik korrektne, 
siis näilisuse ja muljetega on sootuks 
teised lood. Milleks väikeses Eestis sel-
list olukorda üldse võimaldada, on sa-
muti kehva juhtimise küsimus.

Lõpuks ometi on võetud tasuta ühist-
ransport teemaks ning loodetavasti al-
gab vigade parandamise periood. Palju 
halba on aga korda saadetud: kom-
mertsvedajad pankrotti läinud või liine 

sulgenud, erinevad omavalitsused saa-
nud ebavõrdsust kogeda, ka elanikud 
on sõltuvalt asukohast saanud ebavõrd-
se kohtlemise osalisteks.

Maksumaksja on maksnud nullkasu-
likkusega nullpileti süsteemi eest 2017. 
aastal 21,9 miljonit eurot, 2019. aastal 
43,1 miljonit eurot, tänavu kulub sel-
leks 52,1 miljonit ning Transpordia-
meti prognooside kohaselt peaks aas-
taks 2024 minema tasuta ühistransport 
maksumaksjale maksma 64,6 miljonit 
eurot.

Tegeleme aga matemaatikaga tagant-
järele. Riigikontroll on välja arvuta-
nud, et aastal 2019 oli ühe maakondliku 
bussiliini ühe reisija keskmine kulu 
sõidu kohta 6,31 eurot, kuid leidus ka 
liine, kus ühe sõidu ja liini reisija kulu 
oli üle 100 euro (selle summa eest saaks 
liinibussiga Kiievis edasi-tagasi ära käia 
ja jääks veel ülegi).

Tegelikkuses jäävad enamus maa-
konnasiseseid liine ju üsna lühikesteks 
distantsideks, kus pileti omahind ena-
masti alla euro ning võib vaid ette ku-
jutada, kui suured on käärid, kus umbes 
8 km liini läbimine reisija kohta maksis 
riigile keskmiselt 6,31 eurot. Kui riigil 
on raha küll, miks ka mitte. Eesti ei ole 
aga nii rikas.

Einar Vallbaum,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 

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

Linnuse 7, 44306 Rakvere 

www.linnuseauto.ee

MES-i kriisimeetmed
on taas avatud
Maaelu Edendamise Sihtasu-
tuse (MES) kaudu koroona-
kriisi mõjude leevenda-
miseks suunatud laenu ja 
laenukäenduse kriisimeet-
med on taas taotluste esita-
miseks avatud.

Esmaspäevast alates võtab 
MES vastu käibelaenu ja lae-
nukäenduste taotlusi. 2020. 
aasta laenujääk 14,3 miljonit 
eurot suunatakse uuesti kasu-
tusse. Sellest 2 miljonit eurot 
on ette nähtud käibelaenudeks 
ning 12,3 miljoni euroga suu-
rendatakse käendusreservi.

Käibelaenude väikese 
mahu tõttu piirdub laenu 
sihtgrupp põllumajandus-
tootjate ja toiduainete tööt-
lemise sektoriga. Lisaks on 
käibelaenude mahud ning 
eelarve jagatud ettevõt-
te suuruse alusel kaheks: 
mikroettevõtjatele on ette 
nähtud 5000 – 25 000 euro 
suurused käibelaenud kogu-
mahus 750 000 eurot ning 
väikese ja keskmise suuru-
sega ettevõtjatele on ette 
nähtud 5000 – 200 000 euro 
suurused käibelaenud kogu-
mahus 1 250 000 eurot.

„Käibelaenu jagamine et-
tevõtte suuruse alusel annab 
suuremale hulgale ettevõt-
jatele võimaluse sellele ligi 
pääseda, mis omakorda ta-
gab rohkemate ettevõtetele 
võimaluse leevendada tek-
kinud käibevahendite puu-
dust,“ lausus maaeluminister 
Urmas Kruuse.

Laenukäendust pakub 
MES nii põllumajandustoot-
jatele, toiduainetööstustele 
kui ka maapiirkonnas tegut-
sevatele ettevõtjatele. Käen-
dusreservi suurendamine an-
nab võimaluse kaasata panku 
sektori rahastamisse senisest 
enam, pakkudes MES-i kau-
du pangalaenudele tagatisi.

„Käendusreservi suurenda-
mine on praegu väga vajalik, 
sest pangad on järjest enam 
hakanud ka ettevõtetele laene 
väljastama, mistõttu MES-i 
pakutav käendus annab pan-
kadele kindlustunde oma 
laenuotsuste tegemisel,“ sõ-
nas MES-i juhatuse esimees 
Raul Rosenberg.

Kuulutaja

Riigikogu esimees Jüri Ratas 
on täna visiidil Lääne-Virumaal
Tänasel ajalooliste sünd-
muste rohkel päeval töötab 
Lääne-Virumaal Riigikogu 
esimees Jüri Ratas. Sel reedel 
peame Riigikogu 102. sünni-
päeva ja seitsmendat korda 
veteranipäeva, neile lisandub 
muistsetest aegadest jüripäev.

Sama mitmekesine, aga 
ka inimkeskne saab olema 
Riigikogu esimehe tööpäev. 
Selle keskmes on küsimus, 
mida veel vajame, et mullu 

alanud kriis üheskoos seljata-
da. Selleks kohtub ta Lääne-
Virumaa inimeste tervist 
ja turvalisust hoidvate ter-
vishoiutöötajate ning kor-
rakaitsjatega. Lisaks külas-
tab maakonna suurimate 
tööandjate sekka kuuluvaid 
ettevõtteid.

Kindlasti arutab omavalit-
suste juhtidega, kuidas val-
la või linna elanikud kriisis 
toime tulevad ja mis osas 

saab veel riik õla alla panna. 
Samuti pöörab Jüri Ratas tä-
helepanu kaitseväelastele ja 
kaitseliitlastele. Kokkuvõt-
tes jõuab Riigikogu esimees 
sel korral Tapa, Vinni ja 
Väike-Maarja valda ning 
Rakvere linna.

Pikemat intervjuud Jüri Ra-
tasega saate lugeda Kuulutaja 
järgmisest numbrist.

Kuulutaja

Virumaal plaanitakse 
„Soome hüpet“
Täpsemini on kavas Ida- ja Lääne-Virumaa ühisprojekt, mille 
eesmärgiks Virumaa temaatiliste reisimarsruutide arendamine 
ja ühisturundamine Soome sihtturule.

Liisi Kanna

Kui seni on pikemalt juttu ol-
nud, et Lääne-Virumaalt ka-
vatsetakse Riigi Tugiteenuste 
Keskuse piirkondade kon-
kurentsivõime tugevdamise 
meetmesse esitada Vallimäe 
purikatuse ehitamise projekt, 
siis tegelikult võib lisaks üles 
seada ühe maakonnaülese 
taotluse. Hiljuti otsustaski 
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit osaleda partnerina ühis-
projektis Ida-Virumaaga – ni-
meks „Virumaa Soome hüpe“.

Projekti kogumaksumus on 
üle poole miljoni euro. Kuna 
omaosalust plaanitakse ra-
hastada omavalitsuste vahen-
distest jagatuna kolme aasta 
peale, peavad heakskiidu and-
ma ka volikogud. Kesknädalal 
käsitleti plaanitavaid tegevusi 
Rakvere linnavolikogus, kus 
idee ka heaks kiideti.

„Projekti eesmärgiks on Vi-
rumaa temaatiliste reisimars-
ruutide arendamine ja ühistu-
rundamine Soome sihtturule. 
Kavandatakse erinevatele 
huvigruppidele suunatud nii 
Ida- kui Lääne-Virumaad lä-
bivaid reisimarsruute kolmes 
kategoorias: loodus, kultuur 

ja toit,“ võttis linnapea Triin 
Varek põgusalt tegevused 
kokku.

Kuigi rahastuse taotleja-
teks on omavalitsusliidud, siis 
tegevuste elluviijateks Ida-
Virumaa Turismiklaster ning 
Lääne-Virumaa turismiette-
võtjaid ühendav MTÜ Visit 
Virumaa, mille juht Karin 
Reinberg saadikutele projekti 
ka pikemalt tutvustas.

„Kui vaadata välisturgu, siis 
võiks kaaluda mõlema Vi-
rumaa koostegutsemist. Aga 
et sinna jõuda, siis tahame-
gi proovida mitmeid erine-
vaid projekte,“ selgitas Rein-
berg maakondade koostöö 
tagamaad.

„Lähtume EAS-i külastaja-
teekonna kontseptsioonist, 
kus mõeldakse turismisiht-
kohana mingit piirkonda, mis 
oleks orgaaniliselt külastaja 
teekonnana nähtav. Kui mõt-
leme Tallinn-Narva trassi ja 
teistelt poolt põhjaranniku 
peale, siis see piirkond siin 
ühiselt tegutsema sobiks,“ 
rääkis ta.

MTÜ Visit Virumaa juht 
tõdes, et soomlased mõtlevad 

Lääne-Virumaa nime kuuldes 
hoopiski Lääne-Eestile ning 
seda olukorda tuleks muuta. 
„Soome turg on meile tähtis. 
Soome külastajate osakaal 
kõikidest välisturistidest on 
2019. aasta andmete põhjal 
Eestis tervikuna 22 protsen-
ti, samal ajal Lääne-Viru-
maal kõigest 8 protsenti. Kui 
saaks tõsta külastatavust Soo-
me kliendi poolt kasvõi ühe 
protsendi võrra, siis see teeks 
2300 majutusööd lisaks, aga 
soome turist on meile kõige 
kallim – välisturistidest toob 
ta kõige rohkem keskmiselt 
raha siia, võrreldes Venemaa 
ja Lätiga,“ märkis Reinberg.

Projekt koosneb kolmest 
etapist. Esiteks eeltöö – po-
tentsiaalsete osalevate ettevõ-
tete kaardistamine. Seejärel 
tootesegmendi arendamine 
ja pakendamine vastavalt 
turu trendidele – plaanis on 
kaasata sihtturu turundus-
spetsialistid. Ning viimaks 
turundustegevused.

Kaasatavaid ettevõtteid 
Lääne-Virumaalt saab olema 
ligi 20. Kavas on koostada 
kõigi kolme teema – loodus, 
kultuur ja toit – kohta vähe-
malt kaks paketti. Igaühes 
neist on kummastki maa-
konnast vähemalt kolm siht-
punkti. „Kokku vähemalt 18, 
aga see on miinimumpiir. 
Mõnele marsruudile mahub 
rohkem sihtkohti kui kolm,“ 
märkis MTÜ Visit Virumaa 
juht, lisades, et seejuures ei 
ole arvestatud kohti, kust tee-
konnal läbi astutakse, nagu 
kauplused.
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SISUTURUNDUS

N.R. Energy langetab Tapal 12 protsenti toasooja hinda
K onkurentsiamet kinnitas eel-

misel nädalal soojatootja N.R. 
Energy taotlusel Tapa võrgu-

piirkonnas uue soojusenergia piir-
hinna 52,7 eurot megavatt-tunnist, 
millega kaugkütte hind läheb alates 
1. maist Tapa soojatarbijatele üle 12 
protsendi soodsamaks.

N.R. Energy juhatuse liikme Ric-
hard Viiese sõnul langeb toasooja 
hind tänu viimastel aastatel Tapal 
tehtud investeeringutele, mis on 
muutnud soojatootmise efektiivse-
maks. „Tehtud investeeringud on 
end õigustanud ja seda kinnitas piir-
hinna heakskiiduga ka Konkurent-
siamet. Tänu investeeringutele saa-
me Tapal pakkuda oma klientidele 
üht soodsaimat soojusenergia hinda 
väljaspool suuremaid linnu,“ selgitas 
Viies.

N.R. Energy on investeerinud vii-
mastel aastatel Tapa kaugküttevõrku 
kokku ligi 8 miljonit eurot. Suure-
mad investeeringud on tehtud Kon-
kurentsiametiga kooskõlastatult ning 
katlamajade rajamise puhul on läbi 
viidud Konkurentsiametiga koos-
kõlastatud avalik konkurss soojus-
energia ostuks 12 aastaks. Tapa 
kaugküttevõrk koos katlamajadega 
on hetkel Baltimaade üks kaasaegse-
maid ja keskkonnasõbralikumaid.

Uus hinnavalem ja selle järgi piir-
hind 52,7 eurot megavatt-tunnist 
(ilma käibemaksuta) hakkab keh-
tima alates 1. maist 2021 ning kin-
nitati kolmeks aastaks. Seni kehtib 

2017. aastal määratud piirhind 59,08 
eurot megavatt-tunnist (ilma käibe-
maksuta), mis on üle 12 protsendi 
kõrgem. Hinnavalemi järgi alaneb 
juhul, kui kolme aasta jooksul muu-
tuvad kütuste (hakkpuit, põlev-
kiviõli) ostuhinnad odavamaks, ka 
müüdava soojuse piirhind.

Richard Viiese sõnul saaks hind 
langeda veelgi, kui liita Tapa sooja-

võrku uusi kliente. Tapa soojavõr-
guga on hetkel liitunud 75 tarbijat, 
nende seas on korteriühistuid, äri-
ettevõtteid, büroohooneid ja hari-
dusasutusi. Samal ajal ootab Tapal 
kaugküttega liitumist veel 24 uut 
soojatarbijat ehk kokku kuni 500 
inimest, valdav osa neist juba ala-
tes 2018. aastast. Riigi Kaitseinves-
teeringute Keskusega on Üleviste 9 

asuva kasarmu liitmiseks käimas ak-
tiivsed läbirääkimised.

„Uute tarbijate liitumine looks 
eeldused kütte hinna veelgi suure-
maks langetamiseks kõigi soojatar-
bijate jaoks, sest paraneb katlama-
jade efektiivsus, ühtlasi kaugküte 
on tarbija kui ka keskkonna vaates 
kõige ohutum lahendus. Kahjuks on 
kohalik omavalitsus viimastel aas-

tatel erinevatel ettekäänetel pidur-
danud uute klientide liitumist, olles 
teinud erandi vaid kahele suuremale 
firmale. Loodame, et Konkurentsi-
ameti põhjalikult läbi kaalutud otsus 
(menetlus võttis aega üle 10 kuu) 
kinnitada hinnataotlus ning kiita 
heaks N.R. Energy viimaste aastate 
investeeringud, mõjub julgustavalt 
ka Tapa vallavalitsusele ning uued 
soojatarbijad saavad peagi liitumis-
võimaluse. Konkurentsiamet kä-
sitleb N.R. Energyt jätkuvalt Tapal 
võrguettevõttena ja see annab sel-
gust soojamajanduse korraldami-
seks,“ selgitas Viies.

1997. aastal asutatud ja täieli-
kult Eesti erakapitalil põhinev N.R. 
Energy OÜ varustab soojusenergia-
ga 19 kaugkütte võrgupiirkonda üle 
Eesti, müües soojusenergiat mehita-
mata kaug- ja lokaalkatlamajadest. 
Ettevõtte peamised kliendid on 
kortermajad, eramud, koolid, laste-
aiad, spordihooned, tervishoiuasu-
tused, kohalikud omavalitsused, 
asutused ja ettevõtted. Ettevõte on 
tegev ka Eesti bituumeniturul.

N.R. Energy on viimase 15 aas-
taga investeerinud erinevate asu-
late soojusmajandusse 25 miljonit 
eurot ja kavandab järgmisel kahel 
aastal Eesti regionaalsete katla-
majade ja soojavõrkude uuenda-
misse veel kokku ligi 9 miljonit 
eurot.

N.R. Energy OÜ

Tapa reservkatlamaja. Foto: N.R. Energy OÜ

TÄNA MAAILMAS

1908: kuidas Moskva muutus Veneetsiaks
Täna 113 aastat tagasi, 23. aprillil 
1908. aastal algas kõige suurem 
üleujutus Venemaa praeguse pea-
linna Moskva ajaloos. Vee alla jäi 
umbes viiendik iidse linna territoo-
riumist, paatidega liikusid ringi röövi-
jad ja jõgi muutus magusaks.

Allan Espenberg

Katastroof toimus 1908. aasta 23. – 
27. aprillil (vana kalendri järgi 10. – 
14. aprillil). Tolle aasta talv oli väga 
lumine ja külm, ilma sulailmade-
ta. Kevad aga saabus ootamatult, 
erakordselt soojalt ja päikeseliselt. 
„Kaks-kolm järjestikust sooja päeva 
ja mitu vihmasadu korraga lükkasid 
lume sulamise hoogsasti käima ja 
murdsid jää nii rabedaks, et Moskva 
jõe kiire ja suure veega üleujutus 
oli väljaspool kahtlust,“ meenutas 
Moskva tollane kindralkuberner 
Vladimir Džunkovski.

Ööl vastu neljapäeva suurel nä-
dalal saadi teada, et Moskva jõgi 
on tulnud üle kallaste ja mitu 
Moskva-lähedast küla on jäänud 
vee alla. Peatselt jõudis suurvesi ka 
Moskvasse ning lõpuks kerkis vee-
tase üheksa meetrit. „Vesi lähenes 
kaldapealsete tänavate kõige ülemi-
se ääreni ja hakkas jõudma kõnni-
teele. Pärast kella viit õhtul oli kogu 
ala Moskva jõe ja kanali vahel kohu-
tavas seisus, kuid see oli hämmasta-
valt ilus vaatepilt,“ kirjeldas nähtut 

kindralkuberner.
Katastroofi pealtnägijate sõnutsi 

olevat kõige ilusam vaade avanenud 
sildadevahelisel alal, kui veepinna 
kohal põlesid gaasilambid, millest 
paistsid välja ainult nende ülemised 
tipud ja mida poldud jõutud kustu-
tada – tundus, et tegu oli vee peal 
hõljuvate laternatega.

Moskva kesklinnas asuv Bolotna-
ja väljak ehk rahvakeeli „soo“ (boloto 
on vene keeles „soo“) muutus möl-
lavaks mereks. „Vees peegeldusid 
teisel korrusel asuvate korterite ja 
tänavalaternate tuled, esimestel kor-
rustel valitses täielik pimedus. Suure 
vaevaga sõitsin kaldatänava kõige 
kõrgemasse punkti: vesi pulbitses, 
hobune puristas hirmunult,“ jutus-
tas Džunkovski.

Kõigi sildade rinnatistelt lasti 
jõeni silmustega trossid, et nendest 
saaksid kinni haarata uppuvad või 
kogemata voolu poolt jõkke uhutud 
linlased. Üle vanade sildade hobu-
kaarikuga sõites oli tunda, kuidas 
sillad värisesid suurvee pealetungist 
ja võimsad jääkamakad põrkusid 
vastu silladetaile.

Pealtnägijate 
kirjeldused suurveest
Balletiajaloolane Juri Bahrušin, 
kuulsa filantroobi Aleksei Bahruši-
ni poeg mäletas üleujutust selliselt: 
„Väljaspool väravaid võis näha täna-
vat, kuid mitte tavalist, igapäevast ja 

Moskvale omast, vaid veneetslaslik-
ku, kõik oli hõbedase veega üle uju-
tatud. Kui jälgisin vaikses imestuses 
seda erakordset pilti, sõitis mööda 
tänavat aeglaselt paat, mis oli täis 
topitud igasugust koli, patju, mad-
ratseid, riidekaste, mille peal istusid 
kahvatud ja pahas tujus inimesed. 
Varsti ilmus paadi järel kiirustades 
kokku klopsitud parv, samuti ini-
meste ja asjadega koormatud.“

Veel jutustas Juri Bahrušin, et 
tema isa esimeseks mõtteks oli pääs-
ta muuseumi eksponaadid, mis asu-
sid alumises poolkeldris. Seetõttu 
tassisid mehed terve päeva väärtus-
likumaid esemeid ülakorrustele, aga 
mida ei jõutud keldrist minema viia, 
siis nende peale asetati erinevaid 
raskusi, et veevool vitriine ja kap-
pe koos eksponaatidega minema ei 
viiks.

Üks pealtnägija kirjeldas katast-
roofi järgmiselt: „Tänavatel sõideti 
paatidega, kuid see oli samaaeg-
selt äärmiselt ohtlik, kuna võimas 
veevool vedas paate endaga kaasa. 
Aga mööda jõge kihutasid suured 
palgid, heinakuhjad, küttepuud, 
mingisugused suured tünnid, talu-
poegade majaosad ja terved hooned. 
Kella kahe ajal pärastlõunal sõitis 
jõel suur lodi, mis Borodino silla-
sammaste vastu purunes. Vee poolt 
ära lõigatud ja üleujutatud majade 
elanikud lehvitasid rätikutega oma 
sugulastele... Ivanovkas uputati 

palju tehaseid ja vabrikuid... Kalda-
tänaval oli tulekahju: põlesid Bu-
tikovi vabriku hooned, kuid tule-
tõrjujad ei saanud tulekolde juurde 
sõita ja püüdsid vabrikut kustutada 
naaberhoonetest.“

Hukkunuid vähe,
kahjud suured
Eriti „nutikad“ inimesed kasutasid 
olukorda rikastumiseks: röövlid 
sõitsid paatidega uputatud korte-
rite ja majade juurde, lõhkusid uk-
sed maha ja viisid väärtuslikuma 
kraami minema. Kuigi ülakorruste 
elanikud hüüdsid appi politseid, et 
vargad kinni võtta, siis korrakaits-
jatel oli nii palju tööd, et igale poole 
ei jõutud. Aga jõukas rahvas rentis 
sellal oma lõbuks paate ja sõitis uu-
dishimu rahuldamiseks Moskva üle-
ujutatud hoonete, aedade ja väljaku-
te vahel.

25. aprilli õhtuks hakkas vesi ala-
nema ja 27. aprilliks oli üleujutus 
peaaegu läbi. Üleujutus purustas 
täielikult või kahjustas tuhandeid 
hooneid. Imekombel jäi katastroo-
fist puutumata Tretjakovi galerii, 
sest selle ümber jõuti ehitada spet-
siaalne tellistest müür. Samas tabas 
katastroof valusasti Moskva kuber-
manguarhiivi, kus vesi hävitas um-
bes 80 000 toimikut. Päästja Kristu-
se katedraali lähistel asunud keldris 
hävis tuntud maalikunstniku Sergei 
Maljutini mitu teost.

Kuna suurvesi ujutas üle elektri-
jaama ja elektrivarustus katkes, siis 
tekkis suur nõudlus odavate lampi-
de, petrooleumi ja küünalde järele. 
Mõnes kaupluses hakati valgustu-
seks kasutama atsetüleenlaternaid. 
Lisaks hävisid üleujutuses kolossaal-
sed kaera-, õuna-, jahu- ja kruubi-
varud, mis põhjustasid suveks nen-
de toiduainete järsu hinnatõusu.

Ajaleht Börsiuudised kirjutas juba 
28. aprillil: „Kahjud ulatuvad hiigla-
suurte summadeni. Ainuüksi Gep-
neri suhkruvabrik kandis 7 miljonit 
rubla kahju. Omanikule tehti ette-
panek kogu suhkur tehasest välja 
viia ja selle eest küsiti 4000 rubla. 
Gepner aga keeldus ja Moskva jõgi 
voolas terve päeva magusa veega.“

Lisaks magususele oli Moskva 
jõgi mõnda aega ka kollane, sest 
üleujutuse küüsi langenud Ušakovi 
keemiatehasest lahustusid jõevette 
kollase värvi tohutud varud. Berse-
nevskaja kaldatänava majade alumi-
sed osad jäidki pärast vee alanemist 
kollasteks.

Huvitav on aga see, et hukku-
nuid oli väga vähe: teadaolevalt 
sai veemöllus surma vaid kaks ini-
mest. Vigastatuid oli siiski palju ja 
veel rohkem oli neid, kes jäid kogu 
oma maisest varast ilma. Eriti puu-
dutas see vaesemaid inimesi, kelle 
elukohtadeks olid keldrid ja pool-
keldrid, kuhu vesi tungis esimeses 
järjekorras.
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Kadrina alevik saab 
visiooni heast avalikust ruumist
Kadrina vallavanem Kairit Pihlak sõlmis koostöölepingu Ees-
ti Arhitektide Liiduga arhitektuurikonkursi läbiviimiseks, et 
leida kaasaegne lahendust Kadrina aleviku keskosale ja selle 
mõjualale.

Kultuuriministeerium jätkab „Eesti Vabariik 100“ arhitek-
tuuriprogrammi „Hea avalik ruum“. Programmi alusel valitak-
se 2021. aastal välja neli linna või tõmbekeskust, mille avaliku 
linnaruumi planeerimiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus. 
Ühe tõmbekusena osaleb tänavu programmis Kadrina alevik. 
Arhitektuurikonkursi abil leitakse parim ideelahendus aleviku 
keskosale ja selle kontaktalale.

„Kadrina vald on juba mitu aastat tagasi avaldanud soovi 
osaleda selles programmis. Loodame konkurssiga leida idee-
lahenduse, mille põhjal avalikku ruumi mõtestatult edasi aren-
dada,“ sõnas Kairit Pihlak.

Arhitektuurivõistlus kuulutatakse eeldatavasti välja maikuus 
ning tulemuste väljakuulutamine peaks toimuma 2021. aasta 
sügisel.

Kuulutaja

MUST KROONIKA

KULUPÕLENGUD
21. aprillil kella 12.08 ajal kutsuti päästjad Väike-Maarja val-
da Kärsa külla, kus oli süttinud kulu. Kohale saabunud pääst-
jatel tuli likvideerida umbes 100-ruutmeetrine pinnasepõleng. 
Esialgsetel andmetel soovis elanik põletada lõkkes prahti, kuid 
selle tagajärjel süttis kulu. Tulekahju lokaliseeriti kell 12.54.

Kell 13.15 sai Häirekeskus teate, et Tapa vallas Moe külas on 
puhkenud kulupõleng. Valgejõe silla juures oli süttinud umbes 
pool hektarit pinnast, mille kustutamine lõpetati kell 13.57.

Kell 13.47 suundusid päästjad Vinni valda Roela-Rahkla 
maantee 7. kilomeetrile, kus tee ääres oli süttinud pinnas ja 
männinoorendik. Kolm päästekomandot likvideerisid umbes 
poole hektari suuruse maastikupõlengu kell 15.00. Teataja ar-
vates võis tuli alguse saada suitsukonist. Täpne põlengu põhjus 
on selgitamisel.

Kella 19.00 kutsuti päästjad Haljala valda Eisma külla kustu-
tama kulupõlengut. Kohapeal viibinud inimesed olid suutnud 
ise suurema põlengu kustutada, päästjad likvideerisid viimased 
kolded. Kokku sai kannatada umbes 400 ruutmeetrit pinnast. 
Päästjad lõpetasid töö kella 19.30 ajal.

Mitmeid väljakutseid kulupõlengutele oli Lääne-Virumaal 
ka nädalavahetusel.

ÄHVARDAMINE
18. aprillil teatati politseile, et Kundas kortermaja korteris äh-
vardas 51-aastane mees naist. Politsei pidas mehe kahtlustata-
vana kinni.

VARGUSED
17. aprillil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Rakve-
re vallas varastati metsamaterjali. Kahju on ligikaudu 3000 eu-
rot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

15. aprillil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Tapal 
varastati Ülesõidu tänava maja juurde pargitud autolt lisatuli. 
Kahju on ligikaudu 790 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on 
selgitamisel.

Tapa vaksalihoone saab uue ilme juba tuleval aastal
Tapa valla juhid kohtusid 
kolmapäeval majandus- ja 
taristuministri Taavi Aasaga 
ning põhiteemaks oli Tapa 
jaamahoone tulevik. Ministri 
sõnul on võetud vastu otsus, 
mille kohaselt sõlmib Ees-
ti Raudtee käesoleval aastal 
koostöökokkuleppe Tapa 
vallaga, sisuks vaksalihoone 
renoveerimine juba tuleval 
aastal.

Tapa vaksalihoone ja vee-
torn kuuluvad Eesti Raud-
teele ning paiknevad riigi 
omandisse jäetud alal, mille 
hoonestusõigus kuulub sa-
muti Eesti Raudteele. Tapa 

vaksalihoone on alates 2017. 
aastast muinsuskaitse all ning 
selle kaitsevööndis asub ka 
kompleksi kuuluv veetorn. 
Hooned moodustavad Tapa 
linna kontekstis olulise maa-
märgi, kuid hoolimata sellest 
pole tänaseni leitud komplek-
sile kasutust.

Taavi Aasa sõnul on käes-
oleval aastal plaanis sõlmida 
koostöökokkulepe Tapa val-
laga ning seejärel koostada 
renoveerimisprojekt. Eesti 
Raudtee poolsed tööd on pla-
neeritud 2022. aastasse.

„Vaksalihoone probleem 
oli meil ammu teada ja väga 

hea meel, et see leiab lähiajal 
lahenduse. Tapa on lääne-
ida- ja põhja-lõunasuunaliste 
raudteeliinide ristumiskoht, 
mille läbivad rongisõitjad 
Tallinnast, Narvast, Tartust 
ja Venemaalt. Ülioluline on 
tegudega näidata, et me hoo-
litseme raudtee ning selle 
vara eest ja peame oluliseks 
investeerida sellesse vald-
konda. Selle kinnituseks saab 
renoveeritud vaksal, raudtee 
elektrifitseerimine ja koha-
liku sorteerimispargi uuen-
damine,“ rääkis majandus- ja 
taristuminister.

Tapa vallavolikogu esimees 

Maksim Butšenkov nentis, 
et jaamahoone küsimusega 
on pidevalt tegeletud: „Ole-
me saatnud kirju erinevatele 
ministritele, korraldasime ka 
kahele riigihaldusministrile 
visiidid Tapa vaksalisse.“

Butšenkov selgitas, et vii-
maste uudiste taustal, mille 
järgi kolib Tapale Ülemiste 
sorteerimisjaam, tundus loo-
giline tuletada taaskord meel-
de üht n-ö habemega prob-
leemi. „Taavi Aas kinnitas 
otsuse, mis teeb õnnelikuks 
väga paljusid kohalikke ela-
nikke, sest meie raudteelin-
na visiitkaart muutub varsti 

ilusaks,“ lausus vallavolikogu 
esimees. Tema sõnul algab 
nüüd vaksalihoone tulevikus 
uus etapp – kasutusotstarbe 
leidmine. Laual on erinevad 
variandid: muuseum, valla-
maja, harukontorid, loome-
majanduskeskus ja palju 
muud. Tapa vallavanem Riho 
Tell lisas, et Tapa vaksalihoo-
ne on oluline linna sümbol ja 
visiitkaart. „Hoone seisukorra 
pärast valutavad südant kõik, 
kellele Tapa linn ja tema tu-
levik korda lähevad. Tänane 
kohtumine majandus- ja ta-
ristuministri Taavi Aasaga 
andis kindlust, et oleme la-
hendusele lähemal kui kunagi 
varem. Tapa vald teeb endast 
kõik sõltuva, et Tapa vak-

salihoonest saaks taas linna 
uhkus ja hoone oleks aktiiv-
ses avalikus kasutuses,“ sõnas 
Tell kolmapäevase kohtumise 
järel.

Kokkuleppe kohaselt on 
vastutusalad jaotatud järg-
miselt: Eesti Raudtee taastab 
hoone teenindamiseks va-
jalikud kommunikatsioonid 
(vesi, kanalisatsioon, kesk-
küte, elekter) ning renovee-
rib hoone fassaadi ja katuse; 
Tapa vald korraldab omalt 
poolt hoone siseruumide re-
noveerimise ning varustab 
hoonepõhiste kommunikat-
sioonidega, pärast ehitustöid 
korraldab omavalitsus hoone 
kasutamise.

Kuulutaja
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Spordihalli otsasein ootab 
noorte kunstnike loomingut
Rakvere linn kuulutab välja 
konkursi koolinoortele, et 
luua spordikeskuse seinale 
omanäoline seinamaaling, 
mis kannab sõnumit „Sport 
ja noored“.

Konkursile oodatakse osa-
lema kõiki Rakvere linna 
koolide nimekirjas olevaid 
õpilasi. Kavandeid saab esi-
tada 9. maini. Seinamaalin-
gukonkursi eesmärk on ärgi-
tada noorte pealehakkamist 
ja julgust osa võtta uutest 
väljakutsetest. „Seoses ko-
roonaviirusega on toimunud 
linnas tavapärasest vähem 
üritusi ning noored pidanud 
olema kodusel õppel. Soovi-
me linna poolt anda noortele 
teistlaadi väljendusvõimalu-
se,“ julgustas linnakunstnik 
Marju Püümets osalema.

Seinamaalingu eskiisi loo-
misel peaks kindlasti arves-

se võtma, et tegu on suure-
formaadilise teosega, mis 
peab sobituma keskkonda. 
Seinamaaling on linnapil-
dis jääv, nähtav kogu linna-
rahvale ja vaadeldav mitmelt 
poolt. Teema „Sport ja noo-
red“ võiks kajastada täna-
päevast noorte sportlikku 
mõttelaadi ja looma ühtse 
terviku spordihoonega. Pildi 
asukohaks saab olema Rak-
vere spordikeskuse otsasein, 
Kooli ja Spordi tänava nur-
gal, kuni 100 ruutmeetrisel 
pinnal. Maalingu teostab 
OÜ SprayPrinter, kasutades 
n-ö printimise tehnoloogiat 
välisseinal.

Oodatud on A3 formaadis 
kavandid, kasutada võib kõi-
ki võimalikke joonistusva-
hendeid. Kuna SprayPrinteri 
tehnoloogia kavandi teos-
tamisel on väikseim värvi-

punkt (raster) 1 cm, ei tohiks 
olla üleliia detailne. Tööd on 
oodatud nii paberkandjal kui 
elektroonilisel kujul. Kavan-
did esitada linnavalitsus@
rakvere.ee või tuua käsipos-
tiga Rakvere linnavalitsusse 
Lai 20 (tulek palutakse eel-
nevalt kokku leppida telefo-
nil 322 5870).

Esitatud töid hindab žürii 
koosseisus Kristina Roos-
vald, Andres Uska, Angee-
lika Pärna, Marju Püümets 
ja Laila Talunik. Konkursi 
võitja(te) väljaselgitami-
ne on kaheetapiline, lisaks 
žürii arutelule toimub ka 
rahvahääletus sotsiaalmee-
dias. Konkurss lõppeb 21. 
mail võitja väljakuulutami-
sega, seinamaalingu loomine 
on planeeritud juunisse.

Kuulutaja

Märt Treieri hommikujutud said raamatuks
Kõik raadiokuulajad, kes 
püüdnud oma reede ja lau-
päeva hommikuid niimoodi 
sättida, et ikka „Vikerhommi-
kut“ kuulata saaks, võivad 
nüüd rõõmustada. Vaimukas, 
vahel isegi sarkastiline, kuid 
ometi kuulajatele nii meele-
pärane saatejuht Märt Treier 
on oma varahommikused 
mõttemõlgutused raamatuks 
kokku pannud.

Kaire Kenk

„Hommikujutud varajasele 
ärkajale“ – nii on autor raa-
matu pealkirjastanud ning 
jagab selles humoorikaid tä-
helepanekuid igapäevaelust ja 
inimestest.

„Vist juba nii paarküm-
mend aastat olen ärganud pea 
igal reedel kell neli hommi-
kul, leidnud külmkapist topsi 
kohupiima või rabarberi-
kisselli ja läinud lauldes tööle. 
Laulda on vaja selleks, et hääl 
ärkaks, muidu on see tobe,“ 
kirjutab Märt oma raamatus.

„Millalgi 8–9 aastat tagasi 
hakkas esimest korda tun-
duma imelik teha esimest 
korda nokk lahti üksnes mit-
temidagiütleva terega ja kos-
ta punnitatud lõbususega, 
et täna paistab päike ja kell 
on pool kuus. Kui makstud 
naeratusega teenindaja tuleb 
kohvikus keset sinu omletti 
küsima, kuidas maitseb, siis 
teate ju ka, et ega see teda te-
gelikult huvita, kästi küsida ja 
kõik. Et keegi sind elus hak-
kaks omaks või koguni oluli-
seks pidama, on vaja enamat. 
Hommik hommiku järel hak-
kasin kogemuste ja mälupil-
tide varal süvenema igapäe-
vaellu, mis on saanud teiste 
tööde-tegemiste tõttu oma-

jagu kirju, kuni ühel päeval 
mõistsin, et ilma hommiku-
jututa ei ole enam viisakas 
tööle tulla,“ jätkab autor.

Mõned teemad jooksevad 
hommikujuttudest pidevalt 
läbi, näiteks „noorus on hu-
kas“. „Jah, noorus on hukas, 
aga vanainimesed on ka hu-
kas,“ muigas Märt Treier 
kohtumisel lugejatega.

Teine läbiv teema on igat-
sus teistsuguste aegade järele. 
Iseäranis kirglikult suhtuvad 
Eesti inimesed moodsasse 
digimaailma. „Nägin kord 
restoranis, kuidas üks proua 
kõrvallauas filmis igat amp-
su, mis talle suhu läks.... Aga 
see ei tähenda, et ma ise nuti-
sõltlane poleks,“ tõdes autor.

„Raadios on ehk mõnevõr-
ra lihtsam töötada kui teles, 
kuid raadio jätab inimesele 
alles palju suurema kujutlus-
võime. Teine lugu on mui-
dugi see, et üksi saadet tehes 
saab enamik jutte räägitud „ei 
kuhugi“. Proovige ise kümme 
aastat pimedusse rääkida,“ 
mõtiskles Märt.

„Aga olen õppinud, et vest-
lemine inimesega ilma konk-
reetse adressaadita on täiesti 
võimalik. Õnneks olen saa-
nud kuulajatelt palju tagasi-
sidet. Eestlane on juba selli-
ne, et kui helistab või mõnel 
üritusel nööbist kinni võtab, 
siis tean, et ta on öeldavat pi-
kalt mõttes vaaginud ja annab 
edasi ka naabriproua mõtted,“ 
lisas ta.

Bussis ja rongis
kuuleb nii mõndagi
Tallinn pole tema hommiku-
juttude peategelaseks. Märt 
armastab liikuda bussi ja ron-
giga, sest just nii on ta pealt 
kuulanud ja kogenud mõnu-

said elupildikesi. „Inimesed 
räägivad ju bussis väga kõva 
häälega, jutustavad telefonis 
detailselt oma eluseiku lahti. 
Autoga sõites selliseid lugu-
sid ei kuule,“ nentis ta. „Ühe 
vanaisa sünnipäeva lugu, mis 
ka raamatus kirjas, puges 
mulle eriti naha vahele.“

Just selliseid lugusid eetris 
jutustades on tema kuulajatel 
kergem varahommikuti är-
gata. Ning kuulajaid Märdil 
jagub – juba varahommikul 
võib neid olla paarikümne 
tuhande jagu, „Vikerhommi-
ku“ tipphetkel veel kindel neli 
korda enam. „Vikerhommiku 
kõige kuulatavam aeg jääb 
sinna seitsme ümbrusse. Lau-
päeviti juba hilisemaks,“ ütles 
raadiohääl.

„See raamat on nagu fotoal-
bum, mida inimesed aeg-ajalt 
puhaste kätega sirvivad. Liht-
salt fotode asemel on jutud,“ 
iseloomustas Märt oma ül-
litist. „Jutud on nagu pildid. 
Mõni foto kõnetab rohkem, 
teine vähem. Ja kui pilt juba 
kõnetab, siis hakkame vaata-
ma, mis ja kes seal pildil veel 
on.“

Hommikujutte ühendama 
on autor kirjutanud väikesed 
sidetekstid. Mõned neist vä-
gagi südamesse minevad, näi-
teks Märdi esimese raadio-
saate arvustuse lugu. „Kunagi 
töötas Eesti Raadios tõepoo-
lest testkuulaja, kes igal hom-
mikul hindas eelmist saate-
päeva. Need arvustused või-
sid olla vägagi otsekohesed, 
võimalik, et mõni testkuulaja 
valas neisse kommentaarides-
se ka miskit isiklikku,“ rääkis 
ta.

Öelda võib väga erineval 
viisil. Üht õpetajat meenutab 
Märt raamatus erilise soo-

jusega. „Minagi meenutak-
sin Märdile Lembit Rattust, 
lõputult sõbralikku inimest, 
kes verinoorele ajakirjanikule 
leebelt mõista andis, et noor 
mees võiks nüüd üleliigse 
minema heita ja seesmiselt 
arenema hakata,“ muigas raa-
matu kirjastaja, kirjastuse Hea 
Lugu tegevjuht Tiina Kaalep.

Need siduvad tekstid on 
vajalikud, et lugeja mõistaks, 
mis koht oli raadioinimes-
te jaoks Raadiomaja, milline 
tähendus sealsel kohvikul ja 
baaril. „Märt ahmis noorena 
kogu seda Raadiomaja õhus-
tikku svammina endasse, 
kuulas baaris hoolega, millest 
need tähtsad tossutavad onud 
kõrvallauas räägivad. Ilmselt 
nendest aegadest ongi pärit 
tema suurepärane kuulamis-
oskus,“ nentis Kaalep.

„Olen täheldanud, et ini-
meste soov ja oskus kõnel-
da, nende rääkimisoskus on 
kadumas. Enam ei viitsita 
helistada ja rääkida, lihtsam 
on kirjutada. Aga vestlemi-
se kunstis tuleb tunnetada 
teise inimese meeleolu, eriti 
veel siis, kui soovid vestlusest 
mingit tulemust saada,“ nen-
tis Märt Treier. „Tänapäeval 

aga elab terve 11-12-aastaste 
seltskond telefonis, kusjuu-
res põhiline vestlusteema 
on mingi meelelahutus,“ tõi 
saatejuht välja.

Juba üheksandat aastat käib 
Märt koolides rääkimas eri-
sugustel teemadel, nii meedia 
kui riskikäitumisega seondu-
vatel. „15-16-aastased ongi 
vanuse poolest veel viimased, 
keda on üldse võimalik min-
gis suunas mõjutada. Edasi 
läheb see määratult raske-
maks,“ kommenteeris lektor 
ise.

Teised Märt Treieri 
raadiotööst
Varasem töö telekanali TV 
3 saates „Seitsmesed uudi-
sed“ andis hea elukooli. „Seal 
oli mul korraga kolm ameti-
kohta: peatoimetaja, uudiste-
ankur ja päevatoimetaja tak-
kapihta. Tööd tuli teha saadet 
ette valmistades nii palju, et 
nüüd saan kõigega hakkama,“ 
sõnas Märt.

Raadios on ta töötanud juba 
veerand sajandit, üksvahe sai 
raadio- ja telesaateid tehtud 
paralleelseltki. „Kui panna 
kaalukausile televisioon ja 
raadio, on see viimane tegi-

jale endale selgelt sümpaat-
sem,“ ütles Märt veendunult. 
Ka paljude tunnustuste seas 
pälvitud Eesti Emakeeleõpe-
tajate Seltsi aunimetus „Ema-
keeleõpetuse sõber“ aastast 
2014 tuli ikka raadiosaadete 
eest. „See läks mulle tõsiselt 
hinge,“ tõdes saatejuht.

„Märt Treier ja Viker-
raadio – need sõnad loovad 
mõnusa hommikutunde,“ 
kirjutab kirjanik Valdur Mi-
kita raamatu tagaküljel. „See 
on vaimukas jutt ja hea muu-
sika, mida vürtsitab oivaline 
iroonia. Parim osa sellest on 
saanud nüüd ka raamatuks,“ 
jätkab Mikita.

Ja kolleeg Kaja Kärner lisab: 
„Märt Treieri küpsusest ei 
maksa end häirida lasta. Selle 
varjust leiab kunagise heleda-
päise poisi, kelle meelest suu-
red inimesed on väga veid-
rad. Kui ometi väike prints 
temas kunagi täiskasvanuks 
ei saaks. Ja muidugi on Märdi 
raamat tema armastusaval-
dus Eesti Raadiole, siinsetele 
inimestele ja väärtustele. Siin 
ta on kasvanud selleks, kelle 
pärast me reedeti varem üles 
tõuseme.“

Märt Treier kohtumisel lugejatega. Foto: erakogu
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S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 30.04 ja 11.05
Seoses Covid-19 toimuvad hetkel loengudNB!

e-autokooli õppekeskkonnas e-õppena
B-kat e-õpe 29.04 ja 20.05
A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 28.05
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Rakvere, V idu 27õ . Info ja registreerimine

tel. 5152340 v i tarmo@e-autokool.eeõ

www.e-autokool.ee

• Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus(140h)

algab 8.07.2021 kell 10.00

• Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus(35h)

algab 8.05.2021 kell 10.00

• algab 10.05.2021 kell 18.00C- ja CE-kategooria koolitus

• algab 18.05.2021 kell 18.00T-kategooria koolitus(traktor)

• algab 5.05.2021 kell 18.00D-kategooria koolitus(buss)

LÜGANUSE VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

KESKKONNASPETSIALISTI
teenistuskohale

Teenistuskoha ülesanded ning kandidaadile esitatavad
nõuded ja tingimused on leitavad Lüganuse valla kodulehel
www.lyganuse.ee

Avaldus, motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava
dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele
aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald
43199 või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee.

Kandideerimistähtaeg: 10.05.2021
Täiendav info valitsus@lyganuse.ee, tel 33 21 320

www.grossitoidukaubad.ee

Võtame oma meeskonda tööle

TRANSPORTTÖÖLISE
kelle tööülesandeks on kaupade komplekteerimine ja
teisaldamine tsehhi laos

Oled oodatud meie meeskonda kui:
• Sulle meeldib vahetustega töö
• hindad head meeskonda
• oled kiire ja täpne

Pakume Sulle:
• kindlat ja konkurentsivõimelist töötasu
• tasuta lõunasööki
• tasuta sportimisvõimalust väga heal tasemel jõusaalis
• tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV
e-posti aadressile assistent2.personal@ogelektra.ee või
kandideeri CV keskuse www.cvkeskus.ee kaudu.

www.grossitoidukaubad.ee

Võtame oma meeskonda tööle

KASTIPESIJAID
kelle põhilisteks tööülesanneteks on transporttaara
pesemine ja komplekteerimine
Sinu eeliseks on:
• füüsilise tööga toimetulek
• korrektsus ja kohusetundlikkus
• töötahe
• valmisolek töötamiseks graafiku alusel
Pakume Sulle:
• väljaõpet
• stabiilset tööd (täistööaeg, tähtajatu tööleping)

ja kindlat töötasu
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
• tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV
e-posti aadressile assistent2.personal@ogelektra.ee või
kandideeri CV keskuse www.cvkeskus.ee kaudu.

VÄÄRIKUS • AVATUS • LENNUKUS • KOOSTÖÖ

Pakume tööd
• KLASSIÕPETAJALE
• MATEMAATIKAÕPETAJALE
• LOODUSAINETE ÕPETAJALE
Tööülesannete ja ootustega kandidaadile on võimalik tutvuda kooli
kodulehel: http://www.tapagymnaasium.kovtp.ee

Kandideerimiseks palun saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri
hiljemalt 16.05.2021 aadressil agnes.jyrjo@tapagymnaasium.ee

Lisainformatsioon: Klaire Uustalu, õppejuht, tel: 32 22 313,
klaire.uustalu@tapagymnaasium.ee

tehnikut
meie Jõhvi kontorisse 

TULE, AITA EHITADA EESTIT! 

Vaata lisainfot Riigi Kinnisvara AS-i kui tööandja kohta 

www.rkas.ee/tule-toole

Kui soovid kandideerida, saada meile oma CV koos motivatsioonikirjaga 

aadressile cv@rkas.ee märksõnaga „tehnik“ .

Ootame meie meeskonnaga liituma
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

SUVEREHVE

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Kundas 
otse omanikult. Hind 6500 €. Tel 
513 1272

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

• Mü ü a  L ä ä n e -V i r u m a a l , 
Tamsalu linnas keskküttega 
avar 2toaline korter, 2 rõdu, 
III korrus. Hind 13 500 €. Tel 
511 0478

• Müüa korter (2 tuba), Nooruse 
tn 3 Kadrina, Kadrina vald, Lää-
ne-Virumaa. Hind 30 000 €. Info 
tel 514 5764

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Aseris. Tel 5632 7008

• Müüa Rakvere linnas avara pla-
neeringuga 2toaline päikesepool-
ne korter (32 m2). 2korruseline 
maja ja korter asub II korrusel. 
Kütteks puu- ja keskküte. Hind 
45 000 €. Tel 5646 5055

• Müüa Vinnis 2toaline korter, 
renoveeritud majas, rõduga. Tel 
5624 4605

• Müüa 2toaline korter Kundas. 
Hind 6900 €. Tel 5814 5425

• Väike-Maarjas müüa 2toaline 
korter, II korrus (41,6 m2). Tel 
5384 0897 

• Müüa Tapa linnas keskkütte-
ga 4toaline korter. Hind 25 000 
€. Tel 511 0478

• Müüa maamaja Haljala vallas 
20 km Rakverest, 3 ha maad, vajab 
remonti. Tel 5593 8252

• Müüa Tõrma külas 2korruseline 
renoveerimist vajav maja otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa renoveerimist vajav maja 
Aseriaru külas (Aseri lähistel). Tel 
5624 4605

• Müüa maja Kalana külas, Jõge-
vamaal. Vajab renoveerimist. Tel 
5624 4605

• Müüa elamumaa Viru-Nigula 
vallas, Vasta külas. Tel 5624 4605

• Müüa Tõrma külas 1 ha elamu-
maa. Tel 5624 4605

OST
• Ostan 1toalise kõigi mugavuste-
ga korteri Rakvere kesklinnas I või 
II korrusel. Tel 5814 7077

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

• Ostan 1- või 2toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres. Tel 
5349 9628

• Ostan Tapal või Tamsalus 1-2toa-
lise korteri. Tel 511 0478

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

• Ostan 2toalise korteri Kundas-
se. Tel 514 5277

• Soovin osta Vinnis 2toalise 
korteri, I-II korrus. Tel 5344 7324

• Ostan maja Tartu linnas. Tel 
5817 2199

• Soovin osta korteri või maja 
Rakvere linnas või lähiümbruses. 
Võib pakkuda ka maatükki. Tel 
5300 9000

• Ostan maja Rakveres. Tel 5804 
2647

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

• Pere soovib osta maja Lääne-Vi-
rumaalt, hind kuni 50 000 €. Kiire 
tehing! Tel 5590 1281

• Ostan maja Rakvere linnas või 
lähiümbruses (kuni 10 km). Maja 
peab olema elamiskõlblik. Hind 
kuni 120 000 €. Tel 5819 1258

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

• Soovin osta otse omanikult maa-
maja või maatüki. Tel 517 0056

• Ostan kiiresti aiamaale soo-
jaku, furgooni või konteineri 
koos kohale toomisega Sõme-
rule. Tel 5362 5301

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 
9942

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline. Tel 504 
3520

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

VÕTAN ÜÜRILE

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

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Koigi külas 1toaline 
möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Rakvere linnas 1toa-
line kõigi mugavustega korter 
(41,8 m2). I korrus, möbleeritud. 
Üür 200 € + kommunaalmaksud. 
Tel 502 9052

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline 
pliidiküttega korter, vesi on korte-
ris, vannituba puudub. Üür 100 €/
kuu. Tel 511 0478

• Anda üürile Türi-Allikul möb-
leeritud 1toaline korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Jõgeval 1toaline 
möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Sõmerul 2toaline 
mugavustega korter. Tel 5557 
1484, 5629 3183

• Üürile anda korralik 2toali-
ne ahjuküttega korter Tamsalu 
keskuses! I korrusel, vesi ja ka-
nalisatsioon sees. Sisehoovis 
parkimisvõimalus. Üür 95 € + 
kommunaalmaksud. Lisainfo 
telefonil 539 2792

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

• Anda üürile II korrusel 3toaline 
korter Haljalas, värskelt renovee-
ritud majas. Tel 525 0499

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa GAZ 53 (vana kabiiniga, 
kõrge kastiga, kaasa varuosad), 
ÜV puudub, dokumendid olemas. 
Tel 5622 4605

• Müüa Hundai Santa FE, diisel, 
2006. a, mahtuniversaal. Hind 
kokkuleppel. Tel 5569 2057

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

• Müüa Landrover Frelander 1,8 
bensiin, manuaal, 98. a, ülevaatus. 
Hea  metsaauto. Hind 1200 €. Tel 
511 3414

• Müüa Mazda-3. 1,6 2006. a, 
beež. Auto on heas korras. Tel 
517 4193

• Müüa Mercedes-Benz C, 270 
TDI. Hind 2500 €. Tel 5648 6882

• Müüa Moskvitš pirukas. Tel 
5357 8162 

• Müüa plastik paat + haagis + 
elektrimootor heas korras, lube 
pole vaja, mõlemad arvel. Hind 
1600 €.  Helistada tel 5554 7664

VARUOSAD
• Müüa odavalt uusi ja väheka-
sutatud rehve 13-15 tolli, helista 
tel 529 1004

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 
5558 5956

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

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

• Ostan UAZ maasturi uusi varu-
osi ja tagasilla. Tel 5687 5845

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

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5376 2575

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid/maastureid/kaubi-
kuid! Huvi pakuvad ka vanad 
autod ja uunikumid! Vajadusel 
puksiir! Arvelt kustutamine! Vi-
rumaal tulen kohe kohale, paku 
julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan Moskvitši. Pakkuda 
võib kõiki tüüpe igas seisus. Ka 
varuosasid uusi ning vanu. Tel 
5554 6378, 5810 5969

• Ostan mootorratta Kovrovets 
K-175. Ei pea olema sõidukorras 
ja dokumendid pole olulised. Tel 
520 9779

• Ostan: Lada, Moskvitši või Vo-
lga. Võib vajada remonti. Kiire 
tehing. Oodatud kõik pakkumi-
sed. Tel 5365 4085, skampus@
online.ee

• Ostan teie seisva teile mitte 
vajaliku enam-vähem korraliku 
sõiduauto. Tel 5852 8518

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!
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Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt 

kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus 

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

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

• 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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD, 
TREILERVEOD, 

TÕSTEVEOTEENUS. 
Tel 524 6521

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

 

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

• Metsaveoauto teenus. Tel 503 
2269

• Miniekskavaator JCB kae-
vab ja puurib kus vaja. On ka 
materjali veo võimalus Mitsu-
bishi kalluriga. Tel 529 9356, 
Jaanus

• Veoteenus: kolimine, kolu vedu 
prügimäele. Tel 506 1547

• Multilift konteineri rent. 
Liigpinnase ja ehitusprügi ära-
vedu. Täitepinnase müük: liiv, 
muld, killustik. Tel 5348 7973

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

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

KAEVETEENUSED FEKAALIVEDU JA VESI

• Reoveevedu Haljala, Tapa ja 
Kadrina vallas. Teenindame 
Teid iga päev, ka nädalavahe-
tustel. Tel 5656 1515

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

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5553 0770

• Kõik lammutustööd, keldrite ja 
pööningute koristus koos prahi 
äraveoga. Tel 5380 0863

• Biopuhastite ning septikute 
paigaldus ja müük. Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(majad, saunad, korterid, terras-
sid, pesuruumid). Tel 504 5560

• Üldehitustööd, puukuurid, 
saunad, grillmajad, terrassid. 
Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5380 0863

• Valmistan uksi ja aknaid. Tel 
5349 6065

• Üldehitustööd, tänavakivi 
paigaldus, pandused, mu-
rukivide rajamine, äärekivi 
paigaldus. Hinnad soodsad. 
Tel 5673 4632

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

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

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Ehitustööd, võtke julgelt 
ühendust! Tel 5381 8063

• Ehitusettevõte Fixzone OÜ 
teostab erinevaid üldehitus-
töid: terrassid, saunad, fassaa-
did, katused, siseviimistlus jne. 
Töid teostame üle Eesti. Küsi 
pakkumist juba täna. Tel 5669 
9311 või info@fi xzone.ee

• Teostan vannitubade ja saunade 
ehitus- ja remonditöid, terras-
side, aedade ja kõrvalhoonete 
ehitust. Tel 505 7584

• Tänavakivide paigaldus ja hal-
jastus, aedade ehitus, lammutus-
tööd. Tel 5896 1599, Martinkupp@
online.ee

• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

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

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

• Teostame ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites: 
vannitoad, siseviimistlus, elekt-
ritööd, soojustamine, voodrid, 
vundamendid, katused jne. Kõik 
santehnilised tööd. Hinnad tasku-
kohased. Info tel 5808 5965

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

• Korterite, vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, krohvitööd, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293 
Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid, vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. www.pinnakatted.ee. Tel 503 
1157

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. info@estpur.ee, tel 5347 6567

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• 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

• Teostan erinevaid elektritöid. 
Töö kiire ja korralik. Tel 5689 4149

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik ELEKTRITÖÖD pädevuse-
ga elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Müügil juuksehooldus-
vahendid

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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

•Robotmuruniidukite paigaldus ja hooldus 
•Tõkkepuude paigaldus ja hooldus 
•Automaatväravate paigaldus ja hooldus 
•Fassaadide, kiviplatside, terasside ja katuste 
hooldus ja pesu 
•Aedade, fassaadide ja terasside värvimine 
•Kevadine aedade hooldus (multši müük koos 
paigaldusega, oksalõikus ja peenarde hooldus)

• 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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont 

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

MUUD TEENUSED

• Pakume raamatupidamistee-
nust. Huvi korral kirjuta raama-
tupidamine@avitex.ee või helista 
tel 5301 6084

• Pakkuda raamatupidamistee-
nust ettevõtetele. Huvi korral 
ühendust võtta numbril 5824 
1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Raamatupidamisteenus- kii-
relt, soodsalt. Korrastamine, 
aastaaruanded, deklaratsioonid. 
Ehitrem OÜ. Tel 5664 9966

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

• Eakate kodune hoolekanne. 
Üksikteenus: 8 €/tund (akende 
pesu, kodu koristus, poes käik, 
ravimite toomine jne.) Kuupakett 
teenus 250 € - igapäevane vajadus-
põhine hooldusteenus (ei hõlma 
24 tundi ööpäevas). Rohkem infot 
tel 5384 7407

• Teen keldrite puhastustöid. Tel 
5895 6633

• Lumepuhuriga teenus: kõnni-
teed, koduhoovid, väiksed platsid 
jne. Tel 503 2269

• Elektrigeneraatori teenus (20 
kW). Tel 503 2269

• Loome teie majale/hoonele 
uue kevadise välimuse! Keva-
dised pakkumised! Küsi pak-
kumist, meiliaadress haldus.
cc@gmail.com. Tel 5341 5679 
Robotmuruniidukite paigaldus 
ja hooldus. Tõkkepuude pai-
galdus ja hooldus. Automaat-
väravate paigaldus ja hooldus. 
Fassaadide, kiviplatside, te-
rasside ja katuste hooldus ja 
pesu. Aedade, fassaadide ja 
terasside värvimine. Kevadine 
aedade hooldus (multši müük 
koos paigaldusega, oksalõikus 
ja peenarde hooldus

• Puuokste purustamise teenus. 
Tel 5660 3585

• Koristusteenus: korteriühistud, 
kontoriruumid, eramud, olme-
ruumid Rakvere/Lääne-Virumaa. 
Normkoristus OÜ. Tel 5391 0536

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

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

• Alumiinium, roostevaba, mus-
ta metalli keevitus, TIG, MIG. Me-
talli painutamine. Tel 5694 9141

• Katuste ja fassaadide pesemine 
ja värvimine. Tel 501 0834

• Hauaplatside korrastamine, ki-
vide puhastamine, sambla eemal-
damine, hauapiirete ehitamine 
paekivist, betoonist äärekivist või 
puidust ning muud kalmistutööd. 
Töötame üle Eesti. Tel 5592 3491, 
hauaplatsihooldus@muhkel.ee

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

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

• Aedade kujundus, puude-põõ-
saste istutus, viljapuude hooldus-
tööd. Tel 5380 0863

• Pakun abi kui on vaja kodus 
meeste töid teha. Ehitada, paran-
dada vms. Veo- ja transporditee-
nus. Tel 526 0804

• S o o j u s p u m b a d ,  m ü ü k  j a 
paigaldus. Meilt ostetud soo-
juspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultat-
sioon. Calidum OÜ. Tel 5818 
0046

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhks o ojuspumpasid 
ja konditsioneere. Tel 502 
4944

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

• Soojuspumpade müük, pai-
galdus, hooldus, remont. 
Õhksoojuspumba siseosa kee-
miline puhastus. Uued õhksoo-
juspumbad al 395 €. Õhk-vesi 
soojuspumpade müük, paigal-
dus (Daikin, Thermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

• Pööningute ja keldrite pu-
hastus, samas ka prahi ärave-
du. Tel 5553 0770

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

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

• Ar vutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Kasutatud laua- ja sülearvu-
tite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat.  Helista 
juba täna tel 551 2053. Vaata ka 
www.hss.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175 

• Anda ära kasutatud telliseid, 
järgi jäänud seina lammutami-
sest, sobivad täitematerjaliks. Tel 
511 0478
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• Müüa klaver. Tel 5567 7926

• Müüa markiis 3x4 m, seinale 
kinnitatav käsi ajamiga. Hind 220 
€. Tel 509 1930

• Müüa velotrenažöör. Tel 5625 
0962

• Soovin müüa tumepruun kirju-
tuslaud, väike ümmargune laud 
ja lahtikäiv tugitool. Tel 5668 5336

• Müüa trenažöör Kettler Cros-
strainer Verso 107. Hind 150 €. 
Asub Kadrinas, Lääne-Viru-
maa. Tel 5373 7794

• Kodu majapidamise likvidee-
rimise käigus müüa kasutatud 
mööblit. Tel 5660 0758

• Müüa vähe kasutatud hele kušett 
90 cm lai. Hind 70 €. Tel 5563 0217

• Müüa elektripliit kasutatud 
„Hansa“ neljaauguga, keraamiline. 
Tel 5343 0632

• Müüa veneaegne tö öpink 
saag-höövel ja käi. Info telefonil 
501 4687

• Müüa 2 tööstuslikku õmblusma-
sinat: Vene KL22A - 70€ ja PFAFF 
– 140 €. Kaasa tarvikuid. Asuvad 
Põltsamaal. Tel 513 1197

• Müüa puulõhkumismasin BIL-
KE S3 (giljotiintüüpi) traktori 
külge (jõuvõtuvõlli ülekandega). 
Tel 5624 4605

• Müüa 4 lehte kasvuhoone kat-
tematerjal (6 mm kihtplastik), 
lehemõõt 6 m x 2,1 m. Tel 523 2215

• Müüa Põltsamaal kasuta-
tud töökorras keskküttekatel 
FESMA ALU LUK halupuudele, 
komplektne, pass. Ostja trans-
port. Hind 700 €.  Kontakt tel 
5396 3621

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda 
erinevaid täitematerjale (killus-
tik, liiv, muld) võimalus tasuda ka 
vanametallis ja autoromudes. Tel 
5627 2666 

• Käsitsi kooritud kuuselatid ja 
aiapostid. Tel 5662 5497

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusostud 
majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta, üle 
Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. 
Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

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

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristal-
lnõusi,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

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

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan murutraktori, võib vajada 
remonti. Tel 5687 5845

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan Norma/Salvo ja teisi 
ENSV aegseid mänguautosid, 
Norma  rongi, Norma  tram-
mi  ning vanu 1970–1990. a 
valmistatud cccp 1/43 mude-
lautosid. Samuti ostan Tarbek-
laasi tooteid: karahvine, pitse, 
klaase, vaase, korve, aluseid 
jne. Tel 529 1288

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

• Ostan kuldmünte, maksan 
kuni 400 €. Hõbemünt kuni 100 
€. Tel 5590 6683

• Ostan Richard Uutmaa ak-
varelle, maale. (All nurgas on 
R. Uutmaa). Maksan 1000 €. Tel 
5380 7202

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel seisma jäänuid 
esemeid: raamatust mööblini 
ja viin ära pesumasinad, pliidid 
jne kila-kola. Tel 503 1849

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

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

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

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp 
- hind alates 55 €/rm, saadaval 
ka sangleppa ja kaske. Puud 
on laotud 5 m3 alustele, hind 
alates: hall lepp 280 €, sanglepp 
300 €, kask 330 €. Puu pikku-
se lõikame vastavalt kliendi 
soovile. Transport hinnas. Tel 
5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

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

• Müüa soodsalt lõhutud küt-
tepuud (ka kuiva). Pakkuda 
ka 30 cm 40 L võrgus kuivi. Tel 
5554 6093

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

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

• Müüa kuivi küttepuid koos ko-
juveoga. Tel 5615 2941

• Müüa kuiv 30 cm lepp võrgus 40 
L, 2.50 €, kask 3.00 €. Puitbrikett 
960 kg alusel 135 €. Turbabrikett 
alusel 140 €. Premium pellet 8 
mm 975kg 195 €. VEDU TAUTA. 
Tel 5373 3626

• Müüa lõhutud küttepuid! 
Hall-lepp, sanglepp. Kütteklots, 
pikkpind. Müüa ka saemater-
jali. Info telefonil 520 7517, 
3292424

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

Kuuluta
kuulutused.kuulutaja.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999 Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Viru Halud OÜ müüb 
kvaliteetset küttepuud

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

• Kuiv lepp võrkkotis - 
2 7 eur/kott

• Kuiv kask võrkkotis - 
3,5 eur/kott

• Kuiv lepp lahtiselt - 
55 eur/rm

• Kuiv sanglepp lahtiselt - 
58 eur/rm

• Toores lepp lahtiselt - 
40 eur/rm

• Toores sanglepp lahtiselt - 
42 eur/rm

• Toores kask lahtiselt - 
50 eur/rm

Müüa 40 l võrkko   desse 
pakitud kamina- ja saunapuid 

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

Transport Rakvere 
lähiümbruses hinnas. 

Tel 508 4872

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

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõimalus. 
Tel 501 3862

EHITUS

• Ostan laudu ja prusse, võivad 
olla kasutatud. Tel 5362 5301

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, graniitsõelmeid, 
ehitusliiva, täiteliiva, haljas-
tusmulda. Suuremate koguste 
tellimisel koostame hinnapak-
kumise. Asume Rakveres Tel 
5463 8919

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

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

METS

• Võsalõikus-kululõikus-saelõi-
kus. Teenus eraisikule. Tel 514 
8661

• Pakkuda avajuurseid kuuse- ja 
männiistikuid. Taimed on 3-4 
aastased, pikkusega 30-50 cm. 
Vajadusel leiame pikemaid! Tel 
5360 6753

• Müüa kuuseheki taimed pikkus 
60-70 cm, hind 2 €/tk. Transport 
kokkuleppel. Tel 523 9745

• Müüme kuuse- ja männitaimi. 
Tel 529 7182

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhasta-
me kraavid ja teeservad võsast ja 
suurtest puudest. Tel 506 0777

• Võsalõikus. Tel 5670 9080

• Ralfi Veosed OÜ ostab ladus-
tatud ja kasvavat võsa, tel 511 
6174. Samas müüa 3 m ja lõhutud 
küttepuud, tel 504 3326

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee
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Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

www.kuulutaja.ee

kuulutused.kuulutaja.ee kuulutused.kuulutaja.ee

Avaldame kaastunnet 
Ivanale   
EMA

kaotuse puhul.

Kauplus Eve 
kollektiiv

Avaldame kaastunnet 
Õrnele  

ÕE
kaotuse puhul.

Kauplus Eve 
kollektiiv

Siiras kaastunne Tanjale, 
Liliale ja Sandrale  

ISA, ABIKAASA JA VANAISA
surma puhul.

 Kadri ja Ken 

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 22. APRILL 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Turul algas võõrasemade, 
suvelillede ja lilleamplite 

müük!
*

Laupäeval, 24. aprillil turul Peipsi kala ja 
kalatoodete müük!

*
Puukool müüb turul viljapuude ja marja-
põõsaste istikuid, maasika- ja vaarikataimi 

laupäeval, 24. aprillil kella 10.30 – 11.30.

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Värske kartul, imp. kg 2,50

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

Küüslauk  kg 10,00

Värske küüslauk , imp. tk 1,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Redised kimp 1,00

Karulauk kimp 1,00

Väike kurk , imp kg 3,00

Salatikurk , imp. kg 2,50

Tomat, imp. kg 3,50 4,00

Maasikad, imp. kg 5,00

Vaarikad imp. 125 g karp 2,50

Kultuurmustikad, imp. kg 15,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: 

E-R 9.00-15.00 
Tel 551 5680

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo tele-
fonil 526 1408

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 522 
8396

• Purustatud turba allapanuga 
hobusesõnnik, asendamatu soo-
juse hoidja kasvuhoones, sobib 
hästi ka lillede-puude-põõsaste 
istutamisel väetiseks ja aiamaale 
rammuks. 80 L=5 €. Rakvere piires 
koju toomine tasuta. Tel 5557 2217

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

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

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

• TASUTA ära anda HOBUSESÕN-
NIK, segunenud saepuru alla-
panuga. Piiratud kogus! Asukoht 
Veltsi. Võta ühendust tel nr 566 
55321

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

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

LOOMAD

• Müüa väikse koera kutsikas. Tel 
5836 1490

VANAVARA

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

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

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

• O s t a n  v a n e m a i d  n a i s -
te-meeste ehteid (kaelaehted, 
sõrmused, sõled, prossid, rin-
naehted, mansetid). Huvitavad 
ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaa-
lid, ehete karbid, kujukesed ja 
muud ilusad vanad asjad. Tel 
5356 0761, Liina

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid. Tel 
5853 2215  

• Mündihuviline vahetab münte, 
pakkuda võib kõike. Tel 5803 3383

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, rin-
namärke, vimpleid, heliplaate, 
kellasid, fototehnikat, fotosid, 
albumeid, raadio, lauanõusid, 
ehteid ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

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

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

• Ostan vanavara, maale, klaas-, 
portselan- ja hõbeesemeid, 
münte, ordeneid, märke, post-
kaarte, fotosid, raamatuid, vaase 
jne. Raha kohe kätte. Tel 5353 
8982

• Ostan kokku nõukogude 
aegset elektroonikat. Ostsil-
loskoobid, EW Raadio, sage-
dusmõõturid, generaatorid, 
voltmeetrid, raadiojaamad, 
lennukite elektroonika, raa-
diosaatjad, arvutid, trükkplaa-
did, raadioside komponendid, 
KM-kondensaatorid, isekirju-
tajad. Kõik nõukogude elekt-
roonika. Samuti ostan tehnilist 
hõbedat! Helistage 8-22.30. Tel 
511 1203

TEATED

• Arli Puukool müüb viljapuid,- 
põõsaid, maasika-, vaarika-, 
mustikataimi jne. L, 24.04: Tapa 
turg 9.00, Rakvere turg 10.30, 
Väike-Maarja Coop parkla 12.45, 
Simuna 14.00, Laekvere 14.45, 
Roela Aldari poe vastas 15.45. 
Info tel 518 8465, ahaak59@
hot.ee

• EUR-EPAL- Kasutatud kau-
baaluste ost. Tel 503 6867

• Kevadlilled ja amplid Rak-
vere turult ning Lai 3a hoovis 
alates 01.05. Tel 5593 6099, 
facebook: Rootsikeldri talu

MUU

• 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
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PAKUN TÖÖD

•  Vajatakse metsaistutajat. Tel 
5199 6563

• Viru Halud pakub tööd tootmis-
töölisele, võib ka osalise tööajaga. 
Väljaõpe kohapeal (Paatna küla, 
Rakvere vald). Mob 518 4333, 
janis@viruhalud.ee

• Otsime oma kollektiivi maja-
hoidjat. Töö kirjeldus: konto-
rihoone koristamine ja välis-
territooriumi korras hoidmine 
Tallinnas, Kassi tn 8. Tööaeg: 1 
kord nädala keskel, 17.00-21.00 (4 
tundi tööd), 1 kord nädalavahetu-
sel. Töötasu: Neto-s 5 €/h. Ootused 
kandidaadile: hea tervisega, puh-
tust ja korda armastav inimene. 
Kiire ja põhjalik, kohusetundlik. 
Töö sobib kogemusega naiste-
rahvale. Info tel 5818 8630 või 677 
9210. E-R 9.00-17.00

• Haljastusega tegelev ettevõtte 
otsib oma meeskonda aedniku/
haljastustöölist. Info tel 5649 3632

• Golden Fields Factory OÜ tegeleb 
taimse loomasööda tootmisega. 
Tööülesanded: laadurkopaga/
laotõstukiga toodangu liiguta-
mine/laadimine. Nõudmised 
kandidaadile: vähemalt gümnaa-
siumi või kutseharidus, valmidus 
töötada tootmise kõrgperioodil 
vahetustes (ka öövahetuses), rii-
gikeele valdamine kõnes ja kirjas. 
Kasuks tuleb: Inglise keele oskus 
suhtlustasandil, eelnev tööko-
gemus tõstukijuhina. Asukoht 
Roodevälja, Rakvere vald, Lää-
ne-Virumaa. CV-d meiliaadressile: 
anett.laever@goldenfi elds.ee

• Pakume tööd poolhaagise-
ga-kalluri juhile. Tel 501 0433

• Pakun tööd kiviladujale ja ka-
hele abilisele. Info tel 5398 2904

• Pakun tööd CE-kategooria au-
tojuhile. Töö algus Haljala ja Eesti 
sisene vedu nii kallur, kui ka kardin 
poolhaagisega. Tel 505 4575

• Otsime tänavakivi paigaldajaid 
Lõuna-Eesti piirkonda. Koheselt 
ootamas 260 m2 sillutise panek. 
Võtame otse tööle või otsime te-
gusaid alltöövõtjaid, aarel@hot. ee

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

Läheb Oscarite jagamiseks
Ööl vastu esmaspäeva, 
meie aja järgi 26. aprillil 
kell 3 öösel algab USAs 
aasta oodatuimate 
filmiauhindade jagamine – 
Oscarite gala.

Margit Adorf

Kui aus olla, siis ka filmifän-
nina ei ole ma pea kunagi au-
hindade jagamise otseülekan-
net jälginud, sest see on nii-
sugusel öisel ajal, et ma harili-
kult siis ikka magan. Aga kel-
lel on võimekust öösel ärkvel 
olla ja soovib seda Eestis 
vaadata, siis telekava näitab, 
et galat vahendab Filmzone 
Estonia (tasuline tellitav ka-
nal). Näiteks Telia kaudu saab 
seda oma paketile lisaks telli-
da ja maksab see noppekanal 
50 senti kuus. Elisa teenuse 
kasutajaile maksab kanal 99 
senti kuus. Kõvasti odavam, 
kui kinopilet, igatahes.

Niisiis, kes soovib, see vaa-
tab Oscarite ülekannet otse. 
Siinkohal lisan veel seda, et 
kavas on ka punase vaiba üle-
kanne, mis algab Filmzone 
Estonia kanalil kell 1.30 püha-
päeva öösel vastu esmaspäe-
va. Pandeemia tingimustes 
võib olla seda omamoodi aja-
looline jälgida. Eelmisel aas-
tal toimus üritus veebruari 
alguses, seega siis veel ei ol-
nud mingit üleilmset pandee-
miat välja kuulutatud ja kõik 
toimis ilma maskideta nagu 
ikka. Sel aastal võib eeldada, 
et pidulike tualettide juurde 
on disainitud ka kostüümiga 
sobivad kaitsemaskid.

Eestist saadeti sel aas-
tal Oscarit jahtima Veiko 
Õunpuu „Viimased“, kuid 
lõppvalikusse me sel aas-
tal ei jõudnud. Välismais-
test filmide pääsesid finaali 
seekord Taani, Hongkon-
gi, Rumeenia, Tuneesia ja 
Bosnia-Hertsegoviina oma.

Seejuures taani film 
„Järgmine ring“ („Another 
Round“) kandideerib kahes 
kategoorias, parima välis-
maise filmina ja parima režis-
sööri (Thomas Vinterberg) 
kategoorias. Ka rumeenia 

film „Collective“ on esitatud 
kahes kategoorias – nii pa-
rima välismaise filmina kui 
ka parima dokfilmi kategoo-
rias. Mõlemaid linateoseid 
on Eesti filmihuvilised juba 
näha saanud, „Järgmine ring“ 
oli kinodes, „Collectivet“ 
võis vaadata Euroopa filmide 
veebikinos. Teemaderingiks 
alkohol ja korruptsioon.

Märkimisväärne film „Isa“ 
(„The Father“), mis samuti 
meie kinodest läbi käinud, 
kandideerib kuues kategoo-
rias – parim meespeaosaline 
(Anthony Hopkins), parim 
naiskõrvalosa (Olivia Col-
man), parim montaaž (Yor-
gos Lamprinos), parim film, 
parim kunstnikutöö ja parim 
stsenaarium. Kui nüüd en-
nustada, siis vaevalt küll teos 
parima filmi tiitli nopib, kuna 
see on adapteeritud teatri-
tükk ja teatraalseks ka jäänud, 
kuid stsenaariumi osas võib 
sellel lööki olla.

Veel üks kuues kategoo-
rias preemiat jahtiv film on 
„Metalli heli“ („Sound of me-
tal“), mis räägib raskeroki 
bändi trummarist, kellel hak-
kab tekkima kuulmise kadu. 
See film kandideerib parima 
meespeaosalise (Riz Ahmed), 
parima meeskõrvalosalise 

(Paul Raci), parima montaaži 
(Mikkel E.G. Nielsen), pari-
ma filmi, parima heli ja pa-
rima originaalstsenaariumi 
kategooriates. Linateost saab 
Eestis vaadata Elisa elamuses 
Amazon Prime video kaudu.

Kümmet Oscarit läheb 
püüdma linalugu nime-
ga „Mank“, mis on filmitud 
must-valgena ja mis kajastab 
kinoelu Hollywoodis 1930. 
aastail. Filmi peakangelaseks 
on kuulus stsenarist Herman 
J. Mankiewicz (1897–1953), 
kes kirjutas stsenaariumi fil-
mile „Citizen Kane“ (1941). 
Just sellest stsenaariumi kir-
jutamise protsessist „Mank“ 
räägibki. Meie kinodes lina -
teos jooksnud ei ole, kuid 
praegu saab seda vaadata Net-
flixis, eestikeelsed tiitrid kah-
juks puuduvad, küll aga saab 
lisada subtiitrid kas soome 
või vene keeles. Ka filmi au-
dio saaks panna vene keelde.

Vaadake „Mank“ kind-
lasti ära, kuna mõne Oscari 
see kindlasti nopib. Ja kui 
ka ühtegi ei saa, siis on see 
omamoodi saavutus, olla no-
minent kümnes kategoorias 
ja jääda lõpuks ühegi Osca-
rita. Kategooriad, milles see 
film kandideerib, on: parim 
meespeaosa (Gary Oldman), 

parim naiskõrvalosa (Aman-
da Seyfried), parim operaato-
ritöö (Erik Messerschmidt), 
parimad kostüümid (Trish 
Summerville), parim režis-
söör (David Fincher), parim 
grimm, parim originaalmuu-
sika (Trent Reznor ja Atticus 
Ross), parim film, parim 
kunstnikutöö ja parim heli.

Kõiki Oscari nominente ma 
ei jõua siinkohal läbi tutvus-
tada, kuid kui te saate kasuta-
da Netflixi, siis seal on praegu 
avatud eraldi rubriik käesole-
va aasta Oscari nominenti-
dele, kus on lisaks „Mankile“ 
üleval veel viisteist filmi, mis 
ühes või teises kategoorias 
preemiale nomineeritud. 
Toksige otsingusse: Oscar ja 
rubriikide seast valige „Net-
flix 2021 Oscars collection“. 
Kel veel eelmiste aastate 
Oscari-filme nägemata, siis 
kaheksa linateost on ka möö-
dunud aasta nominentidest 
ja neli 2019. aasta omadest. 
Lisaks päris korralik kollekt-
sioon varasemail aastail Osca-
ri võitnud filmidest.

Mina hoian sel aastal kind-
lasti pöialt ühele filmilaulule, 
mis pärit Netflixi enda ori-
ginaalfilmist „Eurovisiooni 
Lauluvõistlus: Tule saaga“. 
Filmile kirjutatud laul nimega 
„Husavik – My Home Town“ 
on esitatud parima laulu 
preemiale. Ma ei usu, et sel-
lel suuri šansse on võita, aga 
juba seegi, et lugu nominen-
tide hulka valiti, teeb suurt 
rõõmu ja ma olen 100 prot-
senti selle laulu võidu poolt.

Sama on ju tegelikult kõi-
kide nende filmidega, mis on 
jõudnud nominatsioonini. 
Juba selle filmipreemia nomi-
nentide lõppfinaali jõudmine 
on märkimisväärne ja aplausi 
väärt. Seega soovitan vaadata 
ka nominente, väärt kraam, 
isegi kui lõpuks kuldset mehi-
kest koju ei vii.

Sel aastal jagatakse 
Oscareid 93. korda ja detailset 
nominentide nimekirja ning 
esmaspäeval ka laureaatide 
oma saate vaadata auhindade 
kodulehelt veebis: oscars.org/
oscars/ceremonies/2021.

Filmi „Mank“ tegelased Marion Davies (Amanda Seyfried) ja Herman Mankiewicz (Gary 
Oldman). Mõlemad näitlejad kandideerivad Oscarile, fi lm ise on nominent kümnes 
kategoorias. Foto: pressimaterjalid

ARVUSTUS

Bring Me The Horizon, „Post Human: Survival Horror“

Bring Me The Horizon on Eestiski väga soositud ja esinenud 
Briti rokkbänd, mis moodustati Sheffieldis aastal 2004. Sa-
mast linnast on teadupoolest pärit ka üks Suurbritannia me-
nukamaid meloodilist raskerokki viljelevaid bände, staažikas 
Def Leppard.

BMTH ridadesse kuuluvad laulja Oliver Sykes, kitarrist 
Lee Malia, bassist Matt Kean, trummar Matt Nicholls ja Jor-
dan Fish, kelle ülesannete hulka näiteks värskel albumil kuu-
luvad klaverimängimine ja osades lugudes ka taustavokaal. 
Uus album on ka produtseeritud tema ning Oliver Sykesi 
poolt.

Lohiseva, kuid tähenduslikult hirmutava nimega „Post Hu-
man: Survival Horror“ lindistati ajavahemikus 2019–2020. 
See on lühike plaat, vältab veidi üle poole tunni. Jaapani välja-
anne oma kolme live lisalooga on muidugi pikem.

Kuid milline kirev stiilide virvarr siin valitseb: alternative 
metal, metalcore, electronic rock, nu metal, industrial metal, hard 
rock. Mõjutusi ja sarnasusi on nende puhul tunda päris mit-
mete tuntud kõvemate bändidega, kuid ometi on BMTH 
täiesti arvestatav tegija tihedal rokirindel. Seda tunnistavad 
paljud nominatsioonid (Grammy Awards, Brit Awards jne.) 
ning paraja portsu muusikamaailmas hinnatud auhindade 
võitmised.

BMTH teeb albumil tihedamat sorti koostööd teiste artisti-
dega. „Obey“ kaasab Yungbludi, „Kingslayer“ jaapanlaste kii-
detud tüdrukute metallbändi Babymetal, „1x1“ Nova Twin-
si ja viimaste aegade ühe pikima loonimega „One Day The 
Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March 
Towards Your Death“ Amy Leedi. Eraldi singlitena on ilmu-
nud kolm lugu: „Parasite Eye“, „Obey“ ja „Teardrops“.

Hoolimata sellest, et üldiselt on „Post Human: Survival 
Horror“ saanud rahvusvahelisel areenil palju kiidusõnu, 
ütleks siiski, et album on ebaühtlane. Leidub rajumaid mo-
mente, aga ka sellist ülepaisutatud lärmi. Maksimaalne hinne 
oleks seitse palli kümnest, mitte enam.

Ülo Külm

Ewert and The Two Dragons andis välja live-albumi

Möödunud nädalal ilmus kontsertalbum ansamblilt Ewert 
and the Two Dragons. „Live at the Arena“ on esimene 
areenikontserdil salvestatud album Eesti artistilt. Albumit 
saab kuulata kõikidest digikanalitest.

17 looga kontsertalbum „Live at the Arena“ on salvesta-
tud viis aastat tagasi toimunud kontserdil Saku Suurhallis. 
Tegemist oli toona üle pika aja esimese kohaliku artisti 
areenikontserdiga ning bändi käis kuulamas ja vaatamas 
üle 6000 inimese.

„Lõpetatud asjad on parimad asjad. Sama kehtib ka meie 
esimese kontsertalbumi kohta,“ rääkis Ewert Sundja. „Peale 
pikka „oma aja“ ootamist tundus, et nüüd, viis aastat hiljem, 
on see õige hetk käes. Kuna lugusid on sellel kõigilt meie 
toonaseks välja antud kolmelt plaadilt, võib seda ka meie 
esimeseks kogumikalbumiks kutsuda. Muusika koht ei ole 
sahtlipõhjas kõvaketta peal ja ausalt öeldes on väga hea 
tunne, et see nüüd kõigile kuulatavaks saab,“ jätkas muusik.

„Live at the Arena“ plaadilt leiab lugusid kolmelt Draako-
nite stuudioalbumilt – „The Hills Behind The Hills“, „Good 
Man Down“ ja „Circles“. Suveks valmivat duubelvinüüli 
saab tellida kõigist hästivarustatud plaadipoodidest.

Kuulutaja
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

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

Sealiha al 2,49 €/kg

Šašlõkid ja toorvorstid
6,49 €/kg

Grill-koot 3,50 €/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA PEREFARMIST

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

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

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

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

vanad elumajad alates vundamendist
kuni korstna otsani

Müük:
• Katuse- ja fassaadipleki müük

(parima hinnaga)
• Katuse turvatarvikud

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

(veeplekid, katteplekid,
korstnamütsid, katuseluugid jne)

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE
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