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UUS! Lahemaa põnevad talud ja Viru raba 58 €– küülikutalu, ratsatalu, veinivilla 23.05 12.09Tallinnast, Rakverest

UUS! Kessulaid: 127 €.põnev loodus, orhideed, 13 m kõrgune pank. 5.06Lisareis Tallinnast ja Rakverest

UUS! Mohni saar ja Viinistu kunstimuuseum 78 € 83 €, 17.06 8.06Rakverest; Paidest.

UUS! Põnev Kirde-Eesti: 68 € 75Sillamäe, Oru park virtuaaltuuriga Oru lossis, Valaste ...alates . 11.06, 26.07Rakverest, Paidest, Tapalt, Rakverest.

Haapsalu , 79 €linnus Iloni imedemaa, pitsikeskus, Rannarootsi muuseum 18.06, linnaekskursioon Rakverest, Tallinnast.

Keila-Joa ( , 65 €loss, juga, park) Arvo Pärdi keskus, Kumna mõis 20.06 Rakverest, Tallinnast.

Narva 82 €linnus, Kreenholm, bastionid,Aleksandri kirik, paadikuuride rajoon jm, 28.06 Rakverest, Paidest .

Kuremäe ja Vasknarva kloostrid, Iisaku muuseum 57 € €16.06 ;, 19.07 ja55Tallinnast ja Rakverest Paidest Rakverest.

UUS! Parvesõit Rummu Padise 85 €karjääril, klooster ja Risti kirik . 30.06. , ,Rakverest Tallinnast Sauelt.

UUS! Vormsi 74 €– rannarootslaste kultuur ja kaunis loodus . 2.07 jaRakverest Tallinnast.

UUS! Naissaare - 126 €.ekskursioon kastiautoga 4.07loodus ja militaarpärand Rakverest, Tallinnast.

UUS! 2 päeva ringreis - tuntud ja veel tundmatud pärlid . 6. – 7.07 ,Saaremaa 164 € Rakverest Paidest, Pärnust.

UUS! Olustvere mõis, Viljandi linn, Kolga-Jaani kirik, Põltsamaa roosiaed, 14.07Viljandi 76 € Rakverest.

UUS! paepealne lääneosa - Märjamaa kirik, Koluvere lossi park, € 30.07Raplamaa 63 Rakverest, Paidest, Tapalt.

UUS! Osmussaar 104 €– ekskursioon kastiautoga: betšarahnud, jäänukjärved, tuletorn ja militaarsed kaitserajatised hind . 20.07 Rakverest, Tallinnast. Sauelt

Kihnu 89 €ekskursioon kastiautoga, talu lugu, folklooriprogrammhind alates . 8.07 5.08Tallinnast, Pärnust Rakverest, Tapalt, Paidest, Pärnust.

Ruhnu 228 €3 päeva . 6.-8.08 25.-27.06, 13.-15.08 , ; 7.-9.07, 30.07-1.08Rakverest, Tapalt, Paidest, Pärnust Tallinnast Pärnust Tartust, Viljandist, Pärnust.

Pakri saared 98 €– ekskursioon mõlemal saarel traktori kastis, hind . 18.07 Rakverest.

UUS! 3 päeva Jelgava, Bauska, Rundale, Mežotne palee jt. 15.–17.07Läti lossid: 288 Rakverest, Paidest, Pärnust.

UUS! 2 päeva koos uue Tuuletorni külastusega . 27. – 28.07 ja 3 päeva . 6. – 8.08Hiiumaa ringreis 179 € 267 €Rakverest Tallinnast, Tartust, Viljandist, Türilt.

Petseri, Pihkva Maarjapäeva pidustustega 283 €3 päeva  9.–11.08 28.–30.08 koos Petseri kloostris, hind alates . + viisaRakverest. Rakverest ja Tallinnast.

UUS! koos kolmekordse ülemsootskaga, 17.08Obinitsa ja Lääne-Setomaa: 85 € Rakverest, Tartust.

Läti 163 €– Gauja rahvuspark, Ligatne asula 2 päeva. Liivakivipaljandid, vana paberivabrik, tuumapunker, puitmõis, järvekindlus. jm . 10. – 11.08 Rakverest, Paidest.

Piirissaar 62 €ekskursioon, vanausuliste muuseum, hind alates . 18.08 ja ; 25.08 , 8.09Tallinnast Paidest Rakverest Pärnust, Viljandist.

UUS! Leedu 376 €4 päeva – laevareis Nemunasel, ekskursioonid ja rahvustoidu õpitoad, loodus, kultuur . 19.–22.08 Rakverest, Tallinnast.

UUS! 2 päeva Turaida ja Sigulda, Ruhja jäätisevabrik, Liivlaste muuseum jm. hind 4. – 5.09 jaSigulda: 196 €, Rakverest Paidest.

www.k-kummid.ee
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Jüri Ratas rõhutab heade ühenduste 
olulisust maapiirkondade arengus
Möödunud reedel külastas Riigikogu esi-
mees Jüri Ratas Lääne-Virumaad. Töö-
päeva mahtus ka intervjuu Kuulutajale – 
uurisime Keskerakonna juhilt regionaal-
poliitilistel ning maaelu teemadel.

Liisi Kanna

Kohalikele omavalitsustele on vii-
masel ajal antud palju riigipoolseid 
toetuseid. Kas koroonapandeemia 
mõjude leevendamiseks on lähiajal 
veel rahalist tuge tulemas? Ning 
kas pikemas plaanis võiks kohalike 
omavalitsuste tulubaas ja vastutus-
ala kasvada?

Selle aasta lisaeelarvega on antud just 
seoses koroonapandeemiaga kohalikele 
omavalitsustele abi natuke rohkem kui 
45 miljonit eurot. Sellest 30 miljonit on 
olnud investeeringud, 15 miljonit kriisi-
abi ja üks miljon eesmärgiga aidata ini-
mesi, kellel on lapsed perekonnas, et 
tagada ja luua internetiühendusi ning 
kogu IT poolt järgi aidata.

Lisaks on COVID-i ajal kohalike oma-
valitsuste jaoks suure osakaaluga olnud 
teede investeeringud. Riik on suurenda-
nud nii eelmisel kui ka sellel aastal kruu-
sakattega teede rahastust. See on maa-
piirkonnas väga oluline, eriti neile, kes 
kruusakattega teede ääres elavad.

Nüüd kohaliku omavalitsuse tulubaa-
si osas – tõsi on see, et kohalik omava-
litsus saab väga vähe kujundada oma 
tulubaasi ja põhimõtteliselt kohalikul 
omavalitsusel mingeid maksupoliitilisi 
võimalusi ju ei ole. Ainult kuus maksu. 
Kas see tulevikus võiks laieneda? Ma 
toetan seda mõtet, et kohalik omavalit-
sus saaks ise otsustada rohkem erine-
vate tulubaasi elementide osas. Aga see 
on riigikogu otsustada ja ma ei usu, et 
see koosseis otsustab lisamaksude keh-
testamise võimaluse loomist kohalikele 
omavalitsustele.

Haldusjaotuse osas, kas kohalikud 
omavalitsused võiksid või peaksid 
jätkama ühinemistega ja kas maa-
konna suurused omavalitsused 
võiksid olla Eesti tulevik?

2017. aasta omavalitsusreformi pu-
hul on oluline, et me ei viinud seda ellu 
mitte ainult läbi liitmise, vaid ka läbi 
rahastuse kasvatamise. Ei antud ju juur-
de lisaülesandeid, vaid tõsteti üksisiku 
tulumaksu protsenti (kohalikele oma-
valitsustele laekuvat osa – toim), lisaks 
suurendati toetusfondi. Ma arvan, et 
sellist haldusreformi temaatikat, kus 
toimub niisugune sunniviisiline liitmi-
ne riigi poolt, lähiaastatel ei tule. Vaba-
tahtlikud liitumise võimalused ikka on. 
Pikemas perspektiivis või ütleme järg-
mises sammus ma arvan, et Eestis on 
pigem alla 50 omavalitsuse, kui üle sel-
le. Aga ma ei usu, et see oleks lähiaastate 
küsimus.

Väljaspool Tallinna elavate inimeste 
jaoks on eriti olulised head ja kiired 
ühendused. Kuidas on põhimaantee-
de ehituse plaanidega?

Me oleme põhimaanteid viimastel 
aastatel tublisti projekteerinud, et oleks 
projektid olemas. Aga näeme, et Euroo-
pa Liidu rahastus tegelikult just maan-
teede pealt väheneb. Ma arvan, et me 
ei pääse sellest, et tuleviku rahastus jääb 
eeskätt ikkagi riigi, maksumaksja raha-
koti kanda. Peame rohkem tõsiselt mõt-
lema era- ja avaliku sektori koostöö pea-

le ka nende suurte maanteede ehituste 
osas. Minu meelest põhimaanteed tuleb 
2+2 välja ehitada ja siin tuleb kasutada 
ka era- ja avaliku sektori koostöö või-
malust, mida Eestis siiamaani tegelikult 
kasutatud ei ole.

Teiselt poolt päris palju siseriiklikke 
ühendusi on loodud või loomisel. Kui 
me mõtleme näiteks Rail Balticu välja-
ehitamisele, mis kindlasti on ka Eesti 
siseselt väga tähtis ühendus Tallinn-
Pärnu vahel. Kui mõtleme Rohuküla 
raudteele Tallinna ja Läänemaa suu-
nas või Pärnu lennujaamale. Aga on 
ju ka plaanid, et Tallinn-Narva suunal 
kiireneks ja paraneks rongiühendus, 
seda elektrifitseeritakse Aegviidust eda-
si. Need on kohad, mis aitavad samuti 
ühendusi Eesimaal parandada.

Rääkides maakonnasisest liiklemi-
sest, tasuta ühistransport on palju 
vastakaid arvamusi tekitanud. Lääne-
Virumaa oli üks neist maakondadest, 
kelle omavalitsusliit pooldas teist-
sugust lähenemist. Kas selles osas on 
plaanis otsused üle vaadata?

Mina arvan, et maakonnasisene ta-
suta ühistransport on olnud väga õige 
lähenemine. Olgem ausad, kui see tuli, 
siis nii või teisiti juba maksumaksja ehk 
siis avalik sektor doteeris ühte liini kilo-
meetrit nii tohutult palju, et bussipileti 
osa iga aasta marginaliseerus protsen-
tuaalselt. Tasuta ühistransport annab 
inimesele võimaluse liigelda ning on 
üksikisiku vaates rahakotile oluline. Tei-
selt poolt, mida kasutatavamaks me suu-
dame ühistransporti muuta, seda parem 
ka keskkonnale. Nii et mina kindlasti 
seisan selle eest, et tasuta ühistransport 
jääks. Aga loomulikult on siin alati ka 
teine pool, mis on seotud transpordi-
ühenduste sageduse ja operatiivsusega.

Samas ma pean õigeks ka seda, et jääb 
maakondlike omavalitsusliitude otsusta-
da, kas nad teevad seda (pakuvad tasuta 
ühistransporti – toim) või mitte.

Mõni sõna maamajanduse teemal. 
Palju on kõne all enim pihta saanud 
valdkondade toetamine, aga täna on 
teilgi päevakavas põllumajanduset-
tevõtte külastus. Kui palju see vald-
kond on mõjutatud viimasest aastast 
ja millist tuge oodanud?

Kui me räägime Baltic Agrost, kus me 

äsja käisime, siis ettevõtte esindajad üt-
lesid, et nende seisund on päris hea. Nad 
plaanivad uusi investeeringuid, on loo-
nud uusi töökohtasid ja näevad, et nende 
tegevus laieneb. Seda oli väga meeldiv 
kuulda. Aga loomulikult selle järgi ei saa 
hinnata Eesti põllumajandussektori ül-
dist käekäiku. Põllumajandus ja maaelu 
laiemalt on selles kriisis palju pihta saa-
nud ning riik on andnud ka erakorralisi 
toetusi maaelule ja põllumeestele. Mul 
on hea meel, et me suutsime järgmises 
Euroopa Liidu finantsperspektiivis eel-
misel suvel Leedu, Läti ja Eestiga oma-
vahel kokku leppida ja selle ka Brüsselis 
läbi viia, et toimub reaalne otsetoetuste 
ühtlustamine alates 2022. aastast, mida 
me oleme tegelikult oodanud rohkem 
kui 10 aastat juba.

Rääkides töökohtadest, kuidas neid 
maale juurde luua?

Siin on samamoodi ühendused olu-
lised, kas transpordiühendus või ka in-
ternetiühendus. Kiire internet järjest 
rohkem ja rohkem hakkab ju jõudma 
inimesteni ja see annab võimaluse teha 
ka kaugtööd. Tõsi, kõiki töid ei saa in-
terneti või arvuti teel teha, paljudes 
töökohtades on vaja ise reaalselt ko-
hale minna. Aga siiski, ma arvan, et ka 
COVID on meid õpetanud, et paljudes 
töövaldkondades on võimalik tegutseda, 
olles maakodus või Tallinna kesklinnast 
väljaspool.

Lõpetuseks liiguks tagasi kohalike 
omavalitsuste juurde, sügisel oota-
vad ees valimised, kui valmis Kesk-
erakond nendeks on?

Niisugune suur erakond nagu Kesk-
erakond on päris hästi valmis. Ma ei saa 
öelda, et kõik on tehtud – hetkel koos-
tame valimisplatvorme üle Eesti. Ma ar-
van, et keskerakonna tugevus on olnud 
tegelikult aastakümneid just kohalike 
omavalitsuste temaatika, regionaalpolii-
tika. Mitte ainult platvormis tugev, vaid 
on ka praktikas, kui meil on võimlik 
olnud riigi poliitilisi otsuseid suunata. 
Minu jaoks on samuti tähtis see, et ni-
mekirjad koosneksid tublidest naistest ja 
meestest, oleksid kvaliteetsed. Nii et ma 
arvan, et keskerakond läheb kordama 
nelja aasta tagust valimisvõitu kohali-
kel valimistel ja see saab kindlasti olema 
meie eesmärk.

Riigikogu esimehe visiit Lääne-Virumaal algas hukkunud kaitseväelaste mälestamisel Tapa kaitseväelinnakus. Foto: Erik 
Peinar / Riigikogu kantselei
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N.R. Energy langetab Tapal 12 protsenti toasooja hinda
K onkurentsiamet kin-

nitas eelmisel näda-
lal soojatootja N.R. 

Energy taotlusel Tapa võr-
gupiirkonnas uue soojuse-
nergia piirhinna 52,7 eurot 
megavatt-tunnist, millega 
kaugkütte hind läheb alates 
1. maist Tapa soojatarbijate-
le üle 12 protsendi soodsa-
maks.

N.R. Energy juhatuse liik-
me Richard Viiese sõnul 
langeb toasooja hind tänu 
viimastel aastatel Tapal teh-
tud investeeringutele, mis 
on muutnud soojatootmise 
efektiivsemaks. „Tehtud in-
vesteeringud on end õigusta-
nud ja seda kinnitas piirhinna 
heakskiiduga ka Konkurent-
siamet. Tänu investeerin-
gutele saame Tapal pakkuda 
oma klientidele üht sood-
saimat soojusenergia hinda 
väljaspool suuremaid linnu,“ 
selgitas Viies.

N.R. Energy on investee-
rinud viimastel aastatel Tapa 
kaugküttevõrku kokku ligi 8 
miljonit eurot. Suuremad in-
vesteeringud on tehtud Kon-
kurentsiametiga kooskõlasta-
tult ning katlamajade rajamise 
puhul on läbi viidud Konku-
rentsiametiga kooskõlasta-
tud avalik konkurss soojus-
energia ostuks 12 aastaks. 

Tapa kaugküttevõrk koos 
katlamajadega on hetkel Bal-
timaade üks kaasaegsemaid ja 
keskkonnasõbralikumaid.

Uus hinnavalem ja sel-
le järgi piirhind 52,7 eurot 
megavatt-tunnist (ilma käi-
bemaksuta) hakkab kehti-
ma alates 1. maist 2021 ning 
kinnitati kolmeks aastaks. 
Seni kehtib 2017. aastal mää-
ratud piirhind 59,08 eurot 
megavatt-tunnist (ilma käi-
bemaksuta), mis on üle 12 
protsendi kõrgem. Hinnava-
lemi järgi alaneb juhul, kui 
kolme aasta jooksul muutu-
vad kütuste (hakkpuit, põlev-
kiviõli) ostuhinnad odava-
maks, ka müüdava soojuse 
piirhind.

Richard Viiese sõnul saaks 
hind langeda veelgi, kui liita 
Tapa soojavõrku uusi kliente. 
Tapa soojavõrguga on hetkel 
liitunud 75 tarbijat, nende 
seas on korteriühistuid, äri-
ettevõtteid, büroohooneid ja 
haridusasutusi. Samal ajal oo-
tab Tapal kaugküttega liitu-
mist veel 24 uut soojatarbijat 
ehk kokku kuni 500 inimest, 
valdav osa neist juba alates 
2018. aastast. Riigi Kaitsein-
vesteeringute Keskusega on 
Üleviste 9 asuva kasarmu liit-
miseks käimas aktiivsed läbi-
rääkimised.

„Uute tarbijate liitumine 
looks eeldused kütte hinna 
veelgi suuremaks langeta-
miseks kõigi soojatarbijate 
jaoks, sest paraneb katlama-
jade efektiivsus, ühtlasi kaug-

küte on tarbija kui ka kesk-
konna vaates kõige ohutum 
lahendus. Kahjuks on kohalik 
omavalitsus viimastel aas-
tatel erinevatel ettekäänetel 
pidurdanud uute klientide 

liitumist, olles teinud erandi 
vaid kahele suuremale firma-
le. Loodame, et Konkurentsi-
ameti põhjalikult läbi kaa-
lutud otsus (menetlus võttis 
aega üle 10 kuu) kinnitada 

hinnataotlus ning kiita heaks 
N.R. Energy viimaste aastate 
investeeringud, mõjub jul-
gustavalt ka Tapa vallavalit-
susele ning uued soojatarbijad 
saavad peagi liitumisvõimalu-
se. Konkurentsiamet käsitleb 
N.R. Energyt jätkuvalt Tapal 
võrguettevõttena ja see annab 
selgust soojamajanduse kor-
raldamiseks,“ selgitas Viies.

1997. aastal asutatud ja 
täielikult Eesti erakapita-
lil põhinev N.R. Energy OÜ 
varustab soojusenergiaga 19 
kaugkütte võrgupiirkonda 
üle Eesti, müües soojuse-
nergiat mehitamata kaug- ja 
lokaalkatlamajadest. Ette-
võtte peamised kliendid on 
kortermajad, eramud, koolid, 
lasteaiad, spordihooned, ter-
vishoiuasutused, kohalikud 
omavalitsused, asutused ja 
ettevõtted. Ettevõte on tegev 
ka Eesti bituumeniturul.

N.R. Energy on viimase 15 
aastaga investeerinud erine-
vate asulate soojusmajandusse 
25 miljonit eurot ja kavandab 
järgmisel kahel aastal Eesti 
regionaalsete katlamajade ja 
soojavõrkude uuendamis-
se veel kokku ligi 9 miljonit 
eurot.

N.R. Energy OÜ

Tapa reservkatlamaja. Foto: N.R. Energy OÜ

Euroopa linnapeade 
pakti saadikuks 
valiti Andres Jaadla
Euroopa Regioonide Ko-
mitee valis 27 liikmesriigist 
Euroopa linnapeade pakti 
rahvuslikud esindajad. Eesti 
saadikuks sai Rakvere abilin-
napea ja Euroopa Regioonide 
Komitee liige Andres Jaadla.

Jaadla peab oma ülesan-
deks teadvustada ja tutvusta-
da Euroopa linnapeade pakti 
kliima- ja keskkonnaees-
märke ning võimalusi, mida 
linnapeade pakt kohalikele 
omavalitsustele pakub. Sa-
muti peab ta oluliseks osale-
da institutsioonidevahelistel 
kohtumistel. „On väga täh-
tis, et rahvusvahelises klii-
madiplomaatias arvestataks 
kohaliku omavalitsuse seisu-
kohti, sest nii jõuab otsusta-
jateni kohalike elanike hääl,“ 
märkis Rakvere abilinnapea.

Jaadla sõnul on Rakvere 
võtnud suuna kliimaneutraal-
susele ja linnavalitsus allkirjas-
tanud keskkonnaministeeriu-
miga ühiste kavatsuste dek-
laratsiooni, et koostöös Eesti 
keskkonnaseisund paremaks 
muuta. Deklaratsiooniga võ-
tab linn eesmärgi saada üheks 
esimeseks kliimaneutraalseks 
omavalitsuseks Eestis.

Rakvere liitus esimese 
linnana Eestis Euroopa Ko-
misjoni linnapeade paktiga, 
millega ühinejad kohustusid 
vähendama CO2 heitkogu-
seid oma piirkondades 20 
protsenti.

Kuulutaja

MUST KROONIKA

PÕLENGUD
28. aprillil kell 2.51 kutsuti päästjad Rakvere valda Aresi kül-
la, kus põles lahtise leegiga kõrvalhoone. Päästjate saabumi-
se ajaks oli katus juba osaliselt sisse vajunud. Katusel olnud 
eterniidist lendus ümbrusse palju sädemeid ning päästjad 
pidid tegelema tule leviku ärahoidmisega kõrvalasuvale elu-
majale ning metsale. Tulekahju likvideeriti kell 6.45. Pääs-
tesündmusele osalesid Rakvere, Kiviõli, Väike-Maarja ja 
Kunda päästekomandod ning Rannu ja Aasukalda vabataht-
likud päästjad. Esialgsetel andmetel võis põleng alguse saa-
da kõrvalhoones tehtud puutööst. Täpsem tekkepõhjus on 
selgitamisel.

27. aprillil kell 18.02 kiirustasid päästjad Rakvere Piiri tä-
navale Rakvere Ametikooli, kus üks hoonetest oli suitsu 
täis. Päästjad tegid kindlaks, et toss tuli kutsõppeköögist, 
kus esialgsetel andmetel oli jäetud pott tulele ning selle pea-
le unustatud rätik süttis. Täpsemad põlengu asjaolud on 
selgitamisel.

25. aprillil kell 13.57 said päästjad väljakutse Väike-Maarja 
valda Vao külla, kus maja korstnas oli süttinud tahm. Kohale 
saabunud päästjad leidsid eest põleva korstna ja jäid ohtlikku 
olukorda kontrollima. Tahmapõleng vaibus, ilma et pääst-
jad oleksid pidanud sekkuma. Omaniku sõnul oli korsten 
puhastatud novembris.

TOIDUKÕRBEMINE
27. aprillil kell 8.41 kutsuti päästjad Rakvere valda Ubja kül-
la, kus postiljon tundis kortermajas kärsahaisu ning kuulis 
töötavat suitsuandurit. Koputamise peale keegi korteri ust 
ei avanud. Kohale saabunud päästjad leidsid eest suitsu täis 
korteri, kus omanik oli unustanud toidu pliidile. Päästjad 
tuulutasid korteri. Joobetunnustega meesterahvast häiret 
andev suitsuandur ja kõrbemisest tekkinud toss ei häiri-
nud. Kiirabi kontrollis kohapeal korteri omaniku tervise 
üle.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
27. aprillil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Tapa 
vallas kortermaja korteris tekitas 54-aastane naine peretüli 
käigus tervisekahjustuse abikaasale. Politsei pidas naise kaht-
lustatavana kinni.

Uuriti süüteomenetlust läbi noorte silmade

J ustiitsministeeriumi tel-
limusel valmis Raken-
dusliku Antropoloogia 

Keskusel uuring „Alaealise 
õigusrikkuja kasutajatee-
konna ja kogemuse analüüs“. 
Kokkuvõtteks toodi välja, 
et noorte kohtlemine õigus-
süsteemis on läinud pare-
maks, kuid perede teadlikkus 
menetlustoimingutest on en-
diselt madal ning selgitust ja 
tuge vajatakse rohkem.

„Noorte kogemused, taju ja 
tõlgendused sellest, mida nad 
on üldse teinud ning kuidas 
nende rikkumistele reageeri-
takse, võib olla hoopis teist-
sugune, kui meie täiskasva-
nutena seda tajume,“ nentis 
Justiitsministeeriumi krimi-
naalpoliitika osakonna nõu-
nik Kaire Tamm uuringu-
tulemuste tutvustusel.

„Kõnealune uuring on osa 
laiemast alaealiste projektist, 
millega soovime paremaks 
muuta seda, kuidas õigus-
kaitsevaldkonda sattuvate laste 
ja noortega töötatakse. Konk-
reetselt selle uuringu eesmärk 
oli saada teada, kuidas noored 
ja nende pered ise näevad seda, 
mis nendega kogu selle menet-
lusprotsessi raames toimub,“ 
jätkas kriminaalpoliitika osa-
konna nõunik.

Tamm põhjendas vajadust 
teema süvitis uurimise järe-
le, kuna sellel, kuidas lapsi 
ja noori õiguskaitsesüstee-
mis koheldakse ja kuidas nad 
seda ise tajuvad, võib olla 

suur mõju nende edasisele 
elukäigule. Samuti mõjutab 
see nende usaldust süsteemi 
vastu.

Antropoloogilise uuringu 
metoodikaks olid menetlus-
protsessi vaatlused ning in-
tervjuud menetluses osaleja-
tega. Tervikpildi saamiseks 
intervjueeriti nii noori, nen-
de pereliikmeid kui ka me-
netlustoimingutes osalenud 
spetsialiste. 

Kaasatud noorte valimisel 
jälgiti, et esindatud olek-
sid erinevad süüteo liigid 
ja raskusastmed, aga ka 
sihtgrupi mitmekesisus 
vanuse, soo, koduse kee-
le, päritolu ja haridus-
taseme järgi.

Rakendusliku Antropoloo-
gia Keskuse uuringute juht 
Ehti Järv selgitas, et uuring 
oli kantud antropoloogilistest 
meetoditest, et jõuda kaasa-
tud inimesele nii lähedale, 
kui võimalik. „Uuring tegeles 
viie noore ja nende perede 
kogemusega. Meid huvitas 
tajude mõtestamise maailm 
– kuidas noor ja tema pere 
näevad kogu seda protsessi. 
Laiem huvi on tegelikult ka 
see, kuidas protsess lõpeks 
nii, et noor võtaks vastutuse 
või mõistaks, et see teguviis 
ei olnud õige ja tegi kellelegi 
kahju,“ rääkis Järv.

„Lisaks noortele ja peredele 
rääkisime me 37 spetsialisti-

ga, sest nemad oskavad anda 
lahendusi ja mõtteid selles 
osas, kuidas takistusi ja välja-
kutseid võiks tulevikus lahen-
dada,“ märkis projektijuht.

Uuringu peamiste järel-
dustena nimetati, et ehkki 
lapsekeskne menetlus on 
Eestis jõudsalt arenenud, tuli 
välja ka palju detaile, mis laste 
ja noorte kasutajakogemust 
elulisel tasandil mõjutavad. 
Ehti Järv tõi esile nii tehnilist 
kui sisulist laadi takistused. 
„Esimeste seas on näiteks las-
tele ja ka nende vanematele 
keeruliselt mõistetav juriidi-
line keel või ka vene-eesti-
vene suunalise tõlke kvali-
teet. Lapsevanemate arvates 
ei kaasata neid menetlustoi-
mingutesse piisavalt ning 
kohati on nii noortel kui pe-
redel segadust spetsialistide, 
eriti kaitsja rolli osas,“ selgitas 
antropoloog.

Kaire Tamm märkis, et 
uuringust saadud teadmised 
võimaldavad töötada välja 
lapse ja tema lähikondse-
te vajadustest lähtuvaid la-
hendusi, mis tagavad mõ-
jusamad mõjutusvahendid 
ning toetavama kohtlemise 
menetluses. „Tänu uuringu 
inimkesksele metoodikale 
saame edaspidi pakkuda me-
netlejatele vajalikke koolitusi, 
mis nende hoiakuid ja oskusi 
täiendaksid,“ kommenteeris 
ta.

Liisi Kanna
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Immunoloogid 
kutsuvad üles 
vaktsineerimisele
Eile oli rahvusvaheline im-
munoloogia päev, mis on 
seekord pühendatud vakt-
siinidele, mille kasutusele 
võtmine on olnud meditsii-
niajaloo üks suuremaid saa-
vutusi ja päästnud miljoneid 
inimelusid.

Eesti Immunoloogide ja 
Allergoloogide Seltsi (EIAS) 
president dr Krista Ress, 
Ida-Tallinna Keskhaigla al-
lergoloog-immunoloog, 
kutsus kõiki üles vaktsinee-
rima Covid-19 vastu. „Ainult 
vaktsineerimise kaudu saa-
me ühiselt lahti COVID-19 
haigusest ja sellega seotud 
piirangutest. Kõik Eestis re-
gistreeritud vaktsiinid aitavad 
sellele kaasa,“ ütles dr Ress.

„Kuigi viirusega nakatumi-
ne näitab taandumise märke, 
tuleb siiski kehtivatest piiran-
gustest kinni pidada ja tõsi-
selt suhtuda vaktsineerimisse 
SARS-CoV-2 vastu,“ ütles 
Ress.

Kuulutaja
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Riigimetsast avastati 
Eesti kõrgeim haavapuu
RMK töötaja avastas, et Eesti kõrgeim haab asub Valgamaal 
Otepää vallas Tiidu külas kõrgusega 43,2 meetrit või enam-
gi. Seni teadaolevalt kõrgeim haab Tartumaal Järvselja mets-
konnas küündib 41,6 meetrini.

„Analüüsisin Maa-ameti aerolidari andmeid ja üllatusena 
märkasin, et ühe eraldise esimese rinde keskmine kõrgus 
ulatus 45 meetrini,“ jagas esimesi muljeid RMK kaugseire-
spetsialist Tauri Arumäe. Kohapeal andmete õigsust kont-
rollimas käinud taksaatorid Tõnis Leosk ja Teele Paluots 
kinnitasid leidu, kui mõõtsid tava kõrgusmõõtjaga suurema-
te haabade kõrguseks üle 43 meetri.

Puu täpse kõrguse mõõtmiseks kaasati Eesti Maaülikooli 
geomaatika õppetooli dotsent Harli Jürgenson ning kaas-
professor Aive Liibusk, kelle väljatöötatud metoodika põhjal 
on ka teised Eesti kõrgeimad puud konkreetse kõrgusnumbri 
külge saanud. Eesti kõrgeim kuusk (48,58 m) ja mänd (46,4 
m) paiknevad Põlvamaal Ootsipalus.

Elektrontahhümeetriga saadi puu ametlikuks kõrguseks 
maapinnast 43,22 meetrit. Mõõtmisi läbi viinud Harli Jür-
gensoni sõnutsi võis kehva nähtavuse ja ladvaokste väiksuse 
tõttu pidada ametlikku mõõtmistulemust pigem mõneküm-
ne sentimeetri võrra madalamaks, kui on tegelik puu kõrgus. 
Seda hinnangut toetasid ka teised mõõtmisviisid. Maapealse 
3D skanneri kõrgusandmete punktipilve alusel on puu kõr-
gus maapinnast 43,68 meetrit ja Maa-ameti aerolidari and-
metel hinnati puu kõrguseks 43,5 meetrit.

„Võttes arvesse puu juurekaela kõrgust, mis on maapin-
nast 27 cm, võime julgelt väita, et uueks Eesti kõrgeimaks 
haavaks tituleeritud puu kõrgus on üle 43 meetri,“ ütles 
Arumäe. RMK metsakorraldajad mõõtsid puu läbimõõduks 
rinna kõrguselt 49,4 cm ja samalt kõrguselt võetud puursü-
damiku aastarõngaste järgi hindas Eesti Maaülikooli dend-
rokronoloogia teadur Sandra Metslaid puu vanuseks 93 
aastat.
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Vandenõuteooriad ja libauudised 
kaotavad meie sideme tegelikkusega
Täpselt nii, nagu kaheldi kümne aasta eest 4G tehnoloogia vajalikkuses ja turvalisuses, on mit-
med inimesed täna skeptilised 5G tehnoloogia osas. Vahe on vaid selles, et võrreldes kümne 
aasta taguse ajaga on märgatavalt kasvanud sotsiaalmeedia roll, mis aitab kaasa valeinfo ja 
vandenõuteeoriate massilisele levikule.

Andre Visse,
Telia Eesti 

tehnoloogiajuht

Eelmise dekaadi alguses, mil 
telekomiettevõtted arendasid 
aktiivselt oma 4G võrke, pel-
gas osa inimesi täpselt samu 
asju, mida täna omistatak-
se 5G tehnoloogiale – uus ja 
tundmatu tehnoloogia, selle-
ga kaasnev väidetav kiirguse 
kasv, halb mõju inimese ter-
visele ja palju muud. Ometi 
on 4G tehnoloogia täna meie 
elu lahutamatu osa, milleta 
ei kujutaks enamus inimesi 
ilmselt ette, kuidas koroona-
pandeemiaga kaasnenud 
eriolukordade ja lukustus-
perioodide ajal kaugtööd või 
distantsõpet korraldada.

Sarnane muster on kordu-
mas 5G tehnoloogiaga. Pea-
mine vahe, mis eristab tänast 
päeva kümne aasta tagusest 
ajast, on meie igapäevaelus 
üha olulisemat rolli mängiv 
sotsiaalmeedia, mille vahen-
dusel hoiab arvestatav hulk 
inimesi end kursis maailmas 
toimuvaga.

Isehakanud spetsialiste 
tekib iga teemaga
Paraku on sotsiaalmeedia pu-
hul tegu ideaalse meediumiga 
nii valeinfo, kontrollimata 
faktide, vandenõuteooriate 
kui libauudiste levitamiseks. 
Sellele kõigele aitavad kaasa 
näiteks koroonapandeemia 
perioodil välja ilmunud hobi-
viroloogid või – 5G konteks-
tis rääkides – sotsiaalmee-
dias tegutsevad isehakanud 
raadiotehnikaspetsialistid.

Sealjuures ei saa sellise va-
leinfo levitajad pahatihti ise 
arugi, et nad jagavad „fakte“ 
või „uudiseid“, mida on mee-
lega moonutatud või mille 
loomise eesmärk ongi tekita-

da võimalikult palju segadust. 
Kiiresti arenev tehnoloogia 
nõuab sellest arusaamiseks 
aina rohkem valdkonna-
spetsiifilisi teadmisi. Psühho-
loogid on ühe peamise põhju-
sena, miks kipuvad inimesed 
vandenõuteooriaid ja väär-
infot uskuma, pakkunud välja 
asjaolu, et nii saavad inimesed 
lihtsa selgituse mingi keeruli-
se nähtuse kohta, millest nad 
tegelikult aru ei saa ja mis 
neid seetõttu hirmutab.

Nii tundub see olevat ka 
uute tehnoloogiatega. Ena-
mus inimesi ju tegelikult 
ei tea, ja ei peagi teadma, 
kuidas täpselt töötab nuti-
telefon, rääkimata siis asjade 
internetist. Seda enam aga 
on oluline, et me oskaksi-
me infoväljast sõeluda välja 
ebausaldusväärse teabe ning 
usaldaksime oma valdkon-
na eksperte. Soovitan alati 
küsida endalt, kas see, mida 
ma praegu vaatan või loen, 
on pärit usaldusväärsest ja 
asjatundlikkust allikast. Kas 
tema, kes sulle just jagas 
Facebookis esmaspilgul väga 
põnevat teooriat, on ikkagi 
selle valdkonna ekspert? Ju-
hul kui me neid küsimusi ei 
küsi, loome me endale alter-
natiivse reaalsuse illusiooni, 
mille tulemusel võime kaota-
da sideme tegelikkusega.

Inimesed, kes meelega 
säärast valeinfot jagavad, 
pole teiste inimeste ja kogu 
ühiskonna suhtes mitte ai-
nult hoolimatud, vaid teatud 
juhtudel lausa kuritahtlikud, 
sageli ise seda taipamata. 
Samas ei mõelda väga palju 
sellele, et kõigi oma sotsiaal-
meedia postitustega jäetak-
se maha digitaalne jalajälg, 
mis ühel hetkel võib hoopis 
postitaja vastu tööle haka-
ta. Agar vandenõuteooriate 
jagaja võib suure tõenäosu-

sega sellest „lastehaigusest“ 
ühel hetkel välja kasvada 
ning näiteks kandideerida 
töökohale, kus ebateadustest 
lugupidamine pole aktsep-
teeritav. Kui temaga aga käib 
teatav renomee kaasas, on 
sellise töökoha saamine pa-
raku küsitav.

Solvav ja sildistav 
suhtlemine
Väärinfo levitamisega käib 
pahatihti kaasas veel ka kõi-
gutamatu usk nende teoo-
riate õigsusesse ning pigem 
agressiivne suhtlusmaneer. 
Miks on nii, et osa inimesi 
käitub sotsmeedias ja digi-
kanalites risti vastupidi sel-
lega, nagu ta käitub näiteks 
tänaval või oma kolleegide ja 
tuttavatega suheldes? Ükstei-
sega arvestamine ja lugupi-
damine teiste suhtes ei kao ju 
kohe, kui koduukse enda jä-
rel kinni tõmbad ja avad ar-
vutiekraani. Tõenäoliselt on 
suurem osa inimesi võimeli-
sed täiesti viisakaks ja mõist-
likuks vaidluseks, kui nad 
istuvad üle laua ja vaatavad 
teineteisele otsa. Kui sama 
vaidlus toimub aga mõnel 
sotsiaalmeediaplatvormil, ei 
lähe kaua, kui solvamine ja 
sildistamine korraliku hoo 
sisse saab.

Sellistele teemadele tähele-
panu juhtimine, üldiste tead-
miste ja suhtluskultuuri 
arendamine peaks olema ka 
ennast vastutustundlikeks 
pidavate ettevõtete eesmärk. 
Ükskõik, kus me omavahel 
suhtleme – tööl, tänaval, kau-
banduskeskuses või Faceboo-
kis – oluline on see, et säiliks 
väärikus ja austus teiste vastu. 
Seda mitte hinnates ning va-
leinfot jagades oled sa tööriis-
taks nendele, kes soovivadki, 
et ühiskond oleks hirmul ja 
lõhenenud.
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Lääne-Virumaa spordi taustajõud Kaire Kutsar: 

Kalevi võimla mativirnade lõhn toob 
ilusad mälestused lapsepõlvest
Credit24 algatas möödunud aastal 
konkursi, et leida iga maakonna 
spordielu suurim taustajõud. 
Lääne-Virumaal esitatud kandidaati-
de hulgast valiti võitjaks Kaire Kut-
sar. Naine, kes on pühendanud end 
spordile ja selle toetamisele ning 
kelle jaoks on sport tänagi elu lahu-
tamatu osa.

Kui Credit24 hakkas otsima 
Lääne-Virumaa spordi taustajõu-
du, kirjutati Kaire Kutsari iseloo-
mustuseks: „Pühendunud spordi-
toetajana on Kaire teinud elutöö. 
Sellises mahus sporditoetaja peaks 
kindlasti olema tunnustatud ning 
esile tõstetud, sest tihti ei näe me 
kulisside taha ning suure töö tegi-
jad jäävad suurele üldsusele sageli 
märkamatuks.“

Kalevi võimla matihunnik
Kaire on pärit Rakverest. „Minu 
teadlik elu, mida ma mäletan, on 
alati seotud olnud spordiga. Mina 
ema, isa ja onu olid kõik sporditöö 
peal,“ räägib täna Aseri Vabaaja-
keskust juhtiv spordihing. „Minu 
lapsepõlv möödus Rakvere Kalevi 
võimlas matihunniku otsas või staa-

dionil. Too mativirnade lõhn on 

mul senini meeles ja see toob ilusad 
mälestused lapsepõlvest,“ lisab sä-
rtsakas ning positiivne naine, kelle 
sõnul ei saanud teisi eluala valikuid 
tema puhul ollagi.

Kaire ema mängis korv- ja võrk-
palli, koos tütre Kairega hakati 
üheskoos sulgpalliga tegelema. Kai-
re, muide, on sulgpallis tulnud lausa 
Eesti noorte meistriks. „Võistlesime 
omal ajal emaga isegi koos rajoo-
ni meistrivõistlustel,“ räägib Kaire 
oma nooruspõlvest. Lisaks erineva-
tele pallimängudele oli Kaire ema 
veel suusaspordi austaja, isa korv-
pallitreener. Tüdruku-
tirtsu onu aga ame-
tis suusatreeneri 
ja kehalise kas-
vatuse õpetaja-
na. „Kui lumi 
oli maas, siis 
s u u s a t a s i -
me. See oli 
nii loomulik 
elu osa, teisiti 
ei oleks saa-
nud ollagi,“ 
arutleb Kaire 
l a p s e -

põlve ja spordi seotusest.

Haiged kõrvad ja ujumine
Esimene teadlik treening treeneri-
ga, kes polnud sugulane, oli Kairel 
ujumine. „Paraku jäid mu kõrvad 
haigeks ja üsna pea sai selgeks, et see 
spordiala minu tervisega ei sobi.“

Ema kõrvalt sulgpalli harrasta-
nud tüdruk leidis oma tõelise 
kutsumuse hoopis lauatenni-
sest, mille juurde jäi pikkadeks 
aastateks.

„Lauatennises olin Kalevi rajooni-
de spartakiaadi võitja,“ vastab 

Kaire, kui pärime temalt, kas 
spordiala ka magusaid võite 
tõi.

Ent päris tippsportlast 
Kairest ei saanud. Naine 
otsustas, et temast saab 
Eesti Lauatennise Liidus 
selle spordiala taustajõud, 
mistõttu pühendas ta end 

aastateks spordi-
ala organisat-
s i o o n i l i s e l e 
poolele ja seelä-
bi Eesti spordi-

elu edenda-
misele.

Muide, Kaire pole sporti kõrg-
koolis õppinud. Hoopis raamatu-
kogundust ja massaaži. „Minu esi-
mene töökoht oli Meditsiiniraama-
tukogu Tallinnas,“ meenutab Kaire 
ja lisab: „Mingil ajal ma tundsin, et 
tahan spordist eemale ja sellest väl-
ja saada.“ Paus ei jäänud pikaks, sest 
Aseri spordijuht kutsus Kaire rajoo-
nide spartakiaadil Viljandis Aserisse 
treeneriks ja mängijaks, sest piir-
konnas puudus naismängija.

Treenerina ei saanud Kaire kaua 
tegutseda, sest parajasti loodi Aseri 
laste ja noorte spordikool, mille di-
rektoriks naine sai ning hiljem Ase-
ri Vabaajakeskuse juhatajaks.

Lauatennise pealinn Eestis
„Lauatennis on minu jaoks väga 
südamelähedane spordiala ja olen 
sellega väga palju seotud olnud. 
Kõige suuremat heameelt tunnen 
lauatennisega seotud saavutuste üle 
oma kodupiirkonnas. Aserit nime-
tati lauatennise pealinnaks Eestis. 
Olen püüdnud seda hoida ja jätkata,“ 
arutleb Kaire, kui küsime, mida tä-
hendab spordi taustajõuks olemine. 
Aserist on, näiteks, pärit Euroopa 
noorte MV kahe medali omanik 
Tatjana Tšistjakova, kes teeb praegu 
Aseris edukalt treeneri tööd.

Kui küsida Kairelt selle kohta, mis 
on tänaste laste ja noorte spordihar-
jumuste juures erinev selle ajaga 

võrreldes, kui ta ise alustas, ütleb 
ta, et vanasti lapsed olid õues ja 

liikusid, aga täna on väga ras-
ke lapsi spordi juurde saada. 
„Ühelt poolt on positiivne 
see, et praegu on valik laiem, 
spordialasid juurde tulnud, 
teisalt on lastel palju muid 
huvisid ja suuri ahvatlusi.“

Treener, laps ja kodu
Kui veel kuidagi suude-
takse murdeeani noori 
spordi juures hoida, heal 
juhul gümnaasiumi lõ-
puni, on see Kaire hin-
nangul tohutult suur 
asi.

„Selleks, et laps 
oleks spordi juures, 
peab toimima kolm-
nurk treener-
laps-kodu. Nemad 
peavad ühte jalga 
astuma. Kui üks lüli 
annab järele, on 
kõik. Vanema toe-
tus on ääretult olu-
line selles, et laps 
jõuaks ja jääks 
spordi juurde,“ pa-
neb Kaire lapseva-
nematele südamele 
olla lastele spordi 

tegemise juures 

selleks päris õigeks 
taustajõuks.

„Ei pea sundima ega riidlema, vaid 
selgitama ja rääkima, miks sport on 
kasulik. Mul on südamest kahju, 
laps tuleb trenni ja ma näen, et te-
mas on ainest. Treeneril samuti silm 
särab, aga siis kaob laps ära ja ema 
ütleb, et laps ei taha trennis käia. 
Tule ja toeta!“ soovitab Kaire, kui-
das lastes spordipisikut sütitada.

Ühes rütmis lööv süda
„Mind on spordis ümbritsenud 
ääretult meeldivad inimesed. Minu 
lapsepõlve treeningkaaslased, kelle-
ga hingasid ühte õhku. Kui endis-
te aegade sportlastega kokku saan, 
hakkab süda justkui teises rütmis 
lööma,“ kõneleb Kaire, kui pärime 
temalt inimeste kohta, kes mõjuta-
nud tema spordielu.

„Sport ühendab inimesi. Ka väl-
jaspool Eestit. Näiteks pidi mu poeg 
minema Riiga praktikale. Muidugi 
helistasin ma Läti Lauatennise Lii-
du juhile ja palusin, et ta võtaks poja 
bussi pealt vastu hommikul kell 5. 
Kui tema helistaks mulle, käituk-
sin täpselt samamoodi. Sõidaksin 
kasvõi öösel bussile vastu,“ räägib 
Kaire.

„Sport ühendab inimesi hoopis 
teistmoodi. Imetlen neid inime-
si, kellega spordielu on mind 
kokku viinud,“ ütleb Credit24 
Lääne-Virumaa spordi tausta-
jõud Kaire.

Sponsorite tugi hindamatu
Taustajõud on naise sõnul ka need, 
kes toetavad spordi tegemist rahali-
selt. „Ilma sponsorite toeta ei saaks 
teha sporti, samas on sponsorite 
leidmine väga raske. Sellised olu-
korrad on alati keerulised, kui lapses 
on potentsiaali, aga pered ei suuda 
seda finantseerida. Taolistes olu-
kordades on toetajate tugi hindama-
tu,“ tänab Kaire inimesi ja ettevõt-
teid, kes spordi tegemisele õla alla 
pannud.

„Vahepeal tegutsesime Aseris isegi 
nii, et päästa lapsi tänavalt. On ol-
nud ääretult kurbasid olukordi, kus 
lapsel polegi pärast trenni kohta, 
kuhu minna. Laps ei tea, mis ole-
kus kodus keegi on. Oleme aidanud 
sellistest peredest lapsi tänavalt ja 
neist on tulnud edukad sportlased. 
Sellised on võidud, mis südamesse 
lähevad,“ räägib Kaire, kuidas sport 
on olnud lastele võimalus uut elu 
alustada.

Täna hoiab Kaire silma peal kõigil 
Eesti sportlastel. „Eesti on nii väike, 
et ühe sportlase võit on kogu rahva 
võit. Hoian pöialt kõigile, kes star-
dis on,“ rõõmustab Credit24 Lääne-
Virumaa spordi taustajõud.Foto: Credit24
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1980: Šotimaa andis maailmale näitleja Sam Heughani
Täna saab 41-aastaseks Šoti-
maa üks populaarsemaid 
meesnäitlejaid Sam Heughan, 
kes saavutas laialdase kuul-
susega Jamie Fraseri mängi-
misega teleseriaalis „Võõra-
maalane“.

Allan Espenberg

Sam Heughan on sündinud 
Balmaclellani väikeses kü-
lakeses ning tema vanemad 
olid hipide hulka kuulunud 
loomingulised inimesed. Just 
vanemad süstisid pojasse ar-
mastust kunstide vastu, kuigi 
Sami lapsepõlveaastad möö-
dusid maal, põllumeeste ja 
farmerite seas.

Sam kasvas seltskondlikuks 
lapseks, kuid ei leidnud seal-
kandis piisavalt omavanuseid, 
kellega seltsida. N-ö sunnitud 
üksinduses korraldas Sam 
mänge Šoti iidsete losside lä-
hedal, kus ta kujutas end ette 
erinevate muinasjutukange-
laste rollis. Kolides Edinburg-
hi, hakkas poiss teatrikunsti 
õppima ja sai peagi aru, et 
tahab tõsisemalt näitlemist 
õppida. 2000. aastal alustas ta 
Glasgow’s õpinguid Kuning-
likus Draamaakadeemias.

Pärast mitmeid episoodilisi 
rolle sai Heughan ühe peaosa 
kaasaegses eksperimentaalses 
lavastuses „Kauged saared“. 
Pärast edukat debüüti 2002. 
aastal pälvis see projekt ar-
vukalt auhindu ja tunnustusi. 
Näidendi ringreis Šotimaal 
tõi osalejatele veelgi rohkem 
kuulsust. Hindamatu koge-
mus selles lavastuses osale-

misest pani aluse Heughani 
näitlejakarjäärile. Teda mär-
gati ja ta nimetati saja kõige 
atraktiivsema vallalise mehe 
hulka.

Pärast akadeemia lõpeta-
mist asus noor näitleja tööle 
televisioonis ja filmindu-
ses. Varsti sai ta peaosa fil-
mis „Noor Aleksander Suur“ 
(2010). Järgnevatel aastatel 
osales noormees paljudes 
teatriprojektides ja teleseriaa-
lides. Ta tegi kaasa ka mitmes 
Briti telesarjas, kuid osalemi-
sega projektis „Jõuluprint-
sess“ teenis ta 2011. aastal 
kõige inspireerivama näitleja 
auhinna.

Siis saabus aasta 2014, kui 
Sam Heughan sai ühe pea-
rollidest telesarjas „Võõra-
maalane“ („Outlander“), kus 
tema partneriks on Iirimaa 
näitlejanna Caitriona Bal-
fe. Seda sarja on tehtud juba 
viis hooaega ja väntamisel 
on kuues hooaeg. Sarja pea-

miseks tegevusliiniks on ar-
mastus Claire Beauchamp 
Randalli ja Jamie MacKenzie 
Fraseri vahel koos pideva 
ajas rändamisega ning seda 
on näidatud ka Eesti Televi-
sioonis. Jamie mängimisega 
saavutas Sam Heughan tohu-
tu populaarsuse nii kodumaal 
kui paljudes teistes riikides.

Heughan tunnistas mullu, 
et „Võõramaalane“ päästis 
ta töötusest pärast ebaõn-
nestunud proovifilmimisi. 
„Sattusin samasse olukorda, 
kus olin 12 aastat tagasi, ja 
pidin taotlema töötushüvi-
tist,“ meenutas Heughan. Aga 
kuna talle hüvitist ei võimal-
datud, siis tuli Samil töötada 
näiteks baarimehena. Kuid 
kaks nädalat pärast musta 
masendusse langemist anti 
talle Jamie Fraseri roll.

Tegelikult pole Sam Heug-
hanil isiklikus elus olnud alati 
õnne, millest on ta ise aja-
kirjanikele antud intervjuu-

des ka rääkinud. Lisaks selgus 
Heughani sõnadest, et tal pole 
mitte midagi perekonna loo-
mise vastu. Tema sõnul on 
isadus üks neist asjadest elus, 
mida ta tahab kogeda.

Sam Heughan on jutus-
tanud meediale ka oma ho-
bidest. Ta tegeleb näiteks 
aktiivselt ratsutamise, triat-
loni, kaljuronimisega ning 
on saavutanud edu vehkle-
mises. Töövabadel päevadel, 
mida tuleb väga harva ette, 
püüab Heughan käia mägedes 
matkamas.

Tõeliste mägilaste järel-
tulijana austab Heughan oma 
rahva traditsioone. Šotlase-
na kannab ta seltskondlikel 
üritustel uhkelt kilti, mis pal-
jude moeekspertide arvates 
sobib talle väga hästi. Näit-
lejale pole võõras empaatia 
ja ta osaleb meelsasti näiteks 
leukeemia vastu võitlemi-
sel. Lisaks toetab ta Šotimaa 
noorsooteatreid, millest ühes 
alustas ta kunagi ka ise oma 
näitlejakarjääri. Sam Heug-
han on sõbralik, seltskondlik 
ja lahke ning ta suhtleb oma 
ande austajatega tihedalt ja 
vestleb nendega regulaarselt 
fännigrupis Heughligans.

TASUB TEADA

MÕNE REAGA

Algab täiskasvanud 
õppijate tunnustuskonkurss
Kutsutakse üles märkama ja esitama maakonna tublisid tegi-
jaid elukestva õppe valdkonnas. Täiskasvanud õppija nädala 
(TÕN) raames tunnustatakse neljas kategoorias: aasta õppija, 
aasta koolitaja, aasta õppijasõbralik tööandja ja aasta õpitegu.

Lääne-Virumaal esitati eelmisel aastal esitati rahva poolt 
15 nominenti neljas kategoorias. Maakonna õppija laureaa-
diks pärjati eelmisel aastal Jeld-Weni töötaja Rašida Nugu-
manova. Õpiteo laureaadiks sai Haljala vallast projekt „Aian-
dusalased oskused kogukonda“, mille korraldajaks Varangu 
külaselts Urve Kingumetsa eestvedamisel. Õppijasõbraliku-
ma tööandja laureaadiks nimetati Päts OÜ, kes sai ka vaba-
riikliku tunnustuse. Lääne-Viru maakonna aasta koolitaja 
laureaadiks valiti Aare Reimann Rakvere ametikoolist.

Käesoleval aastal on nominentide esitamise tähtaeg 30. mai 
ning seda saab teha aadressil www.andras/tunnustamine. 
Täpsemat infot jagavad maakondlikud koordinaatorid, kelle 
kontaktid on leitavad samuti Andrase kodulehelt.

Kuulutaja

Sam Heughan kehastamas Jamie Fraserit (vasakul). Foto: pressimaterjaldi

90-aastase proua Elviine Rubeni mälestused
Koonduslaagris surid tüüfusesse vanaema ja vend

(Järjelugu jäi pooleli Elviine, 
tema venna ja vanaema jõudmi-
sega koonduslaagrisse)

Elviine: „Paari päeva pärast 
kutsuti need, kes nimed kir-
ja panid, traataia tagant välja 
ja viidi eemale, ühte puit-
barakki, mis oli õhuvahede-
ga laudadest kokku löödud, 
katus peal ning narid sees. 
Seda nimetati kaheksandaks 
barakiks.“

Osa asju, mis neil õnnestus 
kohvriga kaasa vedada, müüs 
vanaema traataia taha maha. 
Mõned hõbeehted toidu ja 
leiva vastu. Kui ta oleks vahe-
le jäänud, järgnenuks sellele 
mahalaskmine, sest sakslased 
kartsid tüüfust nagu vana-
kurat välku.

Aprilli lõpus, mai alguses 
hakkas lumi sulama ja madal, 
soine savimaa tõi päevavalge-
le nööpe, juukseid, põlenud 
riideid, jalanõusid. Maasse 
traktori ja kopaga kaevatud 
kraavidesse oli visatud tüüfu-
sesse surnud inimesed ja seal 
ära põletatud.

Kaheksanda baraki lähedu-

ses oli ka väravaputka, mille 
akna kaudu inimestele süüa 
anti, loomulikult ei saanud 
seda toitvaks kõhutäiteks 
nimetada.

Tänu sellele, et asjalik tüd-
ruk Elviine oli oma pere 
liikmete nimed kirja pan-
nud, saadeti nad koos teiste 
kaheksanda baraki elanikega 
Kingisseppa. 22 km pidi jalgsi 
Veimarist Kingisseppa kõm-
pima. Õnneks pääses vana-
ema tänu mõnele lahkele 
sakslasest konvoile hobu-
se peale, kuna ta ei jaksanud 
kõndida. Ka kohver oli neil 
veel kaasas. Tüdruk ja poiss 
pidid aga jalgsi, koos teiste 
vangidega rivis pikka teed 
sammuma.

Elviine: „Hommikul hak-
kasime minema ja õhtuks 
jõudsime kohale. Vahepeal is-
tusime ka, aga ega kaua ei lu-
batud puhata, siis tuli konvoi, 
kes ajas ülesse. Kes maha jäid, 
seal oli ju vanu ka, eks need 
võibolla jäidki sinna tee pea-
le. Vanaema kauplesin mina 
vankrile.

Maja, kuhu sakslased koon-

duslaagri rajasid, on Kingis-
sepas tänaseni alles. Vene ajal 
oli seal lähedal bussipeatus, 
millest Leningradi buss Karl 
Marxi puiesteed pidi mööda 
vuras. Laagri värav oligi selle 
peatuse lähedal. Ümberrin-
gi olid väikesed puumajad. 
Aga okastraat oli ümber selle 
suure kivist maja veetud, mis 
oli koonduslaagri peasisse-
käik. Käisin peale sõda neid 
kohti vaatamas ja siis oli seal 
lastehaigla.

Selles suures punastest tel-
listest majas, mis võis enne 
sõda ehk rahvamaja või klubi 
olla, sorteeriti meid jälle väi-
kesteks gruppideks. Juhtumi-
si sattusid koonduslaagrisse 
ka mõned mujalt sinna too-
dud vanaema sugulased, teis-
te seas Bergi Anna, keda kut-
suti Simuna Kitseks. Minul 
on sellest ajast Simuna nimi 
meeles ja nüüd pean ka mina 
minema Simunasse viimses-
se puhkepaika abikaasa Kar-
li kõrvale, kes sinna hiljuti 
maeti.“

Inimeste sorteerimine toi-
mus nõnda, et Elviine kutsuti 

vanaema ja vennaga tähtsate 
härrade juurde ülekuulami-
sele. Küsimustele vastas sü-
dikas Elviine, valetades, et 
laste mõlemad vanemad on 
surnud, kuigi tema käest kü-
siti, kus isa on ja mida ta teeb. 
Tänu sellele, et teised vangid 
olid neid eelnevalt hoiatanud, 
et endast tuleb võimalikult 
vähe rääkida, ütles ka vana-
ema, et need orvuks jäänud 
lapsed on tema hoole all.

Enne neid küsitleti aga üht 
nelja lapsega naist, kes tun-
nistas ausalt üles, et tema 
mees on tähtis kuppudega 
vene sõjaväelane. Järgmisel 
päeval sõitis tühi vanker, sees 
verised riided, laagrisse taga-
si. Lihtsameelne naine ja lap-
sed lasti maha, nende laibad 
visati alasti auku, aga selja-
riided saadeti laagrisse tagasi.

Ülemisel korrusel paiknes 
aula moodi suur saal. Seinte 
ääres asetsesid vangidele kok-
ku klopsitud narid. Ruumis 
valmistati ka süüa. Suuri pot-
te tassiti käe otsas ülemiselt 
korruselt allapoole. Enamasti 
toimetasid kõikjal vangid.

Kord komistas üks nais-
vang ja pillas raske poti käest. 
Elviinele, kes parajasti trepist 
üles astus, kallati kuuma rok-
ka kaela.

Elviine: „Pea ja meelekoht, 
kõrv ja silm kõrbesid ära. 
Kiiruluu oli tükk aega näh-
taval, alles hiljem kasvasid 
sellele juuksed peale. Käsi oli 
nii haige, et ei mahtunud pa-
litu varrukast sisse. Ka reie ja 
labajala peale kukkus kuuma 
rokka. Arstiabist polnud mõ-
tet unistadagi. Saime vett ja 
pesime selle jubeduse maha. 
Hirmsad põletushaavad para-
nesid ajapikku ära, aga pea ja 
nägu valutasid kaua ja läksid 
mädanema. Õnneks näo peale 
armi ei jäänud.“

Ega sellega veel tüdruku 
kannatustekarikas lõppenud. 
Hullem seisis alles ees.

Kui vanaema tüüfusesse 
nakatus ja hirmsasse kõhu-
tõppe suri, haigestus ka Elvii-
ne tüüfusesse. Kuna sakslased 
pidasid end esinduslikuks 
rahvaks, oli neil laagris ka 
oma haiglapunkt, mis asus 
punase maja hoovi poolsel 
territooriumil. Seal oli ka val-
vurite putkasid ja mõned ba-
rakid vangidele.

Elviine: „Kui mind haiglas-
se pandi, toodi ka vend sinna, 

kes oli peale vanaema sur-
ma suurde majja üksi jäänud. 
Mäletan kõike ähmaselt, sest 
olin tükk aega meelemärku-
seta. Kui ärkasin, oli minu 
pikkadest valgetest juustest 
järele jäänud rullis kana-
pesa. Kõik karvad tulid maha. 
Vend, kellega pead-jalad ühes 
sängis magasime, haigestus 
samuti tüüfusesse.“

Kaks sõjavangist medõde 
hoolitsesid põdurate eest. Üks 
oli brünett, Nataša, kuskilt 
lõunamaalt. Teine heleblond, 
Zoja. Nemad toibutasid tõbi-
seid ja puhusid uuesti eluvai-
mu sisse. Kui Elviine meele-
märkusele tuli, palus vend, et 
õde ära ei sureks. Aga hoopis 
Voldemar jäi raskesti haigeks, 
paistetas nii üles, et terve kere 
nahk oli justkui vesikuppude 
all. Ta ei saanud enam liigu-
tada ega rääkida. Väga haige 
poisike viidi meeste palatisse 
ja sinna ta suri. Lahkunute 
surnukehad maeti ühishauda 
Lauga jõe (vene keeles Luuga 
jõgi) kaldale.

Ülle Kask

(Jätkub 14. mail)
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AS Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv rahvusvaheline puidutööstus, kus toodetakse aiama-
ju, mänguväljakuid, aiapiirdeid, immutatud aiaposte, liimpuittooteid ning küttegraanuleid. 
Meie tehastes ja kontorites Tartumaal, Lääne-Virumaal ning Põltsamaal töötab üle 430 
inimese, ettevõtte käibest 97% eksporditakse. Tule ja tutvu: www.palmako.com

Otsime Palmako OJAKÜLA tehasesse 

kelle tööülesanneteks on:
• liini töö juhtimine ning ümartoorme kvaliteedi hindamine 
• tööülesannete õigeaegne ja kvaliteetne täitmine vastavalt plaanidele
• tööga seonduva tagasiside andmine, sh dokumentatsioon

Ootused:
• oskad kasutada arvutit ja omad head tehnilist taipu
• oskad oma tööd planeerida, oled korrektne ja kohusetundlik 
• vajadusel lööd kaasa füüsilises töös ning valdad eesti kõnekeelt
• oled sõbraliku meelega ning hindad meeskonnatööd

Kasuks tuleb eelnev puidutööstuse töökogemus.

Omalt poolt pakume:
• vaheldusrikkaid ja huvitavaid tööülesandeid 
• korralikku tasuga tööd vahetusgraafikuga  alusel
• väljaõpet ja „omatöötaja“ soodustusi (soe toit, Stebby jne)

Töökoht asub Lääne-Virumaal, Ojakülas. 
Kandideerida saab Palmako kodulehe lingil: www.palmako.com/est/toolesoovija-ankeet 
või CV-Keskuse tööportaalis:  www.cvkeskus.ee/.   

Lisainfo +372 5170 685  

SORTEERLIINI OPERAATORIT 

TÖÖ

PAKUN TÖÖD

•  Vajatakse metsaistutajat. Tel 
5199 6563

• Otsin Haljalas Columbia kivi 
ladujat. Tel 5392 6152

• Pakun tööd fassaadi värvi-
jale. 2-korruseline krohvitud 
kivimaja. Tel 5196 9473

• Tapa turbarabasse vajatakse 
traktoristi. Noortele väljaõpe. 
Vajadus vähemalt B-kategoo-
ria. Tel 523 9659

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

• Haljastusega tegelev ettevõtte 
otsib oma meeskonda aedni-
ku/haljastustöölist. Info tel 
5649 3632

• Otsime oma kollektiivi ma-
jahoidjat. Töö kirjeldus: kon-
torihoone koristamine ja välis 
territooriumi korras hoidmine 
Tallinnas, Kassi tn 8. Tööaeg: 1 
kord nädala keskel, 17.00-21.00 
(4 tundi tööd), 1 kord näda-
lavahetusel. Töötasu: netos 5 
€/h. Ootused kandidaadile: 
hea tervisega, puhtust ja kor-
da armastav inimene. Kiire ja 
põhjalik, kohusetundlik. Töö 
sobib kogemusega naisterah-
vale. Info tel 5818 8630 või 677 
9210. E-R 9.00-17.00

• Golden Fields Factory OÜ 
tegeleb taimse loomasööda 
tootmisega. Tööülesanded: 
laadurkopaga/laotõstukiga 
toodangu liigutamine/laadi-
mine. Nõudmised kandidaa-
dile: vähemalt gümnaasiumi 
või kutseharidus, valmidus 
töötada tootmise kõrgperioodil 
vahetustes (ka öövahetuses), 
riigikeele valdamine kõnes ja 
kirjas. Kasuks tuleb: Inglise 
keele oskus suhtlustasandil, 
eelnev töökogemus tõstuki-
juhina. Asukoht Roodevälja, 
Rakvere vald, Lääne-Virumaa. 
CV-d meiliaadressile: anett.
laever@goldenfi elds.ee

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

• Otsime tänavakivi paigal-
dajaid Lõuna-Eesti piirkonda. 
Koheselt ootamas 260 m2 sillu-
tise panek. Võtame otse tööle 
või otsime tegusaid alltöövõt-
jaid, aarel@hot. ee

Optimus mööbli kauplus
pakub tööd 

mööblimonteerija-
laotöölisele. 

Info tel 518 1449 või e-mail: 
rakvere.tallinna@optimus24.ee

kuulutused.kuulutaja.ee kuulutused.kuulutaja.ee
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• Ostan VAZ 2103. Pakkuda võib 
igas seisukorras sõidukit. Tel 5394 
9760

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

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! 
Lääne-Virumaal tuleme ko-
hale 15 minutiga ja maksame 
parimat hinda! Pakkuda võib 
ka vigaseid, avariiliseid või 
seisnud masinaid. Arvelda-
mine sularahas! Helista 5631 
1001

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

• 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! Vajadu-
sel puksiir! Arvelt kustutami-
ne! Virumaal tulen kohe ko-
hale, paku julgesti! Tel 5565 
9595

• Ostan sõidukeid igas sei-
sukorras ning hinnaklassis. 
Võib pakkuda absoluutselt 
kõike. Paku julgelt! Tel 5309 
2650

• Ostan Toyota marki sõidu-
keid ning maastureid. Võib 
pakkuda absoluutselt igas 
seisukorras ning hinnaklas-
sis. Võib olla kaua seisnud, 
ilma ülevaatuseta jne. Tel 5896 
1576

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
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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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

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!!

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Kundas 
otse omanikult. III korrus. Hind 
6300 €. 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 kor-
rus. 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). 2-korruseline 
maja ja korter asub II korrusel. 
Kütteks puu- ja keskküte. Hind 
45 000 €. Tel 5646 5055

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

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

• Müüa Kundas 3toaline remon-
ditud korter, osalise uue mööbli 
ja kodutehnikaga. Tel 5894 2895

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

• Müüa maja Avinurmes, vajab 
renoveerimist, vesi ja kanal 
sisse vedamata. Tel 5671 9394 

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

• Müüa kinnistu, mis asub Vi-
ru-Nigula aleviku keskel. Krundi 
suurus on 2372 m2, kus asuvad 
maja ja kõrvalhoone, mis vajavad 
lammutust. Olemas elektriliitu-
mine, puurkaev. Ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooniga liitumise võima-
lus. Tel 5858 8228

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 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

• 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 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

ANNAN ÜÜRILE

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

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

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

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

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

• 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

• 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 pakkumised. 
Tel 5365 4085, skampus@online.ee

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

kuulutused.kuulutaja.ee

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

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

TEENUSED

• Ostan teenust: sõiduauto ava-
riijärgne komplekteerimine. Tel 
5648 0448

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoremont Pajustis Naaritsa 
3. Varuosade tellimine ja pai-
galdamine. Hinnad soodsad. 
Info tel 5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

 

• Kallurautoteenus (karjääri kal-
lur ja 13 tonni kandejõud). Tel 
503 2269

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

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 
2269

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

• 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

• 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

FEKAALIVEDU JA VESI

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

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

KAEVETEENUSED

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, sau-
nad, grillmajad, terrassid. Vanade 
majade renoveerimine ja uute 
ehitus. Tel 5380 0863

• Üldehitustööd, tänavakivi 
paigaldus, pandused, muru-
kivide rajamine, äärekivi pai-
galdus. Hinnad soodsad. Tel 
5673 4632

• Paigaldame tänavakive, piirde-
aedade ehitus, lammutustööd, 
majade värvimine, haljastus-
tööd, prügivedu. Tel 5608 1124

• 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 korteri-
tes: vannitoad, siseviimistlus, 
elektritööd, soojustamine, vood-
rid, vundamendid, katused jne. 
Kõik santehnilised tööd. Hin-
nad taskukohased. 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

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

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

• 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, 
soojamüürid, kaminad. Tel 5647 
2716

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

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

• 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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com
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MÜÜ 

VAHETA

kuulutaja.kuulutused.ee

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

• 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

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   

• 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

• 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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

MUUD TEENUSED

• Remont-müük. Tagavara osad 
kõikidele õmblusmasinatele. 
Tööstusmasinate lauaplaadid, 
stoikad, kohtvalgustid, mootorid, 
trafod jne. Kasutatud masinate 
soodusmüük. Tel 558 8429

• Vee vedu: haljasalade kastmine, 
tolmuteede kastmine jne. Tel 503 
2269

• Suurem traktor tõstukiga - haagis 
pinnasevedu ja ka turba, saepuru 
vedu. Ise laadib, kallab ja ajab laiali. 
On võimalus ka võsa ja metsa saagi-
mine ning vedu. Tel 503 2269

• Hauaplatside ja piirete ehitus, 
hooldus. UUS! Graniidist haua-
tähised ja piirded! Tel 526 0804, 
Eimland

• Rentida ramp (2 tk). Rampide 
pikkus 213 cm, laius 30,5 cm. 
Kandejõud kuni 317 kg (1 tk), 635 
kg (paar), kokkupandav. Samas 
rentida mootorratta transpor-
ditugi esirattale, sobib 16–19 
tollistele rehvidele. Info: motot-
ransport100@gmail.com. Vaata: 
www.mototransport.voog.com. 
Helista tel 5194 1303

• 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

• 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

• Puuokste purustamise teenus. 
Tel 5660 3585

• Koristusteenus: korteriühis-
tud, kontoriruumid, eramud, 
olmeruumid Rakvere/Lääne-Vi-
rumaa. Normkoristus OÜ. Tel 5391 
0536

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

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

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

• Rakvere kliima OÜ pakub 
järgmiseid teenuseid: õhksoo-
juspumpade müük, paigaldus 
ja hooldus. Pakume enamus 
tuntud tootjate seadmeid. vaa-
ta meid ka www. rakverek-
liima.ee või helista tel 5662 
2050

• Soojuspumbad, müük ja pai-
galdus. Meilt ostetud soojuspum-
padel hooldus soodushinnaga. 
TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. 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, soodsa 
hinnaga analoogtoonereid. Aad-
ress 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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite 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

• Müüa uued uksed lengidega, 
1 suvila uks väikse aknaga 45 €, 1 
puit vaheuks 45 €. Samas müüa 
kasutatud mööbel väikese tasu 
eest. Tel 5660 0758  

• Rakveres ära anda nõukaaegne 
riidekapp (kuuekümnendad). 
Tel 557 0179

• Müüa mööblit, vokk. Tel 5625 
0962

• Soodsalt müüa lahtikäiv diivan 
+ tool (prantsuse süsteem). Tel 
558 8429 

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

• Müüa klaver. Tel 5567 7926
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*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

Kuuluta
kuulutused.kuulutaja.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ 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

MÜÜA 
KÜTTEPUUD 

23 €/ruum. 3m lepp3m lepp
 Tel 5842 4160. 

Toome kohale al 20 ruumi.
 Vedu hinnas.

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

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

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

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

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

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

• Müüa sõelutud muld koos trans-
pordiga. Info tel 5373 8197

• 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 pildil oleva vaasi. Pak-
kuge ka teisi värve. Hind 100 €. 
Tel 5677 0569

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel seisma jäänuid 
esemeid: raamatust mööblini 
ja viin ära pesumasinad, pliidid 
jne kila-kola. 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 vanaaegseid asju, va-
navara, vanakraami, kila-kola. 
Tel 5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

• 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 okaspuu küttepuud, eri-
nevad pikkused. 36 €/ruum, trans-
port. Tel 507 7961

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

• 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 pikkuse lõikame vas-
tavalt kliendi soovile. Trans-
port hinnas. Tel 5347 7664, 
Erko, Kohala küla, Lääne-
Virumaa

• Müüa metsakuiv kuusk, kvali-
teetsed kuivad kõlksuvad. Toon 3 
ruumi korraga tavaliselt 3.3 peal 
hind ikka 120 € ja toomine tasuta! 
35 cm ja 50 cm 40 € ruum. Tel 
5480 0134

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos köhale toomisega. 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

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

• Mü ü m e  H a l j a l a s  ku i v i 
kase- ja lepapuid (40 liitri-
lises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 2.60 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 
1528

• S a e t u d - l õ h u t u d  kü tt e -
puud laotuna 5 m3 aluste-
le. Kõik puuliigid eraldi. Tel-
li riidas puud koju. Tel 5399 
3702

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• 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

• 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

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

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Võsalõikus. Tel 5670 9080

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

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

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 traktor-40, kaasa käru, 
ader, äke, käivitusmootor. Peale 
kella 18.00. Tel 325 3004

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 522 
8396
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• 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, mün-
te, ordeneid, märke, postkaarte, 
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

• Bellaria pagar pakub tei-
le maitsvaid pirukaid koju 
kohale toomisega, tellimusi 
võtame vastu Facebooki lehel: 
Bellaria pagar, saadame teile 
menüü

KUULUTUSED

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee
Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee
Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093
Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 29. APRILL 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Turul algas võõrasemade, suvelillede , lilleamplite 
ja maasikataimede müük!

LAUPÄEVAL, 1. MAIL TURUL PEIPSI KALA 
JA KALATOODETE MÜÜK!

Puukool müüb turul viljapuude ja marjapõõsaste istikuid, 
maasika- ja vaarikataimi laupäeval, 

1.mail 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

Väike kurk , imp kg 3,00 3,50

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 13,00

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

• Rakveres Vallimäel asuv Rakvere 
Linnus annab ära tasuta sõnnikut. 
Kätte saab parklast, sõnnikuaedi-
kust endale sobival ajal. Tel 507 
6183

• 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 Kungla talu toidu- ja 
seemnesuurust kartulit „Laura“ 
ja „Gala“. Info tel 514 1338. Vedu

• Müüa seemnesuurust kartulit. 
Tel 5647 5596

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

• 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 aastased kalkunid, 2 
emast ja 3 isast. Tel 5668 4889

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid 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

• Ostame VASK-, HÕBE- ja 
KULDMÜNTE. Pakkuda võib 
vanemaid vask-,  hõbe- ja 
kuldmünte, samuti vana eesti 
paberraha. Näiteks, kümne-
rublasest Tsaari-Vene kuld-
mündist  maksame 440 €. 
Raha kohe. Pakkuda võib ka 
vanu (kuni 1940. a.) postkaar-
te ja fotosid: eesti kohtade 
vaated, pühadekaardid, ini-
mesed jm. Võivad olla täis-
kirjutatud. OLEME AVATUD. 
Anna uksekella. Hansa An-
tiik, Pikk 7, Rakvere. Tel 528 
2330

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

• 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

• Kaotatud auto võti koos puldi-
ga, ausale leidjale vaevatasu. Tel 
5660 3463

• Arli Puukool müüb viljapuid,- 
põõsaid, maasika-, vaarika-, 
mustikataimi jne. L 01.05: Haljala 
Grossi poe vastas 9.00, Rakvere 
turg 10.30, Väike-Maarja Coop 
parkla 12.30, Laekvere 13.30, Roela 
Aldari poe vastas 14.30. Info tel 518 
8465, ahaak59@hot.ee

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

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

Kasutatud riiete äri 
Vilde 6A

HINNAD -30%!
Avatud: 

E-R 9.00-15.00

Viru Butiik
Rakveres Viru 8

kasutatud riiete müük
E - R kell 10 - 14.30

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

Avaldan kaastunnet omastele 
RUUDI KERDI 

kaotuse puhul. 
Valeri Kundast

Mälestame 
MAIVET 
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Rakvere Pauluse kiriku 
fassaadil avati välinäitus

K olmapäeva õhtul avati Rakveres Pauluse kiriku fas-
saadil Rakvere linnavalitsuse eestvedamisel välinäitus 
„Vabaduse kirik / Pauluse kirik / Kalevi hall / Arvo 

Pärdi muusikamaja“. Näitus jääb avatuks 11. septembrini, mil 
tähistame maestro Arvo Pärdi sünnipäeva.

Näitus tutvustab avalikkusele tulevase Arvo Pärdi muu-
sikamaja arhitektuurset lahendust ja loob vaatajaile ette-
kujutuse, millisena plaanib Rakvere linn taastada tunnus-
tatud Eesti arhitekti Alar Kotli 1935. aastal projekteeritud 
kirikuhoone, mis jäi 1940. aastal lõpuni ehitamata. Arvo Pär-
di muusikamaja on üks 11 ehitisest, mis on jõudnud Riigi-
kogu kultuurikomisjoni poolt valitavate riiklikult tähtsate 
kultuuriehitiste lõppvooru.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Arvo Pärdi muu-
sikamaja saanud südameasjaks paljudele nii Eestis kui ka 
välismaal.

„Läbi aastate on linnavõimud teinud tööd selle nimel, et 
see unistus teostuks ja ma loodan, et me oleme sellele pal-
ju lähemal kui kunagi varem. Rakvere on muusikamaja val-
mimist oodanud aastakümneid, nii nagu ka tänapäevastele 
tingimustele vastavaid galerii- ja kunstinäituste ruume, har-
jutussaali tantsijatele ning koorilauljaile. Multifunktsionaal-
sus, mis selles hoones põimunud on, on suureks eelduseks, 
et muusikamaja hakkab elama ja olema oluline linnasüda. 
Siiralt loodan, et toetussummade jagamisel arvestatakse, et 
oleme nii ajaliselt kui rahaliselt projekti tohutult panustanud 
ning Eesti vabaduse 20. aastapäevaks ehitatud kirik saab vää-
rikalt taastatud ning väärilise sisu,“ lausus Varek.

Muusikamaja visioon on kujuneda rahvusvahelise tähtsu-
sega regionaalseks kultuuritempliks. Hoones hakatakse tut-
vustama nii Arvo Pärdi kui ka teiste Eesti süvamuusika heli-
loojate ning muusika suurkujude loomingut, korraldama se-
minare, koolitusi, konverentse ning teisi eripalgelisi üritusi. 
Siiani puudub Rakveres ja Lääne-Virumaal professionaalne 
kontserdipaik, mis pärsib piirkonna konkurentsivõimet kul-
tuuri, sh süvakultuuri tutvustamisel.

Kuulutaja

Keegi julgeb proovida uut
Homme õhtul näeb ETV ekraanil jär-
jekordset osa helgetoonilisest Taani 
haigladraamast „Uued õed“, kus 
tegelaste eraeluline õnn on tihedalt 
seotud nende tööeluga.

Tõnu Lilleorg

Sarja tegevus toimub 50-ndate algul 
Taani maakonnahaiglas Fredenslundis. 
Kuna meditsiinis napib õdesid, otsusta-
takse haigla ülemõe ettepanekul haka-
ta koolitama mehi. Julge ja kogu riigis 
esmakordse eksperimendi käigus võe-
taksegi uuele õdede kursusele vastu kuus 
noormeest.

Kõiki õeksõppijaid ühendab soov lii-
kuda eemale oma senisest elust ja leida 
mingi uus perspektiiv. Sihvakas naispea-
tegelane Anna (mängib Molly Egelind) 
pärineb rikkast perest ja tal pole tegeli-
kult vaja töötada. Kuid selline variant 
iseteadlikule neiule ei sobi, sest ta soo-
vib elus iseseisvalt samme seada. Björni 
vanemad on süvausklikud ja noormees 
usub, et õelitsents võimaldab tal elada 
teisiti ning minna tööle kasvõi välismaa-
le. Peterit vaevab traagiline juhtum oma 
perekonnas, mida ta pigem alateadlikult 
loodab heastada, kui õpib teiste eest 
hoolitsema.

Meie tegelased õpivad ja töötavad sa-
maaegselt ning elavad haigla kõrvaltii-
vas asuvas ühiselamus. Vabadel õhtutel 
käivad nad džässiklubis või kinos. Kui-
gi ühiselamus kehtivad ranged reeglid, 
leiavad nad ometi võimaluse täiel rinnal 
noorust nautida.

Haiglasarjade üheks plussiks on see, et 
läbi patsientide saab loosse tuua pidevalt 
uusi tuuli. Kõik patsiendid, kellega õed 
kokku puutuvad, mõjutavad neid vähe-
mal või rohkemal määral. Näiteks Lis, 
kes on üleskasvanud lastekodus, satub 
põetama naist, kelle arvab olevat oma 
ema. Anna kohtub avarii teinud vana 
klassivennaga, armub temasse ja kogeb 
hingepiina, sest tugevad tunded on tal ka 
õeõpingute kaaslase Eriku vastu, kes vii-
bib Kanadas. Björn avastab, et patsient, 

keda peetakse alaarenenuks, on tegeli-
kult täiesti nutikas noormees.

Samal ajal peavad õed olema oma 
töös neutraalsed ja ametlikud. Et see nii 
oleks, hoolitseb ülirange vanemõde prei-
li Madsen, kel on pidevalt kaasas väike 
must märkmik, kuhu ta tähendab üles 
kõik õppurite vead. Kuid ka preili Mad-
seni, nagu kõigi teistegi arstide jaoks on 
elul varuks võimalus inimesena areneda. 
Nimelt meeldivad sellele üksikule kesk-
ealisele naisele tegelikult teised naised ja 
läheduse kogemiseks peab ta hakkama 
teistmoodi elama.

Õppurite elu ei tee sugugi lihtsamaks 
ka haigla peaarst Bent, kes arvab, et tu-
levased õed ja eriti noormehed peavad 
end esmalt kõvasti tõestama, kui neisse 
saab kolleegiaalselt suhtuda. Bent, kel on 
kombeks pidada armukesi ja kes läks äsja 
lahku oma naisest, käitub kohati paraja 
kaabakana, kuid on võimeline siiski jä-
reldusi tegema ja oma hoiakuid muutma.

Sarja kolme hooaja kõik 18 osa on vaa-
datavad Jupiteris ja neist 14 on tänaseks 
jõudnud ETV ekraanile. Praeguse loo-
järje keskmes on oht, et õendusõpe Fre-
denslundis lõpetatakse sootuks ja eelkõi-
ge sellepärast, et mehed ei näi õetööga 
kuidagi hakkama saavat.

Selle artikli kirjutamiseks vaatasin ära 
homme ekraanile jõudva osa ja pean 
ütlema, et tegelased jõuavad sellisesse 
madalseisu, et ainult ülim pingutus 
ja rohke õnn võib neid veel täielikust 
läbikukkumisest päästa. Kuna sarja üldi-
ne toon on optimistlik, siis ehk võib veel 
kõik hästi minna.

Eriliseks rosinaks sarjas on rohked 
retrolikud detailid, mis tänapäeval tun-
duvad kas imelikud või vahvad. Näeme, 
kuidas patsiendid suitsetavad voodis, 
trimpavad söögi kõrvale õlut ja kaa-
lulangetamiseks on saadaval amfetamii-
ni tabletid. Näeme õhinat, mis kaasneb 
esimese televiisori jõudmisega haiglasse. 
Ja seda, kuidas õed alustavad päeva pat-
riootlike laulude ühislaulmisega.

Sari, mille esimene hooaeg jõudis eet-
risse kahe ja poole aasta eest, on pälvinud 
publiku palava poolehoiu. Seriaali näitab 
näiteks Soome rahvusringhääling ja see 
on jõudnud rahvusvahelistesse digi-
kanalitesse. Tänavusel Taani filmiauhin-
dade jagamisel pälvisid nominatsiooni 
Björni, Benti ja preili Madseni osatäit-
jad. Need rollisooritused on tõesti head 
ja kaasahaaravad, nagu kõigi näitlejate 
omad. Sarja tootja on välja hõiganud, et 
tegemisele tuleb ka uus, neljas hooaeg.

Naerusuised Lis, Peter ja Anna. Foto: pressimaterjalid
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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

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 25 €

40 €

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

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)

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

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

Et maailm oleks 

selgem paik!

• Põhjalik 
   nägemiskontroll
• Nägemise
   abivahendid
   riigi toetusega
• Prilliraamid
   suurtele ja  
   väikestele
• Asjatundlik
   personal

Broneeri aeg: 324 0301 I info@silmatervis.ee

Eesti Nägemistervisekeskus

www.silmatervis.ee

Laada 29, Rakvere

T–R 10–18 I L 10–14
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