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 TERVITUS 

Hoidkem emasid!

K õige soojemaid tundeid isegi armetult külmal kevad-
kuul tekitavad mõtted emaks olemisest, mälestused 
oma emast ja vanaemast.

Olla ema, see tähendab nii paljut. Mikromuredest joovas-
tavate õnnehetkedeni. Emaarmastus on asendamatu ja kõi-
gile emadele ning vanaemadele ja vanavanaemadele oleme 
tänulikud just selle hoole ja armastuse eest.

Igapäevaselt ruttame argipäevastes askeldusetes ja võtame 
koosolemist iseenesestmõistetavalt. Suur rõõm, kui teie kõr-
val on veel need kõige ägedamad ja kallimad naised, kes oma 
elutarkusega aitavad, annavad tuge, hoogu ja inspiratsiooni. 
Suur rõõm, kui nad on teie elus olnud. Sest armastuse tarkus 
on nii põlvest põlve edasi antud ja elab edasi järeltulijates. Ka 
mälestused on armsad ja kallid.

Soovin, et emadepäev ei oleks oma olemuselt vaid kord 
aastas, vaid et emasid märgataks ka muul ajal. Ema, kes askel-
dab siis, kui pere juba magab. Ema, kellel on alati head nõu 
anda, kui ise hästi lahenduseni ei jõua. Ema, kes lõpetab käsi-
lolevad tegevused, kui sina teda vajad. Ema, kes salaja muret-
seb kordades rohkem kui välja näitab, ja ema, kes on sinu üle 
maailma uhkeim iga rõõmusõnumi ja kordamineku pärast. 
Ema, kes on alati olemas. Tegelikult ka siis, kui teda enam 
äkki ei ole.

Looge imelisi rõõmuhetki ja väärtustage koosoldud aega. 
Hoidke emasid. Sest nemad on kinkinud elu ja hoiavad teid.

Juba teist aastat järjest peame küll hästi läbi mõtlema, kui-
das oma emasid, 
vanaemasid ja vana-
vanaemasid, kellest 
paljud juba eakad, 
sel päeval turvaliselt 
meeles pidada. Et 
oleme kohtudes ter-
ved ja viibime pigem 
väljas. Ka kulleriga 
saadetud lilled ja sü-
damlik telefoni- või 
veebivestlus teeb 
kindlasti rõõmu.

Soovin soojust 
ja südameheadust 
ning kauneid koos-
olemise hetki. Rõõ-
muküllast ja lillede-
rohket emadepäeva! 
Kallistan südamega.

Triin Varek,
Rakvere linnapea

Avati kultuuritegelase ning pedagoogi Juhan Krooni mälestuspink
Möödunud laupäeval kogunes Tapa 
raamatukogu ette väike seltskond, aval-
damaks austust Tapa teenekale kooli- ja 
koorijuhile, muusikaõpetajale ning 
kultuuritegelasele Juhan Kroonile.

Liisi Kanna

Mälestuspingi avamisel kõneles oma 
seostest Juhan Krooniga Tapa abivalla-
vanem Rain Sepping. „Juhan Krooni ma 
isiklikult ei tundnud, aga ajalooraama-
tuid vaadates mõistsin, et meil on palju 
ühist. Me oleme samas kandis sündi-
nud – mina olin esimesed kaks eluaastat 
Kiltsis, Juhan Vao vallas. Esimesed muu-
sikateadmised saime mõlemad Väike-
Maarjast. Ja enam-vähem sama vanuselt 
jõudsime me ka Tapale. See kõik toimus 
erinevatel ajastutel, aga paralleelid on 
täiesti tõmmatavad,“ rääkis ta.

Sepping nentis, et enne Tapale kolimist 
tundus linn talle kummalise kohana – 
söetolmune lumi, valjuhäälditest kõla-
vad võõrkeelsed hõiked raudteel ja sol-
datid liikumas. „Aga kui tädi juures võeti 
laul üles ja toodi välja laulukoori vormid 
ning räägiti laulupeo külastustest, siis 
ma sain aru, et siinsetes kodudes on see 
unistus Eestist alati olemas olnud. Kind-
lasti oli Juhani panus selles väga suur,“ 
märkis ta.

Mälestuspingi idee autor, Juhan Kroo-
ni õpilane Anne Raava rääkis, et Juhan 
Krooni kui õppealajuhatajat kardeti, aga 
samas austati. „Juhan Kroon oli kooli-
juhataja, oli õppealajuhataja. Tapa 1. 
Keskkooli 42. lennu vilistlane Maris 
Kirme on väga ilusti kirjutanud lahti 
selle mõiste – juhataja. Kooli juhataja on 
see, kes juhatab õpetajaid ja õpilasi tead-
miste juurde. Õpetajaid, kuidas õpetada; 
õpilasi, kuidas õppida,“ mõtiskles Raava.

Mälestuspingi mõtte tekkimisele andis 
tema sõnul tõuke möödunud aasta jaa-
nuaris memmede tantsurühma Eideratas 
ettevõtmisel toimunud austuspärastlõu-
na. „Rahvast tuli palju kokku ja see näi-
tas, et Juhan Krooni mäletatakse ja vanu 
õpetajaid hinnatakse,“ lausus Anne Raa-
va, lisades, et seejärel sündiski idee pan-
na Tapa raamatukogu esisele ka Juhan 
Kroonile pühendatud pink.

Raava nentis, et mälestuspinke võiks 
veelgi lisada, sest nii õpetajaid kui muu-
de erialade inimesi, kes austamist ja mä-
letamist väärivad, on Tapal palju.

Pingilt eemaldasid pidulikult katte Ju-
han Krooni lapselapsed Urmas, Mart ja 
Kairi koos lähedastega. Krooni järeltu-
lijad avaldasid tänu kõigile, kes nende 
vanaisa ja vanavanaisa mälestust väär-
tustavad. „Oleme äärmiselt tänulikud 
selle mõtte algatamise eest ning väga uh-
ked, et meie vanaisa teil kõigil hinges on 

ja edasi elab,“ lausus Kairi Kroon.
„Minul oli au pingi küljes olevat silti 

aidata ka kujundada. Ma mäletan vanaisa 
90. sünnipäeval kuuldud ajatut ütelust, 
mis sobis ka siia pingi peale,“ rääkis Kai-
ri vahetult enne katte eemaldamist. Pin-
gi seljatoel seisab Juhan Krooni tsitaat: 
„Tapa oli mulle armas. Tööd oli palju, 
aga see oli ilus ja meeldiv töö!“

Esimesena istus pingile end hetkel 
Tapa Gümnaasiumi vanimaks tegutse-
vaks pedagoogiks nimetanud Tiiu Sa-
luste, kes rääkis ära ka kohalike hulgas 
legendaarse Juhan Krooni „musta ussi“ 
loo. Nimelt oli koolijuhil tavaks pättuse 
tõttu tema kabinetti saadetud koolipois-
tele kõnelda, et vaesekestele on must uss 
sisse läinud ning nüüd tuleb koolijuhil 
see välja ajada. „Kõik lahkusid tema ka-
binetist rõõmsana, et must uss aeti ära ja 
kõik on korras,“ meenutas Saluste Juhan 
Krooni oskust heaga asju lahendada.

Juhan Krooni järeltulijad vahetult pärast vanaisa ning vanavanaisa nimeliselt pingilt katte eemaldamist. Foto: Ave Pappe
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Pärdi muusikamaja valiti nelja tähtsa hulka
Nädala alul toimus Riigikogu kultuu-
rikomisjoni istung, kus otsustati te-
ha täiskogule ettepaneku nimetada 
järgmisteks Kultuurkapitali vahendi-
test toetatavateks riiklikult tähtsa-
teks kultuuriehitisteks vastavalt pin-
gereale Tartu südalinna kultuurikes-
kus, Narva Kreenholmi kultuurikvar-
tal Manufaktuur, Arvo Pärdi nimeline 
muusikamaja ning rahvusooperi 
praeguse hoone juurdeehitus.

Liisi Kanna

Komisjoni esimees Aadu Must rõ-
hutas, et valikut tehes peeti silmas 
ehitiste olulisust kogu Eesti kultuu-
rile, kultuurivaldkondade vahelise 
koostöö soodustamist ning mõju 
regioonile ja regionaalset tasakaa-
lustatust. „Samuti võtsime arvesse 
ehitise võimalikke kasutajaid ja osa-
saajaid, eeldatavat maksumust, või-
malikke kaasrahastajaid ja partne-
reid ning edasist ülalpidamist,“ lisas 
Must. Ta avaldas tänu kõigile, kes 
riikliku tähtsusega kultuuriehitiste 
välja selgitamiseks oma ettepanekud 
komisjonile esitasid.

Pärdi muusikamaja tugevusena 
on Must nimetanud nii seda, et tegu 
oleks olemasolev hoone parenda-
mise mitte uue ehitamisega, kui ka 
tehtud suurt eeltöö.

Sama tõi esile ka Riigikogu ja 
Rakvere linnavolikogu liige Siret 
Kotka, kelle sõnul tuleks jõupin-
gutused suunata sellele, et Arvo 
Pärdi muusikamaja ehitusega saaks 
alustada juba 2023. aastal. „Rakvere 
linnajuhid ja koostööpartnerid on 

teinud ära põhjaliku eeltöö ning 
ainsa nimekirjas oleva kultuuri-
ehitisena on sellel valminud pro-
jekt,“ märkis Kotka.

„Lapsepõlve Rakveres veetnud 
Arvo Pärdil on linnaga tugev isik-
lik suhe ning seda tuleb võimali-
kult tulemuslikult ära kasutada. Ka 
Amsterdami Royal Concertgebouw 
Orchestra fagotimängija peab tead-
ma, et Arvo Pärt on pärit Rakve-
rest,“ toonitas Kotka.

Keskerakonna Lääne-Virumaa 
piirkonna juht märkis, et Arvo 
Pärti peetakse maailma kuulsaimaks 
eestlaseks ja Rakvere linna jaoks on 
suur au anda muusikamajale maa-
ilmakuulsa helilooja nimi. „Projekti-

le lisab rahvusvahelist mõõdet tead-
mine, et muusikamaja hea tahte saa-
dikuna tegutseb hinnatud dirigent 
Kristjan Järvi. Rakvere linnas puu-
dub praegu atraktiivne maamärk, 
mis köidaks välisturiste. Muusika-
majas korraldatavad üritused anna-
vad võimaluse pikendada külaliste 
kohapeal viibimise aega, mis oma-
korda elavdab kohalikku ettevõt-
lust,“ lausus Kotka.

„Muusikamaja valmides avaneb 
Lääne-Virumaa elanikel võimalus 
nautida kõrgtasemel kontserte kodu 
lähedal ning see annab parema või-
maluse kaasata noori ja kasvatada 
uut põlvkonda kultuuriväärtuste 
sees,“ lisas ta.

Kuna seaduse kohaselt saab ühe-
aegselt toetada kuni kahte riiklikult 
tähtsat kultuuriobjekti ning Arvo 
Pärdi nimeline muusikamaja on 
kultuurikomisjoni esitatud pinge-
reas kolmas, võib aga arvata, et see 
saab rahastuse alles siis, kui kaks esi-
mest ehitist valmis.

Samas, nagu eelpool mainitud, 
on Rakvere muusikamaja tugevu-
seks olemasolev projekt, mis teistel 
puudub. See võib saada kaalukee-
leks Riigikogu suures saalis, kuhu 
kultuurikomisjoni ettepanek nüüd 
edasi liigub ning kus tehakse kul-
tuuriehitiste pingerea osas lõplik ot-
sus. Eelnõu arutatakse täiskogus ka-
hel lugemisel ning lõpphääletuseni 

loodetakse jõuda kevadistungjärgu 
lõpuks.

Rakvere abilinnapea Laila Talunik 
ütles, et sellega seoses ollakse ikkagi 
ootaval seisukohal. „Loodan, et meie 
eelis, mis võiks saada määravaks 
pingerea kinnitamisel, ongi see, et 
meil on kõik valmis – ehitusprojekt 
ja isegi ehitusluba. Samas kui teistel 
projektidel alustatakse alles detail-
planeeringuga, mis on üldplanee-
ringut muutvad ehk siis teistel lin-
nadel võtavad need protsessid veel 
pikalt aega,“ kommenteeris Talunik.

„Praegu on meie asi oodata ning 
kui tuleb riigikogu otsus, mille järgi 
saame teada kinnitatud järjekorra ja 
ajaraami, siis saame hakata planee-
rima tegevusi. Kas meil on võima-
lik alustada ehitustegevust ehk siis 
võtta pangalaenu enne kui reaalselt 
hakatakse tagasimakseid tegema või 
peamegi ootama selle ajahetkeni 
kuni pingereas eespool olevad ob-
jektid on n-ö tasutud ning millised 
kulud on näiteks abikõlbulikud,“ 
loetles Talunik selgumist ootavaid 
küsimusi.

„Linna edasised plaanid ja tege-
vused sõltuvad just Riigikogu poolt 
tehtavast otsusest,“ sõnas Talunik, 
lisades, et ehituslikult ei ole enne 
ühtegi sammu astuda. Küll aga plaa-
nitakse paari turunduslikku sünd-
must, et hoida pildis Rakvere linna 
ja Pärdi maja ideed. Samuti läheb 
kohe töösse see, mis on planeeri-
tud seoses riigigümnaasiumiga ehk 
kommuniaktsioonide ümbertõst-
mine Vabaduse ringil, mida on ka 
Pärdi maja jaoks vaja.

Tulevase Arvo Pärdi muusikamaja eskiis. Foto: Stuudio KAH OÜ
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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

MUST KROONIKA

ALAJAAMA PÕLENG
5. mail kell 21.46 kutsuti päästjad Tapale Leina tänavale, 
kus märgati alajaamas sädemeid ning kuuldi undamist. Ko-
hale kiirustanud päästjad leidsid eest umbes meetri pikku-
se leegi ja sädemeid pilduvad seadmed. Alajaamast lülitati 
vool välja ning ohtliku olukorra likvideerimine anti üle 
elektrikutele. Päästjad lahkusid sündmuskohalt kella 23 
ajal.

TEELE KUKKUNUD PUUD
5. mail kell 12.03 teatati Häirekeskusele, et Vinni vallas 
Kannastiku külas oli puu kukkunud risti üle tee ning ta-
kistas mõlemast suunast liiklust. Kohale saabunud Ro-
ela vabatahtlikud päästjad eemaldasid liiklust takistanud 
puu.

3. mail kell 15.23 käisid päästjad Vinni vallas Aravuse kü-
las, kell 15.26 Roelas ja kell 18.09 Viru-Jaagupis eemaldamas 
sõiduteedele kukkunud puid.

ÄHVARDAMINE
4. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Rakveres 
Laada tänava maja juures ähvardati 30-aastast meest. Juhtu-
nu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
3. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Rakve-
res kortermaja korteris lõi 32-aastane naine meest, tekitades 
talle füüsilist valu ja tervisekahjustusi. Juhtunu täpsemad 
asjaolud on selgitamisel.

2. mail teatati politseile, et Tamsalus kortermaja kor-
teris ründasid 39-aastane naine ja 41-aastane mees naist, 
tekitades talle füüsilist valu ja kehavigastusi. Politsei pi-
das 39-aastase naise ja 41-aastase mehe kahtlustatavatena 
kinni.

1. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Rakve-
res lõi kaupluses 66-aastane naine teist naist, tekitades talle 
füüsilist valu ja kehavigastusi. Politsei pidas 66-aastase naise 
kahtlustatavana kinni.

1. mail teatati politseile, et Rakveres kortermaja korteris 
ründas 36-aastane mees oma elukaaslast, kes sai viga. Politsei 
pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Turismiettevõtjad said 
ärimudelite arendamiseks toetust
Mõni aeg tagasi selgusid taas 
Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutuse turismi ärimudelite 
arendamisele suunatud prog-
rammi toel rahastatavad pro-
jektid, nende hulgas ka mitu 
Lääne-Virumaaga seotud 
ettevõtmist.

Liisi Kanna

Toetuse abiga hakkavad tu-
rismiettevõtted looma uusi 
teenuseid, automatiseerima 
teenuseid või looma roheli-
si lahendusi. Kokku on EAS 
aasta kestnud kriisi jooksul 
rahastanud 102 ettevõtte äri-
mudeli arendamist kokku 8,5 
miljoni euroga.

„Ärimudelite toetus on te-
gelikult olnud saadaval juba 
aastaid, kuid enne kriisi oli 
huvi leige. Ettevõtted on krii-
sis mõistnud, et madalseis 
turismis on just õige aeg oma 
teenuste üle vaatamiseks, et 
turismi taastudes olla võima-
likult konkurentsivõimeline,“ 
ütles EAS-i turismiarendus-
keskuse direktor Liina Maria 
Lepik.

Euroopa regionaalarengu-
fondist rahastatavat suurpro-
jektide toetust sai taotleda 
kuni 200 000 eurot projekti 
kohta ning selle eesmärk oli 
toetada lahendusi, mis või-

maldaksid võita uusi kliendi-
segmente, kokku hoida kulu-
sid või suurendada Eesti tu-
rismi konkurentsivõimet läbi 
leidlike teenuste.

Teiste hulgas sai EAS-ist 
toetust Toolse nostalgiaküla 
loomise projekt, mille ees-
märgiks on kujundada Toolse 
puhkekülast Toolse nostal-
giaküla, kus kohtuvad Hal-
jala kihelkonna kultuurilu-
gu ja nõukogudeaegse Eesti 
ajalugu.

Toetuse abil muudetakse 
endise Toolse pioneerilaagri 
asukohas oleva Toolse puhke-
küla ärimudelit, muutudes 
senisest peamiselt odavhinda 
otsivate külastajate peatus-
kohast peredele suunatud 
puhkekohaks.

Tulemuse saavutamiseks 
rajatakse peredele sobivad 
suuremad kämpingud, olme-
hoone vajalike pesemisvõima-
lustega, grillimajad, laste män-
guväljak ja võrkpalliväljak. 
Lisaks infopunkt-nostalgi-
amaja, kuhu tuleb näitus ning 
laste mängutuba originaal-
nõukaaja mänguasjadega.

Uuendused peaksid valmi-
ma hiljemalt 2023. aasta ap-
rilli lõpuks. „Ettevalmistavad 
tegevused on juba käimas. 
Kuna meil on vaja lõpetada 
veel käimasolevad ehitused 

muude projektide raames, 
siis saame uusi ehitisi rajama 
hakata järk-järgult, et säiliks 
ehitustegevuse ajal ka puh-
kajatele võimalused territoo-
riumil liikuda,“ rääkis Toolse 
Puhkeküla OÜ esindaja Helen 
Karus.

„Uute nelja-viiekohalis-
te perekämpingute valmi-
des säilivad ka olemasolevad 
väiksemad kolmekohalised 
kämpingud ning koos puhke-
majaga on meil projekti ellu-
viimise järel kokku vähemalt 
50 voodikohta. Sellise komp-
leksi valmides peame kind-
lasti teeninduskvaliteedi tõst-
miseks looma juurde ka uusi 
töökohti,“ tutvustas Karus 
projekti oodatavaid tulemusi.

Lääne-Virumaal sai toetust 
teinegi majutusvaldkonna 
projekt – Moe mõisahotelli 
rajamine. Kirjelduse koha-
selt on eesmärgiks kujun-
dada Moe mõisakompleksi 
külastajatele atraktiivsemaks 
tööstuspärandit väärtusta-
vaks ja vaba aja veetmise 
võimalusi mitmekesistavaks 
turismiobjektiks. Selle saa-
vutamiseks arendatakse väl-
ja uus turismitoode, Moe 
mõisahotell, millega lisan-
duvad uued kliendisegmen-
did ja pikeneb külastajate 
külastusaeg mõnelt tunnilt 

mõnele päevale.
EAS toetas ka Lahemaa 

tervikliku turismikorraldu-
se lahenduse loomist. MTÜ 
Ökokulleri ja Lahemaa Tu-
rismiühingu koostöös teos-
tatava projekti eesmärk on 
toetada kohapeal säästlike ja 
alternatiivsete liikumisvii-
side populariseerimist ning 
pakkuda ehedaid kohalikke 
teenuseid. Selleks luuakse 
sihtkoha turundusorganisat-
sioon ja kavandatakse kogu 
koostöövõrgustiku ühiseid 
turundustegevusi.

„Me käsitleme Lahemaad 
kui terviklikku sihtkohta, 
sest ka külastaja ei tule mitte 
Harjumaale või Lääne-Viru-
maale, vaid ikka Lahemaale. 
Meie tegevus hõlmab Lahe-
maa rahvuspargi turismipiir-
konda ehk Arenduskoja ala – 
Lääne-Virumaalt Haljala, 
Kadrina ja Tapa valda,“ selgi-
tas Kaisa Linno, MTÜ Öko-
kulleri tegevjuht.

Plaanitakse luua veebiplat-
vorm, mis vahendab Lahe-
maal pakutavaid teenuseid 
ning võimaldab teenuste 
broneerimist. Lisaks haka-
takse pakkuma bussiteenust 
ning korraldatakse rattarenti, 
sealhulgas soetatakse rattaid 
kohtadesse, kus neid veel ei 
ole.
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1915: sakslased uputasid 
reisilaeva Lusitania
Täna 106 aastat tagasi, 7. 
mail 1915. aastal lasksid 
sakslased põhja Suurbritan-
nia liinilaeva Lusitania.
Hukkus 1198 inimest.

Allan Espenberg

Möödunud sajandi kõige tun-
tumaks laevaõnnetuseks oli 
1912. aastal aset leidnud Ti-
tanicu katastroof, milles huk-
kus umbes 1500 inimest. Lae-
va kokkupõrkamisest jäämäe-
ga sai esiuudis maailmas ning 
sellest õnnetusest on tänaseks 
tehtud kümmekond filmi.

Samas teatakse tunduvalt 
vähem teistest 20. sajandi 
suurkatastroofidest, millest 
üheks oli Suurbritannia reisi-
laeva Lusitania uputamine 
Saksa allveelaeva poolt Iiri-
maa rannikust 13 kilomeet-
ri kaugusel. See oli esimese 
maailmasõja üks suuremaid 
tragöödiaid.

Kompaniile Cunard Line 
kuulunud laev Lusitania las-
ti vette 7. juunil 1906, olles 
tollal maailma suurim reisi-
laev. Meeskonda kuulus 850 
inimest, kuid reisijate hulk 
oli mitu korda suurem: kor-
raga suutis laev võtta pardale 
2198 reisijat, kusjuures um-
bes tuhat inimest said reisida 
esimeses ja teises klassis ning 
1186 inimese jaoks olid ole-
mas kohad kolmandas klassis. 
Oma esimese reisi tegi laev 
7. septembril 1907 ning laev 
sõitis marsruudil Liverpool-
New York ligi kaheksa aastat. 
Kokku tegi Lusitania üle At-
landi 202 reisi.

Esimese maailmasõja algu-
ses 1914. aastal pidas Suur-
britannia valitsus Lusitaniat 
ebasobivaks, et kasutada seda 
haigla- või transportlaevana, 
kuid sellele vaatamata tehti 
mõningaid muudatusi. Eel-
kõige värviti üle laeva nimi, 
korstnad võõbati mustaks ja 
paigaldati täiendavad kom-
passid. Ja oma viimasel reisil 

ei tõstetud Lusitanial masti 
mitte ühtki lippu. Reisilaev 
jätkas oma missiooni, ve-
dades tsiviilisikuid Ühend-
kuningriigi ja Ameerika 
Ühendriikide vahel.

Torpeedo otsustas 
laeva saatuse
1915. aasta veebruaris teatas 
Saksamaa, et Suurbritannia 
ümbruses asuvad merealad on 
kuulutatud sõjatsooniks ning 
allveelaevadele anti korraldus 
lasta põhja kõik selles piir-
konnas liikuvad Briti kauba-
laevad. Saksamaa saatkond 
Ameerika Ühendriikides 
hoiatas ameeriklasi, et nad ei 
kasutaks Suurbritannia mere-
kompaniide laevu, kuna neid 
võivad Suurbritannia terri-
toriaalvetes rünnata Saksa 
allveelaevad. Ametlik hoiatus 
trükiti ära USA 50 ajalehes ja 
mitmed ameeriklased keeldu-
sid selle mõjul Lusitania par-
dale minemast.

Reisilaev lahkus New Yorgi 
sadamast laupäeval, 1. mail 
1915. Sõit üle Atlandi ookea-
ni kulges sõjaajast hoolimata 
üsna rahulikult. Reisijad veet-
sid aega tavapäraselt, miski 
ei ennustanud probleeme või 
õnnetust.

6. mai õhtul sai kapten 
William Thomas Turner, kes 
oli Briti mereväe üks kogene-
numaid kapteneid, telegram-
mi, et Iirimaa ranniku lähedal 
on näha tegutsemas Saksa 
allveelaevu. Eelmisel päeval 
oli allveelaev U-20 uputanud 
laeva Earl of Lathom, mis 
toimetas Inglismaale toidu-
aineid. Aga 6. mail saatsid 
U-20 torpeedod merepõhja 
Briti liinilaevad Centurion ja 
Candidate.

Seitsmenda sõidupäeva 
koidikul sisenes Lusitania 
uduvööndisse. Kapten andis 
korralduse lasta signaale sõja-
laevadele, mis pidid Lusita-
niale vastu tulema, et saata ta 
Liverpooli sadamasse. Kuid 

miskipärast polnud lähedu-
ses ühtegi kuningliku me-
reväe sõjalaeva. Kui Iirimaa 
rannikust oldi 13 kilomeetri 
kaugusel, siis märkasid mere-
mehed ja tekil puhanud rei-
sijad umbes kella 14.10 ajal 
veest välja paistvat periskoo-
pi ja allveelaeva soomustorni. 
Laeval olnud inimesed said 
aru, et Suurbritannia kaldale 
nad enam ei pääse. Laevavöö-
ris olnud 18-aastane mere-
mees Leslie Morton nägi 
laeva suunas kiiresti liikuvat 
valget triipu ja hüüdis: „Tor-
peedo paremas poordis!“

U-20 tulistas torpeedo väl-
ja luksuslaevast umbes 500 
meetri kauguselt. Plahvatus 
toimus veepiirist kolm meet-
rit allpool ja mürsk läbistas 
laeva 7-tollise teraskere ker-
gesti. Torpeedo põhjustas 
teise, võimsama plahvatuse 
trümmis, mille tagajärjel sat-
tusid laeva sisemusse killud 
ja suits. Siiani pole teada, mis 
selle plahvatuse põhjustas: 
kas põhjuseks olid trümmis 
olnud katlad või mitu tonni 
laskemoona, mida Lusita-
nia pardal väidetavalt olevat 
veetud.

Laevad ei läinud appi
Lusitania andis kohe häda-
signaali. Kuna laeva kalde-
nurk suurenes kiiresti (vaid 
seitsme minutiga jõudis see 
30 kraadini), siis polnud va-
sakul küljel olnud paate või-
malik vette lasta. Paatide 
vettelaskmisel ei arvestanud 
meeskond aga seda, et laev 
veel liikus, mistõttu esime-
sed kaks paati põrkasid laeva-
külje vastu ja läksid ümber. 
Kõik paatides viibinud ini-
mesed prantsatasid vette. 
Meeskonnal ei õnnestunud 
ka ülejäänud paate korrali-
kult vette lasta: laeval olnud 
48 päästepaadist suudeti vette 
lasta ainult kuus.

Kui Titanic läks põhja um-
bes kolme tunniga, siis Lusi-

tania uppus vaid 18 minutiga. 
Enamik 3. klassi reisijatest 
maeti elusana oma kajutites-
se. Kapten Turner jäi oma 
kohale seni, kuni laine ta üle 
parda uhtus. Ta pidas vees 
kolm tundi vastu, kuid kui 
kõik jõud olid juba kulutatud 
ja ta hakkas vajuma, siis mär-
kas üks kalur vees helkivaid 
kaptenimundri triipe ja tiris 
mehe veest välja.

Luksuslaeva uppumiskohta 
hakkasid saabuma teised lae-
vad: Briti aurikud Etonian ja 
City of Exeter, USA tanker 
Narragansett ja Inglise ristleja 
Juno. Kuid kui märgati Saksa 
allveelaevade periskoope, siis 
pöörasid nad ringi ja lahkusid 
kiirustades. Kõige julgemaks 
osutus Kreeka kaubalaev 
Katarina, mis korjas ena-
miku õnnetuses ellujäänuid 
oma pardale. Samuti näita-
sid tõelist vaprust üles iirlas-
test kalurid, kes nägid laeva 
uppumist ja tõttasid inimesi 
päästma.

Kõik ellujäänud viidi 
Queenstowni. Hukkunu-
te surnukehad kuhjati selle 
linna muulile ja see oli tões-
ti kohutav vaatepilt. Kokku 
oli laeva pardal teadaolevalt 
1959 inimest, kellest hukkus 
1198 inimest, sealhulgas 94 
last (neist 35 imikut). Kokku 
oli hukkunute hulgas 785 rei-
sijat ja 413 meeskonnaliiget. 
Laev viis merepõhja ka 128 
ameeriklast.

Lusitania katastroofi pee-
takse sündmuseks, mis muu-
tis USA elanike suhtumist 
esimesse maailmasõtta ja 
Saksamaasse. USA rahvas oli 
oma kaasmaalaste hukkumi-
se tõttu maruvihane. Tsiviil-
isikute massisurm mõisteti 
paljudes riikides laialdaselt 
hukka, mistõttu Saksamaa 
valitsus oli sunnitud U-20 
kapteni Walther Schwiegeri 
tegevust õigustama.
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Õpin ülikoolis ning õpingute 
kõrvalt käin ka tööl. Vaheta-
sin just aprillis töökohta. Vana 
tööandja juures kasutasin 30 
kalendripäeva õppepuhkust 
ära, aga kas uue tööandja 
juures võin uuesti õppe-
puhkust võtta?

Vastab Kaire Saarep, 
Tööinspektsiooni 
ennetusosakonna 

juhataja

Esmalt on oluline tähele pan-
na, et õppepuhkust antakse 
kalendriaasta eest ehk et õppe-
puhkuse saamise õigust ar-
vestatakse 1. jaanuarist 31. 
detsembrini, mitte õppeaasta 
järgi. Vastavalt täiskasvanute 
koolituse seaduse § 13 lõikele 1 

antakse töötajale ja ametniku-
le tema taotluse ning õppeasu-
tuse teatise alusel tasemeõppes 
või täienduskoolitusasutuse 
pidaja läbiviidavas täiendus-
koolituses osalemiseks õp-
pepuhkust kuni 30 kalendri-
päeva kalendriaasta jooksul. 
Seega juhul, kui jaanuaris on 
töötaja kõik õppepuhkuse 
päevad ära kasutanud, siis ta 
sel aastal seda enam taotle-
da ei saa. Kui töötaja on töö-
andjat vahetanud ning kõik 
õppepuhkuse päevad kalend-
riaastas ära kasutanud, ei teki 
tal õigust uuesti õppepuhku-
se taotlemiseks uue tööandja 
juures 30 päevaks.

Küll aga on töötajal uue 
tööandja juures võimalus ka-
sutada tasemekoolituse lõpe-

tamiseks mõeldud täiendavalt 
15 kalendripäevast õppe-
puhkust, mis tuleb tasustada 
töötasu alammäära ulatuses. 
Seda muidugi juhul, kui neid 
päevi endise tööandja juures 
ära ei kasutatud. Täiendav 
õppepuhkus lõpetamiseks on 
mõeldud ennekõike õpingu-
te lõpetamisega seotud tege-
vusteks viimasel õppeaastal 
(lõputöö kirjutamine, lõpu-
eksamiteks valmistumine 
jmt). Samas ei reguleeri täis-
kasvanute koolituse seadus 
lõpetamiseks mõeldud õppe-
puhkuse kasutamist täpsemalt 
ning kõne alla võib tulla puh-
kuse kasutamine ka varem 
kui lõpetamise aastal. Küll 
aga saab nimetatud puhkust 
kasutada vaid ühe korra – 

kui töötaja kasutab taseme-
õppe lõpetamiseks mõeldud 
õppepuhkuse õpingute esi-
mesel aastal ära, siis ei saa 
seda viimasel aastal enam ka-
sutada. Sama lugu on ka siis, 
kui töötaja õpingute vahepeal 
uuesti tööandjat vahetab.

Õppepuhkusele jäämisest 
tuleb tööandjale ette teatada 
vähemalt 14 kalendripäeva. 
Teavitamine peab toimuma 
kirjalikku taasesitamist või-
maldavas vormis (e-kiri, kiri 
jne). Avalduses tuleks mär-
kida, mis liiki õppepuhkust 
soovitakse kasutada (kas tase-
meõppe lõpetamiseks või ta-
vapärast). Õppepuhkust võib 
võtta ühes osas või mitmes 
osas. Seadus ei keela puhkust 
võtta ka ühe päeva kaupa (v.a 
juhul, kui õppepuhkust võe-
takse ainult vabadel päeva-
del). Ühtlasi on õppepuhku-
sele jäämiseks vajalik esitada 
tööandjale õppeasutuse teatis. 
Õppepuhkusetasu tuleb töö-
andjal välja maksta eelviima-
sel tööpäeval enne puhkuse 
algust, kuid võib ka kok-
ku leppida, et puhkusetasu 
makstakse välja palgapäeval.

Veel saab kandideerida 
keskkonnakäpaks
Koroonalainest hoolimata ei 
ole keskkonnahoidlik mõtte-
viis kuskile kadunud ja täna-
vune keskkonnakäpa kon-
kurss on täies hoos. Kandi-
deerida saab veel 9. maini, 
kõigi kandidaatide seast va-
lib laureaadid välja žürii ja 
lisaks saavad kõik valida oma 
lemmiku 17.–30. maini kest-
val rahvahääletusel.

Keskkonnakäpa konkursi-
le sobivad esitamiseks kõik 
algatused, mis aitavad kujun-
dada inimesi keskkonnasõb-
ralikumaks ja -teadlikumaks 
ning mis muudavad meie 
ümbrust paremaks. Oodatud 
on algatused, mis on uudsed, 
ressursisäästlikud ning aval-
davad head mõju keskkon-
nale ja suurendavad osalejate 
keskkonnateadlikkust.

Kandidaate saab esitada 
9. mai südaööni konkursi 
kodulehel asuva ankeedi-
ga (keskkonnatunnustu-
sed.ee/et/keskkonnakapp). 
Keskkonnakäpa veebilehelt 
leiab lisainfot ka kandidee-
rimistingimuste kohta. Esita 
oma kandidatuur või soo-
vita tublisid tegijaid oma 
kogukonnast!

Kuni 14. maini saab esi-
tada ka noore looduskaitsja 
märgi kandidaate. Noore 
looduskaitsja märgiga tun-
nustatakse kuni 26-aastase 
aktiivse looduskaitsja te-
gevust. Märk antakse noo-
rele, kes on eriliselt silma 
paistnud loodushoiu alal, 
saavutanud häid tulemusi 
loodushariduse konkursil 
või aidanud kaasa loodustee-
malise ürituse korraldami-
sel. Infot leiate envir.ee/et/
noore-looduskaitsja-mark.

Kuulutaja

 Otsides lahendusi 
hõbestuvas ühiskonnas 
Aprillikuu lõpus toimus Tallinna Tehnikakõrgkoolis esmakord-
selt pikaealisuse teemaline konverents . Kõlanud teemasid lah-
kasid teiste seas Marju Lauristin, Marina Kaljurand, Kristjan 
Port ja Tiina Tambaum. Esinejad vaatlesid vananeva ühiskonna 
erinevaid tahkusid ja püüdsid leida lahendusi probleemidele, 
mis hõbestuvas ühiskonnas aina enam tähelepanu köidavad.

Helen Kool, Meeli Männamäe
Tallinna Tehnikakõrgkool teenusmajanduse instituut

Meie rahvastik väheneb ja 
vananeb ning konverentsi 
ettekannetes toodi vananeva 
rahvastikuga seotud problee-
midena välja majanduslikke 
aspekte ja sotsiaalvaldkon-
na rahastamist, tööjõuturgu, 
põlvkondade vahelisi suhteid 
ning üksildust.

Kaasajal käsitletakse vana-
nemist pigem kui probleemi, 
mitte osana eluteest. Vanadust 
tajutakse väga erinevalt – kui 
tarkust, teenitud puhkust, va-
banemist või siis piinlikkust. 
Tartu Ülikooli sotsioloog 
Marju Lauristin tõi oma ette-
kandes välja, et vanadusele lä-
henetakse sageli kui „surmale 
enne surma“ ja eakate hoole-
kandeasutusi nähakse kui sur-
ma eessaale. Lauristin leidis, et 
vaja on muuta nii hoiakuid kui 
käitumismalle.

Järgnevatel kümnenditel 
kasvab eakate osakaal märki-
misväärselt. Eelkõige tööturul 
saab aktuaalseks vanaduse ja 
sellega kaasnevate kogemus-
te väärtustamine. Lauristin 
lisas, et tulevikus on umbes 
40 protsenti arvutipädevaid 
kõrgharidusega eakaid, kes 
vajavad tööjõuturul vastavat 

kohtlemist. Ühiskonna edu-
kaks toimimiseks on vaja leida 
võimalusi nende kaasamiseks. 
See aitab aga omakorda vä-
hendada nii majanduslikku 
mõju kui eakate vaesusriski ja 
üksildustunnet. Euroopa Par-
lamendi saadik Marina Kal-
jurand jõudis oma ettekandes 
järelduseni, et tark ühiskond 
kasutab ja kaasab ka eakaid.

Ühiskonna toimimiseks on 
vajalik erinevate põlvkonda-
de vaheline koostöö. Tallin-
na Ülikooli haridusgeronto-
loog Tiina Tambaum leidis, 
et meid ohustab kvaliteetsete 
inimsuhete puudus. Oluline 
on põlvkondadevahelise so-
lidaarsuse ja kogukonnate-
gevuste osakaal. Solidaarsus 
ei tähenda abistamist, vaid 
üheskoos tegutsemist ja koos 
kogemist. Iga inimene ta-
hab tunda andmisrõõmu ja 
osalemisrõõmu.

Vanemaealiste puhul on 
oluline mõista, et me ei peaks 
tegema nende jaoks, vaid koos 
nendega. Seejuures tegevus 
iseenesest ei mõju positiivselt, 
vaid määravaks saab tegevuse 
käigus toimuv suhtlus. Noorte 
ja vanade teadmiste ja koge-

muste vahetamine aitab luua 
tugevamaid suhteid ning taga-
da põlvkondade vaheliste side-
mete kvaliteeti.

Pandeemiast tulenevad 
meetmed on piiranud nii ea-
kate kui kõigi inimeste läbi-
käimist, kuid tehnoloogia ei 
suuda asendada suhteid. Teh-
noloogia kiire areng on too-
nud kaasa muutused, mis on 
viinud inimesed üksteisest 
kaugemale. Kristjan Port tõi 
oma ettekandes välja, et ava-
likku teadvusesse hakkavad 
jõudma üksildusega seostu-
vad terviseriskid koos nende 
inimliku ja sotsiaalse hinnaga. 
Ta lisas, et teadlaste kogutud 
andmete põhjal hinnatakse 
üksilduse kahju tervisele sama 
suureks, mida põhjustavad 
ülekaal, suitsetamine ja vähe-
ne kehaline aktiivsus.

Püüdes pakkuda eakatele 
väärikat vananemist, oleme 
takerdunud eakate elu paran-
davatesse välistesse tingimus-
tesse, unustades koostegemise 
rõõmu. Lisaks sellele, et ea-
kaid külastatakse, vajavad nad 
aktiivset osalemist ühiskon-
naelus. Eakad vajavad võima-
lust oma teadmiste ja oskuste 
realiseerimiseks ning kaasa-
rääkimist neile olulistel tee-
madel. Hõbestuvas ühiskon-
nas nähakse ühe lahendusena 
kogukonnategevusi. Aktiiv-
sed kogukonnad, kes kaasa-
vad eakamaid, pakuvad ühest 
küljest nii tuge ja tegevust kui 
suhtlust. Seeläbi tunnevad ea-
kad oma panust, tajuvad vaja-
likkust ja olemasolu.
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Karfi n OÜ otsib oma 
meeskonda 

ÜLDEHITUS MEHI, 
kelle tööülesanneteks on 

erinevate ehitustööde 
teostamine Helsingis. 

Tel 5566 7339, 
siim.karfi n@gmail.com

PAKUN TÖÖD

• Eswire OÜ pakub tööd 
elektroonikatoodete 
koostajale, väljaõpe ko-
hapeal. Töökoht asub Ver-
gi külas, Lääne-Virumaal. 
CV-d meiliaadressile 
marko.vilu@eswire.ee

• Vanem mees vajab kaasla-
seks nädalas mõneks tun-
niks lubade ja tervisetõendi-
ga autojuhti. Tel 5660 3480

• Vannituba vajab ka-
p i t a a l  r e m o n t i ,  8  m 3 
põrandapind, plaatimine, 
põrandaküte, lagi, torutöö, 
elekter. Asukoht Haljala. 
Ootan pakkumisi oskajalt 
ja asjalikult tegijalt. Tel 520 
6216

• Tootmishoone Tapa lin-
nas otsib puhastusteenin-
dajat täistööajaga. Vajalik 
hea füüsi l ine  vorm ja 
puhtusearmastus. Töötasu 
kokkuleppeline. Tel 5646 
3826, info@peetmark.ee

• Rumner Grupp pakub 
tööd üldehitajatele. Tel 514 
4940

OTSIN TÖÖD 

• Meesterahvas 58-aastane 
otsib lisatööd. Tel 5592 3305

• Otsin Haljalas Columbia 
kivi ladujat. Tel 5392 6152
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Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 96 415km. 
Hind: 6990.-

Renault Trafi c, 01/2014a. 2.0 (66kw), 
kaubik, 3-kohta, diisel, manuaal, 
valge. Sn: 153 312km. 
Hind: 7790.-

Nissan Note, 08/2016a. 1.2 (72kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 77 
200km. 
Hind: 7990.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 
67 070km. 
Hind: 7990.-

Nissan Pulsar Visia, 12/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 49 285km. 
Hind: 8490.-

Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 80 080km. 
Hind: 8990.-

Peugeot 2008, 02/2017a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
68 195km. 
Hind: 9990.-

Peugeot 2008 Active, 12.2017a. 1.2 
(81kw), bensiin, automaat, punane 
met. Sn: 59 800km. 
Hind: 11 290.-

Hyundai Santa Fe, 05/2016a. 2.2 
(145kw), diisel, automaat, nelikvedu, 
valge, Sn: 293 297km. 
Hind: 13 990.-

Peugeot Expert, 03.2017a. 1.6 (85kw), 
diisel, manuaal, must met. Kaubik, 
Sn: 118 018km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2018a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, valge met. 
Sn: 87220km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 03.2017a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 82949km. 
Hind: 13 990.-

Dacia Duster Prestige, 05.2019a. 1.6 
(84kw), bensiin, manuaal, oranž met. 
Sn: 14 600km. 
Hind: 13 990.-

Peugeot 308 Active, 08/2019a. 1.2 
(81kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 12 020km. 
Hind: 13 990.-

Kia Sportage, 11/2016a. 1.6 (97kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
52 100km. 
Hind: 14 990.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
114 500km. 
Hind: 15 490.-

Nissan X-Trail Acenta Xtronic, 
02/216a. 1.6 (96kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 120 125km. 
Hind: 16 490.-

Peugeot 3008, 01/2017a. 1.6 (88kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 142 
450km. 
Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail 4x4 Tekna, 07/2017a. 
2.0 (130kw), diisel, automaat, nelikve-
du, must met. Sn: 94 060km. 
Hind: 20 990.-

Kia Sportage GT-Line Plus 4WD, 
01.2018a. 2.0 (136kw), diisel, auto-
maat, hall met. Sn: 54 440km. 
Hind: 25 790.-

Nissan Qashqai 4x4 Tekna Design 
Pack 19, 04/2019a. 1.7 (110kw), dii-
sel, automaat nelikvedu, valge met. 
Sn: 8525km. 
Hind: 26 490.-

Peugeot 508 Allure SW, 06/2019a. 
1.6 (133kw), bensiin, automaat, must 
met. Sn: 10050km. 
Hind: 28 500.- 

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

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

• Müüa Belarus, haagis jm. Tel 
5358 6829

VARUOSAD
• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 
5956

• Müüa VAZ 03 käigukast, tagasild, 
järelkäru, klaasid ja muud. Tel 
5817 5419

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan vanu romusi ja metalli. 
Autod samal päeval arvelt maha. 
Tuleme tõstame tõstukiga peale. 
Tel 5305 1098

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

KINNISVARA

• Müüa 1toaline (29,7 m2) ahju-
küttega korter. Kapitaalremont 
tehtud, vesi- ja kanalisatsioon 
olemas, omaette sissepääs. Väga 
hea asukohast, Rägavere tee. Tel 
5646 6926

• Müüa 1toaline korter Kundas 
otse omanikult. III korrus. Hind 
6300 €. Tel 513 1272

• Müüa üürilepinguga kaetud 
2toaline korter Rakveres, Pikk 
37. Ruutmeetri hind 650 €. Tel 503 
4972, info@ko.ee

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

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

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

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

• Müüa suvemaja Eismal. Tel 504 
9998

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

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

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

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

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

• 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

• Soovime osta järelmaksuga Rak-
veres maja. Peaks olema vähemalt 
4 tuba. Kuumakse 500-600 €. Tel 
5837 9616

• Otsime maakodu või krunti 
kus oleks olemas elekter ja vesi. 
Esialgu üürile, kuid võimalusel 
sooviks osta notariaalse järelmak-
suga. Piirkonnaks Lääne-Virumaa. 
Kõik pakkumised on oodatud. Tel 
5616 2388

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

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

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

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 
9942

• 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 Rakveres Mäekalda 
tänaval 1toaline ahjuküttega kor-
ter, I korrusel. Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline pesemis-
võimalusega ahiküttega korter 
Rakvere linnas, Tööstuse tänaval. 
Tel 5664 1656, Elina.liiskmaa@
gmail.com

• Anda üürile Koigi külas (Järva-
maa) 1toaline möbleeritud kor-
ter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Türi-Allikul möblee-
ritud 1toaline korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis renoveeritud 
majas 2toaline korter, V korrus. 
Tel 5624 4605

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

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa BMW 530 D, E60. Hind 
2800 €. Tel 5648 6882

• Müüa Ford Focus C-Max. 1,6 
diisel, 2005. a, hõbedane, 5 ust, 
manuaal, läbisõit 293 000 km (100 
% originaal) 10. a Eestis 1 omanik, 
TÜ/kindlustus olemas, naastreh-
vid kaasa, igati korras/ökonoomne 
ja kindel auto. Hind 1990 €, Võsu/
Tallinn. Tel 5648 0448

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

• Autode kokkuost sõidukorras, 
avariilased, kaua seisnud ja vana-
rauaks. Tel 5678 5520

• 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 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 nelikveolise maasturi. 
Kindlasti manuaal käigukasti ja 
diisel mootoriga. Hind kuni 2000 
€. Tel 5552 7229

• Ostan: Lada, Moskvitši või Vo-
lga. Võib vajada remonti. Kiire 
tehing. Oodatud kõik pakkumised. 
Tel 5365 4085, skampus@online.ee
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Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt 

kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus 

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

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

TEENUSED

• 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 kaevab 
ja puurib kus vaja. On ka ma-
terjali veo võimalus Mitsubishi 
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

VEOTEENUS 
MULTILIFT-KRAANA AUTOGA 

Kandevõime 12 tonni, 
kast 6 meetrit. 

Kraana on puldist juhitav. 

Pikkus 15 meetrit+vajadu-
sel 8 meetrit pikendus. 

Tõstejõud kõrvalt 4tonni, 
15meetri pealt 1100kg. 

Palgi lõuad + greifer. 

Saan tõsta materjali üle Teie 
aia otse peenramaale. 

5305 1098

KAEVETEENUSED

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

FEKAALIVEDU JA VESI

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

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• Teostame katusevahetuse töid, 
helista ja küsi hinda! Tel 5668 4415

• Teostame erinevaid puitehi-
tustöid. Terrassid, varikatused, 
kuurid, saunad, majad jne. Info 
tel 5668 4415

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

• Paigaldame tänavakive, ääreki-
ve, piirdeaedade ehitus, haljas-
tustööd, lammutustööd, prügi-
vedu, majade värvimine. Müüa 
killustikku, liiva, mulda. Tel 5608 
1124, stone35@online.ee

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

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

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

• 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

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

• Ventilatsioonisüsteemide ehi-
tus ja hooldus. Ventilatsioonisead-
mete müük. Parim Õhk OÜ, pari-
mohk@gmail.com. Tel 5348 1874

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

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

• 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

• 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

• 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
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

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

MUUD TEENUSED

• Muruniitmine muruniitjaga, 
murutraktoriga, trimmeriga. Tel 
503 2269

• www.arbotec.ee pakutavad tee-
nused: ohtlike puude raie, kän-
dude freesimine, võsalõikus, 
trimmerdamine, hekkide lõika-
mine. Võtke meiega ühendust, tel 
528 6976; e-mail: info@arbotec.ee

• Aedade kujundus, puude-põõ-
saste istutus, viljapuude hool-
dustööd. Tel 5380 0863

• 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 - haa-
gis pinnasevedu ja ka turba, 
saepuru vedu. Ise laadib, kallab 
ja ajab laiali. On võimalus ka võsa 
ja metsa saagimine ning vedu. Tel 
503 2269

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

• Hauaplatside 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

• 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

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

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

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

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

• S o ojuspumpade müük, 
paigaldus, 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

• 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
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• Ostan nõukaaegseid märke 
Moskva olümpiaga seotud mee-
neid. Plastnokaga mütsi, estop-
lasti lambi ja värvilisest klaasist 
nõusid. Tel 510 7541

• Ostan gaasiboileri ja gaasipliidi. 
Tel 5696 9500

• Ostan mootorsae „Družba“, hüd-
rokiiluga. Tel 5341 8951

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

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

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

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

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

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

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175

• Soodsalt müüa remonti vajav 
kokkupandav jalgratas ja korras 
naiste ratas. Tel 558 8429

• Rakveres müüa nõukaaegne 
meeste jalgratas ja plastlaokar-
bid K 165 x S 350 x L 223 mm. Tel 
557 0179

• M ü ü a  j a l g r a t a s  S C O T T 
SPORTSTER 50. Kompuuter, 24 
käiku. Heas korras. Tel 5365 4814

• Müüa puulõhkumisemasin 
„BILKE“ S3 (giljotiintüüpi) traktori 
külge (jõuvõtuvõlli ülekandega). 
Tel 5624 4605

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

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

• 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 vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapida-
miste likvideerimisel. Raha kohe, 
kojukutsed tasuta, üle Eesti. Antii-
giäri 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 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 roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

• 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 kuiv 30 cm lepp võrgus 40 
L - 2.50 €, kask 3.00 €. Puitbrikett 
960 kg alusel alates 135 €. Tur-
babrikett alusel 140 €. Premium 
pellet 8 mm 975 kg - 190 €. VEDU 
TASUTA. Tel 5373 3626

• Küttepuu lepp 50 cm, hind 40 €/
rm. Rakvere. Tel 5836 9120

• Müüa lõhutud küttepuud, too-
res kask + kuusk 40 €/ruum. Okas-
puu 36 €/ruum. Tel 507 7961

• Müüa Rakveres kuiva okas-
puud (laud 30 cm) ja 40 L. 
Võrgus! Koti hind 2 €! Piiratud 
kogus! Tel 5300 3606

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

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

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

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

• S a e t u d - l õ h u t u d  kü t t 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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

METS

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

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Võsalõikus. Tel 5670 9080

• Saemeeste brigaad teostab 
raieteenust ja võsalõikust. Pu-
hastame 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

PÕLLUMAJANDUS

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

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

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

• Müüa Väike-Maarjas hobu-
sesõnnikut. Tule oma transpor-
diga, hind sisaldab peale laadi-
mist. Võta ühendust tel nr 5373 
9710

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 522 
8396

• Purustatud turba allapanuga 
hobusesõnnik, asendamatu soo-
juse hoidja kasvuhoones, sobib 
hästi ka lillede-puude-põõsaste 
istutamisel väetiseks ja aiamaale 
rammuks. 80 L=5 €. Rakvere pii-
res 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

OST
• Ostan mootorsae, võib vajada 
ka suuremat remonti. Tel 503 9650
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• Arli Puukool müüb viljapuid,- 
põõsaid, maasika-, vaarika-, 
mustika ja muid taimi L,8.05: 
Tapa turg 9.00, Rakvere turg 11.00, 
Tamsalu turg 13.00, Väike-Maar-
ja Coop parkla 13.45, Laekvere 
14.45. Info tel 518 8465, ahaak59@
hot.ee

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14. Müügil jalgratturi 
riided

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

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

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

• Ostan 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, medaleid, 
postmarke, albumeid, vimp-
leid, tikutoose ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

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

• Ostan 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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

kuulutused.kuulutaja.ee kuulutused.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 
6. MAI 2021 

RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Turul suur valik suvelilli , 
kevadisi lõikelilli, lilleampleid, 

tomati- ja maitsetaimi!
*

Laupäeval, 8.mail turul Peipsi 
kala ja kalatoodete müük!

*
Puukool müüb turul viljapuu-
de ja marjapõõsaste istikuid, 

maasika- ja vaarikataimi 
laupäeval, 8.mail 

kella 11.00 – 12.00.
* 

 Info tel 322 3877; 
turg@ogelektra.ee

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Värske kartul, imp. kg 2,00

Maitseroheline (r.sibul, 
till)

kg 7,00 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 12,00

Arbuus, imp. kg 2,50

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

Viru Butiik
Rakveres Viru 8

kasutatud riiete müük
E - R kell 10 - 14.30

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

LOOMAD

• Annan ära kitsekesi. Tel 5394 
3830 või 5897 3880

• 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

• Ostan enne 1961. a vene kopi-
kaid, tsaari jm. vanu münte. Tel 
5606 8763, Arvo

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

• 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.) postkaarte ja 
fotosid: eesti kohtade vaated, 
pühadekaardid, inimesed jm. 
Võivad olla täiskirjutatud. OLE-
ME AVATUD. Anna uksekella. 
Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 528 2330

TUTVUS

• 70+ vaba naine tutvub pikemat 
kasvu 70+ vaba mehega Lää-
ne-Virumaalt. Elu ei pea olema 
üksildane. Tel 5631 5789

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

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb…
  Mälestame head naabrit
EVDOKIJA KALVIK
ning avaldame kaastunnet 
Olgale, Irinale peredega. 

Irina, Evelin 
Saksamaalt

Mälestame head naabrit ja avaldame 
kaastunnet tütardele peredega  

EVDOKIJA KALVIK
surma puhul. 

KÜ Rakvere Lai 29 
I trepikoda

Elu on laul, on lihtne ta viis, 
heliseb korra ja vaibubki siis.

Avaldame kaastunnet 
Gilly Eermale isa  
TIIT EERMA
kaotuse puhul. 

Ema ja õde Monika 
perega

 Personaalne koeraomaniku 
nõustamine/koolitamine 

koera kodus või veebis. Igale 
koerale ja tema perele tuleb 

läheneda personaalselt ja 
seda ma teengi. Keskendun 

jõuvabale ja positiivsele tree-
ningule. Lisaks koolitamisele 

aitan viia Sinu lemmiku 
veterinaari juurde või hoian 
sel ajal, kui ise pead kodust 

eemal olema. 
Terve Koer OÜ

info@tervekoer.ee
5813 9207 

FB/Instagram: Terve Koer 
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KUHU MINNA

Biore Tervisestuudio
Laada 5, Rakveres
14. mai tervendaja Volli
19. ja 24. mai seljaabi-kiropraktika Artur Grigorjan
25. mai nõelravi Arina Grigorjani
Eelregistreerimine tel 5017 960

MÕNE REAGA

Ilmus Odette Kirsi 
uurimus Rakvere elanikest
Aprilli lõpus ilmus SA Virumaa Muuseumid kirjastusel Odette 
Kirsi raamat „Rakvere elanikud kreisilinna aastail 1783–1917“, 
mis keskendub Rakvere linnas elanud ja tegutsenud inimeste-
le – kaupmeestele, käsitöölistele ja haritlastele.

Odette Kirsi raamat hõlmab pika perioodi Rakvere linna 
ajaloost ning annab põ hjaliku ü levaate linna kodanikkonna 
kujunemisest, nende tegevusaladest, rahvuslikust ja sotsiaal-
sest koostisest ning nende koostoimimisest. Suurem osa kä -
sitletud materjalist toetub arhiiviallikatele, kuid suur osa ka 
Rakvere Muuseumi teadurite ja Kirsi poolt kogutud suulise-
le pä rimusele.

„Käesolev Rakvere ajaloo raamat on jätkuks eelmistele, 
ent erinevalt neist keskendub see peamiselt inimestele. Oma 
esivanemaid võivad rakverelaste seast leida peale eestlas-
te ka sakslased, venelased, rootslased, soomlased, taanlased, 
šveitslased, juudid jt,“ sõnas raamatu autor Odette Kirss.

Raamatus on avaldatud 421 fotot, millest umbes 180 pä-
rinevad SA Virumaa Muuseumid fotokogust, neist suur 
osa on varem publitseerimata. Lisaks on avaldatud fotod 
veerandsajast sihtasutuse fondis olevast Rakvere kä sitö ö -
liste tö ö  ja tegevusega seotud esemest ning ü le 100 Rakve-
re ajalugu kä sitlevast Rahvusarhiivi dokumendist võ i nende 
fragmendist.

Raamatu toimetaja ja kirjastaja Uno Trumm lisas:„ Koha-
liku kogukonna jaoks on oluline kogukonna kujunemise aja-
loo enam kui 100 aasta pikkuse perioodi põ hjalik kajastami-
ne. Kui kogukond teab, kust ta tuleb, teab ta ka, kuhu läheb 
ja minna tahab. Tä htis on ka teadmine, et me mä letame ja 
vä ä rtustame neid inimesi, kes on loonud meie oleviku.“

Raamatu tiraaž  on 1000 eksemplari. Raamatut müüakse 
muuseumipoodides: Rakvere linnuses, Rakvere linnakoda-
niku majamuuseumis, Eesti politseimuuseumis, Karepa Ka-
lame talumuuseumis, Palmse mõ isas ning raamatupoodides 
üle Eesti.

Odette Kirss sü ndis 1934. aastal Rakveres. Ta lõ petas Rak-
vere I Keskkooli ja Tartu Ü likooli ajalooteaduskonna ning 
tö ö tas Rakvere Muuseumis ja Sihtasutuses Virumaa Muu-
seumid aastail 1959–2011. Tema peamine uurimisteema on 
olnud Rakvere ajalugu.

Kuulutaja

Rahvusooper Estonia toob Rakverre maailmatasemel külakosti

R ahvusooper Estonia 
ja Rakvere linn all-
kirjastasid eile Rak-

vere linnavalitsuse terrassil 
koostööleppe maailmakuulsa 
muusikali „Minu veetlev lee-
di“ („My Fair Lady“) esitami-
seks Rakvere kultuurifesti-
valil. Lepingu allkirjastamise 
järel esitasid Mart Laur ja 
kontsertmeister Riina Pikani 
Rahvusooperi poolt muusi-
kalist tuntud pala „Kui läeb 
libedalt“.

Rakvere linnapea Triin 
Vareki sõnul on tänavu juba 
kolmandat korda toimuvast 
kultuurifestivalist saanud 
kindlalt üks Rakvere täht-
sündmusi. „Mul on väga hea 
meel, et meie hea koostöö 
rahvusooperiga jätkub ja või-
maldab pakkuda inimestele suurepäraseid elamusi ko-

dulinnast või -maakonnast 
lahkumata. Maailmalavasid 
vallutanud muusikali „Minu 
veetlev leedi“ lugu on kind-
lasti paljudele teada või min-
gis vormis ka nähtud – kuid 
alati on uuesti vaadates ela-
mus garanteeritud. Ootan 
põnevusega ning olen väga 
tänulik Rakvere kultuuri-
keskuse kollektiivile kogu 

festivali korralduse eest,“ lau-
sus Varek.

Rahvusooperi peadirek-
tor Ott Maaten rõõmustas, 
et muusikateatrirahval on 
võimalik Rakvere publiku-
ga pärast pikki ja ebamuga-
vaid piiranguid taas kohtuda. 
„Eriti tore on pakkuda rak-
verelastele midagi nii ele-
gantset ja toredat, nagu seda 
on igihaljas „Minu veetlev 

leedi“. Loodame, et etenduse 
toimumise ajaks on suurem 
osa publikust kenasti vaktsi-
neeritud, publikupiirangud 
saanud osaks ajaloost ja kõigil 
on vaim muusika nautimiseks 
ning peategelase, kangekael-
se Eliza õigekeelsuse kont-
rollimiseks valmis,“ sõnas 
Maaten.

Rakvere kultuurikeskuse 
direktor Eve Alte lubas, et 
festivali kultuuriprogramm 
tuleb taaskord mitmekesine 
ja tihe. Kava kuulutati välja 
leppe allkirjastamisel, kuid 
täieneb septembris veelgi. 
„Oleme väga tänulikud oma 
koostööpartneritele, samu-
ti maestro Arvo Pärdile, kes 
juba kolmandat aastat on 
Rakvere kultuurifestivali 
patrooniks,“ märkis Alte.

Rakvere kultuurikeskuse 
eestvedamisel toimub kolmas 
Rakvere kultuurifestival 31. 
oktoobrist kuni 7. novembri-
ni ning tähtsündmuseks olev 
rahvusooperi muusikali eten-
dus leiab aset 4. novembril 
Rakvere spordikeskuses.

Kuulutaja

Leppe allkirjastasid Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten ja Rakvere linnapea 
Triin Varek. Foto: Martin Piir

Spioon, kes 
kaotas identiteedi

N eile, kes tahavad argi-
õhtuti põnevalt ja ha-
rivalt meelt lahutada, 

ulatab Duo 3 telekanalil abi-
käe meisterspioon Michael 
Westen, kes on telesarja „Vii-
mane hoiatus“ peategelane.

Loo algul kõrvaldatak-
se USA valitsusagentuu-
ri spioon Michael (mängib 

Jeffrey Donovan) töölt ilma 
igasuguse põhjenduseta. Uu-
dise saab ta teada Miamis ja 
sealt ei tohi ta enam lahku-
da. Michael hakkab kasutama 
oma oskusi hädas olevate ini-
meste abistamiseks, teenides 
nii ka sissetulekut. Ja püüab 
leida hämaratest luurering-
kondadest vastust, miks ta 

kõrvale heideti.
Miami on Michaeli kodu-

linn, seal elavad tema ema ja 
vend. Samuti vana pruut Fio-
na (Gabrielle Anwar) ja endi-
ne kolleeg Sam (Bruce Camp-
bell). Kolmiku head läbi-
saamist ei häiri see, et kui 
Sam vanasti töötas FBI-s, 
oli Fiona FBI poolt tagaotsi-
tav, sest lõi minevikus kaasa 
põrandaaluses poolsõjaväeli-
ses rühmituses Iirimaal.

Sam ja Fiona on Mike`i, 
nagu Sam teda vahest kut-
sub, koostööpartnerid. Fiona 
erioskuseks on plahvatuste 
korraldamine ja Samil info 
hankimine ning mõlemad on 
osavad suhtlejad, kes on või-
melised esinema ka kellegi 
teisena. Ehk spioonide keeles 
öelduna: looma ja kasutama 
variidentiteeti. Fiona on ka 
Michaeli peaaegu et kallim. 
Mehe sõnul on ta kogenud 
Fionaga elu suurimat lähe-
dust. Samas kinnitas ta alles 

paar osa tagasi Samile, et nad 
ei ole Fionaga suhtes.

Michael on töölt kõrvalda-
misest tohutult löödud ja tõo-
tanud endale, et uurib välja 
põhjuse, miks seda tehti ning 
püüab siis otsustajaid ümber 
veenda. Mees on oma riiki 
pühendunult teeninud kolm-
kümmend aastat, alates sellest, 
kui 17-selt armeesse läks. See 
on olnud talle tähtsaim asi. Ta 
on olnud väljaõppelaagrites 
viiel kontinendil ja treeninud 
kõikide relvadega, millel on 
toru või tera. Eriti osav on ta 
käsitsivõitluses.

Kui Michael võtab käsi-
le inimeste murede lahen-
damise (sarnaselt nagu tegi 
„A-Rühm“), mis sisaldab kok-
kupõrkeid kurjategijatega, 
kasutab ta oma oskust olu-
kordi taktikaliselt analüüsida 
ja luua probleemidele loovaid 
lahendusi. Igas osas selgitab 
Michael kaadritaguse häälena 
olukordade dünaamikat, mis 

sisaldades viiteid näiteks käi-
tumispsühholoogiale ja füüsi-
kale, on lausa harivad. Vaata-
jal võib tekkida ajuti tunne, et 
ta võiks olla ise spioon.

Michaeli erioskuseks on 
kättejuhtuvatest ja poes 
müüdavatest asjadest igasu-
guste seadmete ning muude 
tehniliste lahenduste loo-
mine, mille abil eesmärgile 
jõuda. Kui teate MacGyve-
rit, siis Michael teeb umbes 
sama. Näiteks on ta valmis-
tanud autoaku abil arvu-
tist faile kustutava seadme 
ja vanast kineskooptelerist 
röntgeniaparaadi.

Neljas läbiv tegelane loos 
on Michaeli ema Madeline 
(Sharon Gless). See ülisage-
li sigaretti pahviv ja kohati 
kanaemalikult käituv nai-
ne usub kindlalt, et kätte on 
jõudnud aeg luua oma poe-
gadega suurem perekond-
lik ühtsus. Michael suhtub 
sellese initsiatiivi esialgu 

skeptiliselt, sest mäletab 
hästi, kuidas oma isa käest 
väikse poisina pidevalt kolki 
sai, saamata seejuures emalt 
kaitset või üldse erilist abi 
üleskasvamisel.

Siiski on võimalik, et ema 
ja poja vahele tekib midagi 
usalduse taolist. Kasuks tule-
vad siin mõningad infokillud 
minevikust, nagu näiteks see, 
et Madeline võltsis isa allkirja 
paberil, mis lubas Michaelil 
teismelisena armeega liituda.

Telelugu vaadates mär-
kab sedagi, et see pole kõige 
uuem, sest tegelased kasu-
tavad klapiga nuputelefone. 
Sarja toodeti aastatel 2006–
2013 ja loo tegevus algab 
2006. aastal. Täna õhtul jõuab 
ekraanile 26. osa ja kokku on 
neid 111. Praeguse kava järgi 
tulevad need kõik järjest näi-
tamisele, nii et Michael Wes-
ten rokib ekraanil terve suve.

Tõnu Lilleorg

Fiona, Michael ja 
Sam moodusta-
vad võimeka tiimi. 
Foto: pressi-
materjalid
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

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

Sealiha al 2,49 €/kg

Šašlõkid ja toorvorstid
6,49 €/kg

Grill-koot 3,50 €/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA PEREFARMIST

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTATapa, 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) • PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK
•UUS VALIK mööblit

•Kaup kohe kätte

•Transpordiv imalusõ

Tel 32 71 533

•Hind sisaldab soovi korral

montaaži kaupluses

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 • Tel 5647 3004

Rakvere,

Turu plats 5

* RIEKER

* REMONTE

* JANA* TAMARIS

* ALPINA * CAPRICE

EMADEPÄEVAKS UUED
KINGAD, KINDAD JA KOTT!

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

NB! RENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

ÕHK-
SOOJUSPUMBAD

ÕHK-VESI
SOOJUSPUMBAD

Unitherm3 Monoblock

www.calidum.ee • info@calidum.ee

Tel 5818 0046 • Kreutzwaldi 12b, Rakvere
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