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L ääne-Viru Omavalitsuste Liit 
(VIROL) koostöös Rakvere krist-
like kogudustega korraldab taas 

vastuvõtu Lääne-Virumaa väärikate-
le abielupaaridele, kellel on käesoleval 
aastal täitunud või täitumas 50. või viie 
aastase sammuga (55, 60, 65 jne) kuld-
pulmadele järgnev pulma-aastapäev.

Registreerimaks austamissündmusele 
oma tänavu väärikat pulma-aastapäeva 
tähistavaid vanemaid, vanavanemaid 
või teisi lähedasi oodatakse hiljemalt 
2. augustiks infot kas e-posti teel ing-
rid.parnamae@virol.ee või telefonil 
5304 0823.

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbe-
mägi sõnul on antud üritus suur kum-
mardus auväärsetele abielupaaridele, 
kellelt on meil kõigil tänapäeval mi-
dagi õppida. „Pool sajandit ja rohkem 
pereväärtuste hoidmist, andestamist, 
koosolemist nii heas kui halvas on vaid 
mõned märksõnad nende iseloomusta-
miseks,“ lausus Hõbemägi.

Rakvere Karmeli koguduse pastor 
Gunnar Kotiesen ütles, et tema jaoks 
on viimased üheksa aastat olnud kuld-
pulmapaaride austamissündmus üks 
aasta tipphetki. „See ei ole vaid lühike 
viiv varasügisesel reedel, kauni muu-

sika ja toredate ettekannetega. Sellese 
kohtumisse mahub palju mälestusi, to-
redaid taaskohtumisi ja südantpuudu-
tavaid vestlusi. See päeva seob unikaal-
sel moel mineviku tulevikuga, andes 
olevikule hindamatu tähenduse,“ sõnas 
Kotiesen.

Lääne-Viru maakonnas toimub aus-
tamissündmus juba 10. korda ning 
leiab aset 3. septembril kell 13 Rakvere 
Kolmainu kirikus.
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90-aastase proua Elviine Rubeni mälestused
Kingissepa koonduslaagrist pääsemine

(Järjelugu jäi pooleli, kui 
Elviine viibis koonduslaagri haigla-

punktis tüüfuse tõttu, millesse tema vana-
ema ja vend olid äsja surnud)

N ataša ja Zoja, kes Elviinet tur-
gutasid, kuna too ei jaksanud 
nõrkuse pärast istudagi, ütlesid 

tüdrukule, et ta ei tohi sinna jääda, sest 
varsti tapetakse kõik ära. Medõed ja üks 
meesarst, poolsõjaväeline vorm seljas, 
tassisid tüdruku laatsaretist punasesse 
majja tagasi. Õnneks oli seal teisi vange 
ka, tsiviilisikuid Peterburi ja Leningra-
di oblasti ümbrusest, umbes kaheksa-
üheksa inimest, teiste seas üks lapsega 
naine ja mõned Venemaa eestlased, kes 
eesti keelt ei vallanud. Raskesti haigel 
Elviinel kadus vahepeal mõistus ära, 
seda aega ta eriti ei mäleta, aga lahked 
õed tõid talle sinnagi veidi toitu, mis 
kosutas.

1942. aasta oktoobris hakati laagrit 
likvideerima, ümber maja ja hoovi-
poolsete putkade, mida ümbritses okas-
traataed, pandi välja relvastatud valve.

Elviine: „Meid viidi ühte hoovimajja, 
sauna moodi putkasse. Ei antud enam 
süüa ega vett juua. 

Kellelgi polnud dokumente ja kuhu 
sa ikka lähed, kui oled nõrk ega jak-
sagi. Kui nina välja pistad, lastakse 
maha.

Minul on elus palju juhuseid olnud. Ei 
tea, kust ma tookord selle julguse võtsin, 
aga välja ma sealt putkast läksin. Kõndi-
sin okastraadist aia ääres. Mööda maja-
dest, kus elasid saksa ohvitserid. Kõnnin 
ja kõnnin, kuni üks mees tuleb nurga ta-
gant ning käratab, et mis sa tüdruk kolad 
siin. Ma ütlesin, et ei kola, vaid elan siin. 
Tema küsis, kus kohas. Vastasin, et väik-
ses majas, kus peale minu on veel teisi 
ka.

Tänu temale ma siin veel istun ja seda 
lugu jutustan. Ma ei tea, kas ta oli saks-
lane, venelane või türklane, aga rääki-
sime omavahel vene keeles. Mõistlik 
mees oli. Seletasin, et laager tehti tüh-
jaks, kõik inimesed viidi ära, aga meid 
on ühes barakis käputäis alles. Küsis 
siis, mis rahvusest ma olen. Ütlesin, et 
eestlane, seal on teisi eestlasi ka. Tema 
andis nõu, et mine nüüd tagasi ja oota 
seal nii kaua, kuni ma tulen sulle järele.

Rääkisin barakis naistele, et kohta-
sin niisugust imelikku meest, kes lubas 
meid aidata. Ootasin, ootasin, aga ta 
ei tulnud. Mõtlesin, et ikkagi valetas, 
lähen vaatan, kuhu ta jäi. Sain kraavi 

kallast mööda mõned sammud astu-
tud, kui äkki sihiti mind automaadist. 
Välisvalvur tõmbas õla pealt automaa-
di, et mind tulistada. Eemal aga pesi see 
mees õues silmi ja röögatas äkki valvu-
rile. Too laskis automaadil maha vaju-
da. Mees riidles mul naha täis, et ta ju 
keelas mul välja tulla, oleksin võinud 
praegu surma saada, kui ta poleks õues 
olnud. Jäin elama. Ei tulnud surm.“

Too lahke, umbes 25-aastane noor 
mees lubas tüdruku ja teised eestlased 
Kingissepa Eesti esindusse viia.

Elviine: „Mees käskis mul nii kaua 
oodata, kuni end puhtaks pesi ja võttis 
siis mu näppu ning kahekesi marssi-
sime niimoodi. Leningradi maanteel, 
mis Kingissepast läbi läks, olid majad 
kahel pool maatasa pommitatud. Kuid 
üks valge maja oli terve ja seal võttis 
meid vastu SS-mees mustas mundris, 
kelle küsimuste peale rääkisin oma loo. 
Siis andis ta mulle leiba ja suhkrut ning 
väikese pakikese. Ma olin nii ära nälgi-
nud, et ei jaksanud midagi tassida. See 
teine mees, kes mind sinna viis, võttis 
pakid enda kätte. SS-mundris eesti keelt 
kõnelev mees andis loa, et mind tuleb 
koos ülejäänud eestlastega sealt barakist 
ära tuua, rongi peale panna ja Eestisse 
saata.

Mäletan hästi vagunit, milles olid 
tsiviilis Eesti näitlejad. Näod veel 
meigi korra all, ära värvitud ja gri-
meeritud. 

Ju nad käisid kusagil sõduritele esine-
mas. Mind pandi üksi näitlejate juurde 
istuma.“

Elviine päästeingel – mees Kingissepa 
koonduslaagrist sõitis ise Tallinna, et 
sealt edasi Soome minna. Kas heategija 
sinna ka kunagi jõudis, teab ainult vana-
jumal taevas. Väike hulk eestlasi käsu-
tati aga Narvas rongilt maha.

Narva jõe ääres silla all orus oli Kad-
ri tänav. Sellel tänaval oli üks suur era-
maja ja sinna väike grupp inimesi Kin-
gissepa vangilaagrist paigutati. Elviine 
mäletab, et nende ajutise peatuspaiga 
läheduses paiknes ka üks suur sinine 
vene kirik, mis hiljem, 1944. aasta ke-
vadel koos ülejäänud Narva linnaga ve-
nelaste poolt maatasa pommitati. Majja 
pagutati ka teisi sõja jalust pagejaid. Üks 
loomaarst rääkis Elviinele, et tädi Adee-
le, isa vanem õde, kes elas Leningra-
di oblastis, Kikerino külas oli õnneks 
Eestisse välja saadetud. Neid ei viidud 
koonduslaagrisse nagu tüdruk, tema 
vend ja vanaema, vaid rongiga Tapale, 

kus jagati laiali taludesse töölisteks.
Elviine: „Kadri tänava majas oli laag-

riülemaks Paap’i nimeline mees, kes 
käskis söökla kokkadel anda mulle pool 
liitrit piima päevas, mis oli ette nähtud 
ainult imikutele. Mul on selle mehe 
kuju tänaseni silme ees. Tänu temale 
ma kosusin.

Uskumatu, aga Narvas, Kadri tänaval 
trehvasin ma ka meie naabrit Kamarov-
ka külast. Mees oli sokutanud ennast 
sooja koha peale mingiks varustajaks, 
solgivedajaks-prügivedajaks. 

Naaber tundis mu ära, tuli vastu ja 
ütles: „Ah, sina oled veel elus.“ Vas-
tasin: „Jah, olen küll.“ Ja marssisin 
temast mööda. 

Olin kange tüdruk juba väiksena ega 
kartnud. Hiljem ma temaga enam ei 
kohtunud.

Toda naabrit peeti reeturiks. Jutud 
käisid, et ta ihkas meie vanaema varan-
dust, ise oli joodik, neil oli peres viis 
last. Raha jõi maha, naine tööl ei käi-
nud. Tema tütar oli minu pinginaaber 
algkoolis. Sõja ajal elasid nad Uuel täna-
val, Ivangorodis. Kui ma käisin pingi-
naabril seal külas, nägin nende pool 
meie kodust kaasa võetud asju ja vana-
ema asju, mille nad Kamarovka külast 
hobusega Eestisse tulles kaasa tõid.

Peale sõda käisime tädi Adeelega 
kolm korda Kamarovka külas Vene-
maal, kus ma sündisin. Sealsest küla-
nõukogust saime ka sünni kohta kirja 
pandud dokumendid. Külaelanikud 
mäletasid minu isa, sest ta oli hinnatud 
töömees. Jumal, kuidas need vene nai-
sed nutsid, kui meid nägid. Olin kaua 
aega nendega kirjavahetuses.

Narvas taheti mind sokutada elama 
mingi mehe juurde, tõenäoliselt tee-
nijatüdrukuks, aga mine tea, kelleks 
veel. Too tüüp sarnanes Gori karika-
tuuri pursuile – kerekas mees, kaabu 
peas, valged riided seljas Ta ei meeldi-
nud mulle mitte põrmugi. Siis oli Narva 
veel terve ja jõe ääres paiknesid valged 
majad. Mees rääkis midagi ja läks ühest 
suurest uksest sisse, käskides mul ko-
ridoris oodata. Mina läksin aga teisest 
uksest välja ja ruttu üle silla Kadri täna-
va majja tagasi. Paap tuli vastu ja küsis, 
miks ma selle mehe juurde ei jäänud. 
Ütlesin, et mulle see mees ei meeldinud. 
Tema lõi käega, et siis pole enam mida-
gi teha.“

Ülle Kask

(Jätkub 28. mail)
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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

MÕNE REAGA

Politsei tabas narkootikumide käitlemises 
kahtlustatavad mehed

Aprillis Ida-Virumaal toimunud politseioperatsioonidel pi-
dasid korrakaitsjad kinni neli narkootikumide käitlemises 
kahtlustatavat meest, kelle valdustest leiti suures koguses 
kanepit, amfetamiini ja kokaiini.

18. aprillil pidasid Jõhvi politseinikud koos kiirreageerija-
tega Kohtla-Järvel kinni 26-aastase mehe, kelle valdusest leiti 
ligi 120 grammi kokaiini ja 190 grammi kanepit. Mõni päev 
hiljem toimunud politseioperatsiooni käigus peeti Kohtla-
Järvel kinni narkootikumide käitlemises kahtlustatavad 34- 
ja 49-aastane mees ning ka autojuht, kes transportis narkoo-
tikume. Läbiotsimise käigus leidsid politseinikud üle ühe 
kilogrammi kanepit ning 400 grammi amfetamiini.

Viru Maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning 26-, 
34- ja 49-aastane mees võeti vahi alla. 34-aastast meest on 
eelnevalt juba karistatud samalaadse teo eest. Kahe kinni-
pidamise käigus leidis politsei ka sularaha summas 4559 eu-
rot, mille puhul on alust arvata, et tegemist on kriminaalsel 
teel teenitud rahaga.

Juhtivuurija Jaani sõnul mõjutab narkootikumide müük 
otseselt kuritegevust kogu piirkonnas, sest narkootikumide 
tarvitajad panevad sageli toime vargusi, ohustavad liiklust 
sõites narkojoobes ja panevad toime muid õigusrikkumi-
si. „Vähendades juurdepääsu narkootikumidele, muutub 
elukeskkond turvalisemaks kõikidele elanikele. Narkooti-
kumide vastase võitlusega saab iga inimene politseile abiks 
olla. Juhul kui teil on infot narkootikumide ebaseaduslikust 
käitlemisest, andke sellest teada kirjutades ida.narkovihje@
politsei.ee,“ soovitas Jaani.

Ühtlasi rõhutas juhtivuurija, et narkootikumide käitlemi-
sele reageerib politsei otsustavalt ja jõuliselt. „Politsei kogub 
pidevalt infot uimastite käitlemisest ning ükski diiler ei te-
gutse pikalt ilma, et õiguskaitseasutustele silma jääks. Varem 
või hiljem saavad narkootikumide müügiga teiste tervise ar-
velt hõlptulu teenida püüdnud kurjategijad oma karistuse,“ 
nentis juhtivuurija.
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Politsei on Virumaal tabanud veerandtuhat joobes juhti
Ida prefektuuri liiklusgrupi 
välijuht Annika Elm on mu-
relik, sest sel aastal on politsei 
Virumaal sõiduki juhtimiselt 
kõrvaldanud veerandtuhat 
joobes juhti. „Silmapaistvalt 
on joobes juhtide osakaal liik-
luses suurenenud viimastel 
nädalatel, mil piiranguid lee-
vendati ja ilmad soojemaks 
läksid,“ täheldab ta negatiiv-
set trendi.

„Rääkides joobes juhtidest, 
kes ikka ja uuesti promilli 
või mitmegagi rooli istuvad, 
siis üht kindlat roolijoodiku 

profiili ei ole olemas. Nen-
de seas on noori ja vanu, 
mehi ja naisi, vanemate ja 
uuemate autodega ehk see 
on läbilõige kogu meie ühis-
konnast. Üks, mis suurt osa 
neist aga ühendab, on hai-
gus nimega alkoholism. Üt-
levad nad ise küll, et võtsin 
õlle või paar pokaali veini, 
ent alkomeeter näitab tihti 
teistsugust tõde kuvades ek-
raanile keskmiselt kuni kahe-
promillise joobe,“ kirjeldas 
Elm autojuhte, keda politsei 
on korduvalt joobes juhtimise 

tõttu liiklusest kõrvaldanud.
Kui inimene joobnuna 

rooli istub, on politsei parim 
võimalus pisteliste kontrol-
lide käigus ohtlikud juhid 
liiklusest välja sõeluda nii, 
et hullem jääks olemata. Nii 
on politsei näiteks Virumaal 
selle aasta nelja kuuga kont-
rollinud üle 26 000 autojuhi 
kainust. „Veelgi tähtsam po-
litseinike igapäevasest tööst 
liiklusturvalisuse tagamisel 
on sotsiaalne kontroll ehk 
teisisõnu on liiklusohutuse 
üks peamisi võtmesõnu kaas-

liiklejad. Need inimesed, kes 
ohtlikku juhti märgates üks-
kõikseks ei jää, vaid politseile 
sest teada annavad,“ märkis 
Elm ning lisas, et suure osa 
väga raskes joobes autojuhti-
dest tabab politsei just nimelt 
helistajate kaasabil.

Arvestades, et joobes juhte 
on viimastel nädalatel enam 
tabatud, panustab politsei 
eesoleval ajal Virumaal olu-
liselt enam jõudu liiklus-
järelevalvesse.
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Plaanitakse koostada maakonna sotsiaalteenuste analüüs
Lääne-Viru maakonna ülese 
sotsiaalteenuse arendami-
se vajaduse analüüsi tarbeks 
loodavad kohalikud omava-
litsused saada riigilt toetust.

„Praegu on avatud voor, 
kust saab taaskord toetust 
küsida maakonna arengust-
rateegiate jaoks vajalikeks 
analüüsideks ja uuringuteks. 
Eelmisest voorust me saime 
toetust haridusvõrgu analüüsi 
jaoks ja sellest voorust soo-
viks minna uurima sotsiaal-
teenuste temaatikat,“ selgitas 
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu (VIROL) viimatisel 
üldkoosolekul liidu aren-
dus- ja väliskoostööspetsialist 
Mari Knjazev.

Projekti kondikava järgi 
koostatakse esialgne ana-
lüüs – kaardistatakse, milli-
seid teenuseid üldse pakutak-
se ja kuidas olukord kohalike 
omavalitsuste lõikes praegu 
on. Täpsemini analüüsitaks 
läbi 13 pakutavat teenust.

„Tulemuseks oleks sisend, 
mille alusel saame välja tööta-
da teenused, mida on mõistlik 
pakkuda maakonnaüleselt ning 
milliseid kohalike omavalit-
sustega ja milliseid kolmanda 
sektoriga koostöös,“ selgitas 
Knjazev. Koosoleku käigus 
otsustati, et lisaks kolmandale 
sektorile peaks analüüsi kaa-
sama ka koostöövõimalused 
erasektoriga.

Projekti teine blokk kätkeb 
ennetusvaldkonna temaati-
kat. Rakvere vallavanem ning 
samuti projekti töörühma 
kuulunud Maido Nõlvak sel-
gitas, et sotsiaalkaitse enne-
tustöö vaates kasutatav küsi-
mustik võiks juba iseenesest 
inimestele väikese koolitus-
väljundiga olla.

Elanikkonnalt plaanitakse 
küsida, kuidas ise hinnatakse 
enda valmisolekut ja oskusi 
hakkama saada ning kas oma-
takse sotsiaalseid oskuseid 
selleks, et mitte abivajajaks 
muutuda. Kui neid oskusi 
hinnatakse madalaks, siis mil-
liseid koolitusi või nõustamisi 
vajatakse. Ning kolmandaks, 

milline on üldse inimeste vas-
tuvõtlikkus sedalaadi kooli-
tustel osaleda.

„Teatavasti meie inimene 
tuleb ju abi küsima alles siis, 
kui kuidagimoodi enam ei 
saa, mitte ei tulda nõustamist 
küsima siis, kui veel polda 
riskigruppi jõudnud,“ tõdes 
Nõlvak.

Projekti eeldatav maksu-
mus on 25 000 eurot, samas 
mahus on ka taotlusvooru 
maksimaalne summa ühe 
projekti kohta. VIROL ga-
ranteeris üldkoosolekul oma-
valitsuste poolse omaosaluse, 
et projektiga edasi minna.

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

24.90€

Sõiduauto
tehnoülevaatus

alates

MUST KROONIKA

TULEKAHJUD
12. mail kella 9.54 ajal süttis Kiltsis Turu tänaval elumaja. 
Kohale kiirustanud päästjad tegid kindlaks, et majas elanikke 
ei viibinud. Päästjate saabumise ajaks oli katus juba leekides. 
Aravete, Koeru, Väike-Maarja päästjad ning Simuna ja Va-
jangu vabatahtlikud päästjad said elumaja põlengu lokalisee-
ritud kella 11.07 ajal. 66-ruutmeetrise elamu katus hävis tules 
täielikult. Omaniku sõnul oli ta hommikul kütnud puupliiti. 
Kahjuks puudus majas suitsuandur, mis oleks aegsasti tule-
kahjust märku andnud ja võinud suuremad kahjud ära hoida. 
Põlengu täpsed asjaolud selgitab välja edasine menetlus.

11. mail kell 21.10 sai Häirekeskus teate tulekahjust Haljala 
vallas Ilumäe külas, kus põles puidust kuue korteriga eluma-
ja. Teataja sõnul võis ühes korteris olla inimene. Sündmus-
kohale sõitsid meeskonnad Rakvere, Tapa, Kunda, Kehra ja 
Loksa päästekomandodest ning Võsu ja Kolga vabatahtlikud, 
Rakvere operatiivkorrapidaja ning kiirabi. Päästjate koha-
le jõudes selgus, et kahekordse puidust kortermaja esimese 
korruse korter põles lahtise leegiga, leegid olid aknast väljas. 
Kaitsevarustuses päästjad sisenesid põlevasse majja ja alusta-
sid koheselt võimalike kannatanute otsimise ning tulekahju 
kustutamisega. Päästetööde käigus leidsid päästjad esimese 
korruse korterist hukkunu. Esialgsetel andmetel oli tege-
mist korteris elanud 66-aastase mehega. Päästjad panid tule 
levikule piiri kella 22.36-ks. Tulekahju täpsemad asjaolud ja 
tekkepõhjuse selgitab välja menetlus. 12. mai hommikul kell 
6.33 teatati, et maja on uuesti süttinud ning päästjad suun-
dusid tegema järelkustutustöid. Põleng lokaliseeriti kell 7.52.

VARGUS
11. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Rakve-
res varastati ettevõte ehitusplatsilt tööriistu. Kahju on umbes 
2626 eurot.

RÖÖVIMINE
10. mail sai politsei teate, et ööl vastu 9. maid löödi Rakveres 
J. Kunderi tänaval hoovis 18-aastast meest ning rööviti tema 
rahakotist sularaha 80 eurot ja pangakaart. Politsei uurib 
juhtunut kriminaalmenetluses. Kontrolliti Lääne-Virumaal kasutuseta hooneid

Igal aastal käivad päästjad 
Lääne-Virumaal kustutamas 
umbes tosinat tulekahju, mis 
leiavad aset kasutuseta seisva-
tes hoonetes. Tänavu esimese 
nelja kuu jooksul õnneks sar-
naseid põlenguid toimunud ei 
ole.

Lääne-Virumaal on pääs-
teameti andmetel kasutuseta 
hooneid kokku 319. Aprillis 
viisid päästeameti inspektorid 
38 kasutuseta jäetud hoones 
läbi kontrollreidi, millest 26 
hoonet vastasid tuleohutus-
nõuetele ning ülejäänutes tu-
vastati rikkumisi.

Probleemsemateks piirkon-
dadeks läbi aastate on olnud 
Tapa vald ja Väike-Maarja 
vald, kus on ka palju kasutuse-
ta hooneid. Kontrollreidi va-
limisse kuulusid seekord Tapa 

vald, Rakvere linn ja Viru-Ni-
gula vald, viimasest leiti seda-
puhku enim nõuetele mitte 
vastavaid hooneid.

Ida päästekeskuse ohutuse-
järelevalve büroo juhataja 
Marti Siim sõnas, et võrreldes 
eelnevate aastate olukorraga 
on Tapa vallas mõned prob-
leemsed hooned lammutatud 
ning ettekirjutuste täitmiseks 
pikendati tähtaega. Viru-
Nigula vallas on samuti olu-
kord paranenud ja paljud hoo-
ned suletud, et kõrvalised ini-
mesed ei pääseks sinna kolama. 
„Hea meel on tõdeda, et Rak-
veres on mitmed probleemsed 
hooned lammutatud ja mõned 
renoveerimisel ning inspekto-
ritel tuli teha vaid üksikud ette-
kirjutused,“ selgitas Siim.

Aastate kaupa kasutuse-

ta seisnud tühjad hooned on 
päästeametile suur probleem, 
sest need ei ole mitte kunagi 
ohutud. Kes ka sinna juhus-
likult või tahtlikult satub, ei 
hooli paraku tuleohutusest. 
Tühjades majades süttinud 
tulekahjudes võivad hukkuda 
inimesed ning tuli võib levida 
ümberkaudsetele hoonetele.

Samuti on tühjana seisvad 
vanad majad tihti varisemis-
ohtlikud. Seal kolama sattuv 
täiskasvanu või laps võib ker-
gesti läbi põranda kukkuda või 
millegi alla jääda. Ka siis, kui 
kohusetundlik omanik majale 
juurdepääsu ning uksed ja ak-
nad sulgeb, ei takista see võõ-
raste inimeste ligipääsu, kui 
nad selle endale plaani on võt-
nud.

„Tihtilugu saame teateid, et 

vahetult enne mahajäetud hoo-
nes puhkenud tulekahju on lä-
hedal nähtud lapsi tegutsemas. 
Siinkohal ka palve lapsevane-
matele teha kodus selgitustööd, 
millised ohud nendes hoonetes 
valitseda võivad,“ sõnas Siim.

Toimivaid lahendusi olu-
korra parandamiseks on kaks: 
kasutuseta hoone tuleb kas 
lammutada ning selle jäänused 
ära koristada või siis tuleb maja 
renoveerida ja kasutusele võtta.

Marti Siim tõi välja veel ühe 
olulise aspekti: „Ei saa mai-
nimata jätta, et sellised hoo-
ned pole samuti silmale ilusad 
vaadata. Seepärast võiksid ka 
kohalikud omavalitsused maja-
omanikega aktiivselt suhelda 
ning koostöös lahendusi otsida.

Kuulutaja

Kaasav eelarve toob Tamsallu seikluspargi
Tapa valla elanikud andsid 
kaasava eelarve hääletusel 
enim hääli ideele rajada Tam-
sallu madalseikluspark, mil-
leks saab kulutada 20 000 eu-
rot. Hääletusel osales rekord-
arv inimesi.

Eelmisel nädalal lõppenud 
hääletusel taotlesid vallaela-
nike poolehoidu seitse ideed, 
mille kõikide ühisosaks on 
elukeskkonna parandamine. 
Valikus olid seikluslikud tur-
nimisatraktsioonid Tapal ja 
Tamsalus, järveäärsete puhke-
alade uuendamine Jänedal ja 
Porkunis, noortepärane bus-
siootekoda Lehtses ning väli-
jõusaal ja mänguväljak Moel.

Hääletuse võitis idee raja-
da Tamsalu spordikeskuse 
kõrvale lastele mõeldud ma-
dalseikluspark. Idee üks eest-
vedaja Maris Uudeküll ütles, 
et sama seikluspargi idee oli 
hääletusel ka mullu. Siis ette-
panek edu ei saavutanud, sest 
inimesed ehk ei kujutanud 
Uudekülli sõnul väga hästi 
ette, mis rajatis see selline on.

Alates mullu sügisest juhen-
dab Uudeküll MTÜ Lilli Loo-
vusklubi kaudu Tamsalu laste-
aias Krõll laste huviringi, kus 
tegevusi viiakse läbi ka õues. 

Sealt tekkiski mõte seiklus-
pargi idee uuesti välja käia ja 
teha ka aktiivset kampaaniat, 
et sellele toetust saada. Nii 
loodi Facebookis grupp, kuhu 
postitati ka fotosid ja videoid 
lähiümbruse seiklusradadest, 
näiteks Kadrina omast. Sel-
les naabervalla madalseiklus-
pargis on Uudeküll oma laste-
ga korduvalt lustimas käinud.

Eestvedaja sõnul sobib ma-
dalseikluspark hästi lastele 
aktiivseks ja mänguliseks aja-
veetmiseks, kus saab arenda-
da osavust, jõudu ja tasakaalu. 
Kes madalseiklusradu külas-
tanud, teab, et sealseks pea-
miseks atraktsiooniks on ker-
ge kaldega trossil liikuv iste, 
millel saab laheda sõidu teha. 

Uudekülli sõnul on selline 
laskumistross kindlasti kavas 
rajada. „Tahaks loota, et suvel 
saab seikluspark valmis, see 
oleks meile suur lisaväärtus,“ 
ütles Uudeküll, kes saaks siis 
oma Krõlli lasterühmaga uut 
rajatist kohe kasutama hakata.

„Seikluspargi valmimine su-
vel on tõenäoline,“ ütles kaa-
sava eelarve hääletust koordi-
neerinud Tapa valla ettevõt-
lusspetsialist Marko Teiva. 
Tema sõnul korraldab vald 
lähinädalatel hanke pargi ehi-
taja leidmiseks ja atraktsioo-
nide ülespanek kestab heade 
ilmadega mitte rohkem kui 
kolm-neli päeva.

„Kaasava eelarve eesmärk 
on julgustada inimesi oma 

ideega välja tulema ja kui idee 
on hea sulle, naabrile ja teis-
telegi, siis see tehaksegi ära,“ 
ütles Teiva. Tema sõnul on 
Tapa vallas saanud traditsioo-
niks realiseerida lisaks võitnud 
ideele ka vähem hääli saanud 
ettepanekud. Ses plaanis oli 
eriti viljakas möödunud aasta, 
kus teoks sai lausa neli enim 
hääli kogunud ideed. Selleks 
kasutas vald riigilt saadud in-
vesteerimistoetust, mis oli 
mõeldud Covid-19 mõjude 
leevendamiseks.

Teiva loodab, et ka tänavu 
leiab vald võimaluse ellu viia 
lisaks Tamsalu seikluspargi-
le ka teiseks ja kolmandaks 
tulnud ideed, milleks on vas-
tavalt tasakaalurada Tapal ja 
Porkuni järve puhkeala aren-
dus. Abivallavanem Andrus 
Freienthal ütles, et seda, mitu 
ideed tänavu teostatakse ja 
millistest vahenditest, otsus-
tab vallavanem koos volikogu 
poliitikutega.

Kaasava eelarve hääletus 
toimus Tapa vallas viiendat 
korda ja juubelile vääriliselt 
osales rekordarv inimesi – 
tervelt 956, mida on ligi kaks 
korda rohkem kui mullu.

Tõnu Lilleorg

Siia, võrkpalliplatsi 
kõrvale ja puude 
vahele tuleb madal-
seikluspark. Sellises 
pargis asuvad turni-
misrajad maapinna 
lähedal, mis tagab 
kasutajatele suure-
ma ohutuse. Foto: 
Maris Uudeküll
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RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Turul suur valik taimset istutusmaterjali - 
tomati- , kurgi-, paprika-ja maitsetaimed, 

suve- ja püsililled ning kevadised lõikelilled!
 *    

Laupäeval, 15. mail turul:
SUUR VANAKRAAMI MÜÜK

- nõukaaegne vanavara -
- keraamika -
- autoosad -

margid, märgid, mündid
raamatud

*
PUUKOOL MÜÜB kella 11.00 – 12.00
viljapuude ja marjapõõsaste istikuid

maasika- ja vaarikataimi
ilupõõsaid ja püsililli

*
PEIPSI KALA

* 
 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

Herned, imp. kg 7,00

Väike kurk , imp kg 3,00 3,50

Väike kurk, Eesti kg 6,00

Salatikurk , imp. kg 2,50

Tomat, imp. kg 3,50

Tomat, Eesti kg 7,00

Maasikad, imp. kg 5,00

Vaarikad imp. 200 g karp 3,00

Kultuurmustikad, imp. kg 12,00

Murelid, imp. kg 15,00 16,00

Arbuus, imp. kg 2,50

Hapukurk kg 8,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Kodused vahvlid tk 1,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

TÄNA MAAILMAS

1607: rajati inglaste esimene asundus Ameerikas
Täna 414 aasta tagasi, 14. mail 1607. aastal asutasid Virginias maabunud inglased 
oma esimese alalise koloonia Ameerika kontinendil, mis sai nimeks Jamestown. 
Asundus eksisteeris 92 aastat.

Allan Espenberg

1584. aasta märtsis andis kuningan-
na Elizabeth I oma alluvale ja tuntud 
riigimehele Walter Raleigh’le paten-
di maade asustamiseks uues maailmas. 
Tänu Raleigh’ aktiivsele tegutsemisele 
asutati 1585. aastal Virginia koloonia. 
Kuid esimesed katsed asula rajamiseks 
nurjusid, sest kolonistid jäid teadmata 
kadunuks.

Tõeline koloniseerimine algas alles 
pärast seda, kui järgmine kuningas Ja-
mes I andis 1606. aastal Virginia ko-
loniseerimisõiguse kahele aktsiaselt-
sile: nendeks olid London Company ja 
Plymouth Company. Juba aprillis 1607 
sisenesid nende laevad Chesapeake’i 
lahte.

Enne seda oli ette võetud Elizabet-
hi-aegne riigimees Walter Raleigh, 
keda peeti väga ohtlikuks inimeseks: 
teda hoiti üle kümne aasta vangis, mis-
järel saadeti välja Lõuna-Ameerikas-
se. Lõpuks laskis uus kuningas suurest 
hirmust Raleigh’ ees mehe üleüldse 
hukata.

Aga inglased jõudsid uue mandri ter-
ritooriumile 14. mail 1607. aastal. Ku-
ninga James I auks pandi uuele kindlu-
sele ja asundusele nimeks Fort James, 
millest hiljem sai Jamestown. Laevad 
sõitsid Inglismaale uute asukate ja toi-
duvarude järele, jättes Ameerika kaldale 
maha 104 inimest. Uued kolonistid sei-
sid silmitsi märkimisväärsete raskuste-
ga, eriti kimbutasid neid mitmesugused 
haigused, toidu- ja veepuudus, mille 
põhjusel tekkis nälg, mis omakorda viis 
kannibalismini. Kõige selle tulemuseks 
oli paljude inimeste surm.

Koloonia oleks tõenäoliselt kokku 
kukkunud ja kadunud, kuid peatselt 
naasid laevad koos uute inimeste ja 
toidukraamiga. Sellised retked Inglis-
maa ja Virginia vahel muutusid peatselt 
regulaarseks.

Ellujäämiseks 
harrastati kannibalismi
Mõned aastad tagasi leiti tõendeid sel-
le kohta, et Jamestowni varajased asu-
kad jäid karmides tingimustes ellu tänu 
kannibalismile. Nimelt avastasid ar-
heoloogid 14-aastase tüdruku säilmed, 
kelle liha oli pärast surma kasutatud 

toiduks. „On väga selgeid tõendeid selle 
kohta, et surnukeha tükeldati ja luudelt 
eemaldati liha,“ selgitas antropoloog 
Douglas Owsley.

Pole teada, kuidas tütarlaps suri, kuid 
ekspertide sõnul tükeldati tema keha 
vahetult pärast tema surma. Seejuu-
res polnud keha tükeldanud inimese 
näol tegu professionaali või lihuniku-
ga. Löögi- ja raiumisjälgi leiti koljult 
ja sääreluult. Teadlased on veendu-
nud, et inimesed püüdsid avada koljut, 
et kätte saada aju. Lisaks oli näha, et 
ohvrilt eemaldati näokoed ja keel. 17. 
sajandil peeti erinevate loomade sel-
liseid kehaosi hõrgutisteks, mis pandi 
pühadelauale.

Noore tüdruku säilmed pärinevad 
1609. või 1610. aastast ehk ajast, kui 
Jamestownis valitses suur nälg, mille 
peamiseks põhjuseks oli tugev põud, 
millist poldud selles piirkonnas nähtud 
viimased kaheksa sajandit. Lisaks pii-
rasid kindlust ka indiaanihõimud, mis 
muutis olukorra veelgi keerulisemaks. 
Kui toit otsa sai, siis sõid kolonistid ho-
buseid, seejärel koeri ja kasse, hiljem ka 
rotte, hiiri ja madusid. Inimesed püüd-
sid kasutada toiduks isegi nahast jalat-
seid. Kindluse piiramine ja nälg kestsid 
peaaegu kuus kuud. Fort Jamesi 300 
elanikust jäid 1609.–1610. näljatalvel 
ellu vaid 60 inimest.

Juba varem oli erinevatest kirja-
likest allikatest teada saadud James-
towni elanike kannibalistlikest kaldu-
vustest, kuid 2013. aastal saadi esma-
kordselt selle kohta ka otseseid tõen-
deid. Teadlased märkisid, et ilmselt 
polnud 14-aastane tüdruk ainus inim-
sööjate ohver.

Sündmustesse 
sekkus indiaanineiu
1607. aasta lõpus läks koloonia üks juh-
tidest John Smith luurele ja indiaanla-
sed võtsid ta vangi. Hiljem kirjutatud 
raamatus „Virginia ajalugu“ jutustas 
Smith, et ta viidi algonkinide juhi Pow-
hatani laagrisse. Smith pidi hukatama 
nuialöögiga pähe, kuid teda päästis 
pealiku noor tütar, 12-aastane Poca-
hontas, kes võttis inglise mehest oma 
kätega ümbert kinni. Selle juhtumi tu-

lemusena andis indiaanipealik Smithile 
armu. Inglane tegi läbi indiaanlastega 
liitumise rituaali, mille järel kuulutati ta 
Powhatani kasupojaks ja ühtlasi „tulnu-
kahõimu juhiks“. See romantiline lugu 
on pannud aluse arvukatele raamatu-
tele, mitmele mängufilmile ja Disney 
kuulsale koomiksile.

Kui John Smith 2. jaanuaril 1608. aas-
tal tagasi Jamestowni jõudis, siis leidis 
ta eest tuhaaseme ja ainult 38 inimest. 
Smithil õnnestus indiaanlastega rahu 
sõlmida, mis võimaldas allesjäänud 
inglastel ellu jääda. Indiaanlased varus-
tasid uusasukaid tulekahju järel toidu-
ga, aga hiljem hakkasid nendega kaupu 
vahetama.

1610. aasta kevadel otsustas Virginia 
Company määrata nõukogu poolt va-
litava presidendi asemel ametisse ku-
berneri. Esimene ametlik kuberner oli 
Thomas West ehk lord De La Warr, 
kelle järgi sai hiljem nime Delaware’i 
osariik ja selle territooriumil elav in-
diaanlaste hõim.

Vaevaga rajatud linn hüljati
Aastal 1619 toimus sündmus, millel oli 
märkimisväärne mõju USA järgneva-
le ajaloole. Virginia kuberner George 
Yeardley andis osa võimust üle Kodani-
ke Kojale, luues sel moel uue maailma 
esimese demokraatlikult valitud sea-
dusandliku kogu.

Uus kuningas Charles I kuulutas 
1624. aastal Virginia Inglismaa otsese 
võimu all olevaks kolooniaks ja koloo-
niale määrati uus kuberner. Sellal hak-
kasid Jamestownis pidevalt toimuma 
aga lahingud kohalike hõimudega: in-
diaanlaste suurim rünnak toimus 1644. 
aastal.

Aga 1676. aastal põletas linna maani 
maha koloniaalvalitsuse ja kuberneri 
William Berkeley vastu mässanud Nat-
haniel Baconi juhitud valgetest farme-
ritest koosnenud salk. Mõni aeg hiljem 
naasis kolooniasse siiski rahu. Aastal 
1693 asutati linnas isegi Williami ja 
Mary kolledž, mida rahastasid valitse-
vad monarhid William III ja Mary II.

Kuid selleks ajaks hakkas esimene 
asula ajapikku oma tähtsust kaotama. Ja 
pärast koloonia pealinna Williamsburgi 
kolimist 1698. aastal algas Jamestowni 
kiire allakäik ning aastaks 1699 oli linn 
peaaegu inimtühi. Praegu asub kunagi-
se hüljatud linna kohal vabaõhumuu-
seum, mis räägib Ameerika ajaloost.
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Alanud looduskaitsekuul on tähelepanu looduskultuuril
K eskkonnaministeerium ja 

keskkonnaamet kutsuvad 9. 
mail alanud looduskaitsekuul 

osa saama meie looduskultuurist 
ning mõtisklema selle üle, kuidas on 
loodus ja kultuur omavahel seotud. 
Looduskaitsekuul saab osaleda mat-
kadel, fotokonkursil ning kuu lõpus 
tähistatakse Eesti vanima rahvus-
pargi, Lahemaa 50. sünnipäeva.

„Eestlasi on kutsutud küll metsa-, 
küll mererahvaks. Paljudel meist on 
hingele armas koht looduses, neid 
kohti külastades ja austusega kohel-
des kannamegi endas looduskultuu-
ri,“ ütles keskkonnaminister Tõnis 
Mölder looduskaitsekuule mõeldes. 

„Terve mai ja tükike juunitki on täis 
harivaid ja põnevaid üritusi, mis 
meie kõigi maailmapilti veelgi avar-
davad. Kõige selle keskmes on juu-
belit tähistav Lahemaa rahvuspark,“ 
lisas minister.

Tänavuse looduskaitsekuu tun-
nusmõte on „looduskultuur ühen-
dab“. Keskkonnaameti peadirekto-
ri asetäitja Leelo Kukk selgitas, et 
sellega on soov meelde tuletada, et 
meie kultuur ja loodus on ühe mün-
di kaks külge. „See hoiab ja ühendab 
meid. Ja meie peame neid mõlemaid 
hoidma. Meie kultuuripärand on 
kujunenud mitmete inimpõlvede 
kestel mõjutatuna just paikkonna 

looduslikest oludest,“ rääkis Kukk.
Ilmestamiseks, kui erinevad ja sa-

mas ka sarnased me oleme, valmis 
keskkonnaametil looduskaitsekuu 
plakat. Sellel on kujutatud meie 
kultuuripärandile ja loodusele ise-
loomulikke sümboleid Eesti kaardil 
ning suitsupääsukese laulu üleskir-
jutust eri paigus. Meie rahvuslind 
laulab igas paigas sama laulu, ometi 
on eri kihelkondades Eesti Rahva-
luule Arhiivis säilitatud regilaulu 
sõnad nii erinevad. Nõnda laulab 
pääsuke pesa ehitamisest Vilsan-
dil, särgi õmblemisest Karulas ning 
pükste pesust Alutaguse kandis.

Looduskaitsekuu matkad algasid 

koostöös loodusturismi ettevõtjate-
ga juba sel nädalal ja toimuvad Eesti 
eri paigus kuni looduskaitsekuu lõ-
puni. Keskkonnaameti matkadel 22. 
ja 23. mail oodatakse huvilisi rah-
vusparkidesse ja Lääne-Eesti saarte 
biosfääri programmialale Hiiumaa-
le. Kõikidele matkadele on vajalik 
eelnevalt registreeruda, sest kohtade 
arv on piiratud ning järgida tuleb 
COVID-19 piirangutest tulenevaid 
reegleid.

Looduskaitsekuul kuulutatakse 
välja pärandniitude jäädvustamise 
fotovõistlus „Elu on lill – pärand nii-
dul“, millega kutsutakse märkama, 
jäädvustama ja jagama Eesti loodu-

se elurikkust. Fotokonkurss kestab 
septembri lõpuni.

Maikuu lõppu ja juuni alguses-
se jääb Lahemaa rahvuspargi 50. 
sünnipäeva tähistamine. Lahemaa 
ootab külalisi 29. mail, kui juubeli-
pidustused jõuavad rahvuspargi kü-
ladesse. Ilmub raamat „Väärtuslik 
Lahemaa“ ning 31. mail ja 1. juunil 
toimub Palmses Lahemaa rahvus-
pargile pühendatud teaduskonve-
rents, mida saab jälgida ka veebiüle-
kande vahendusel.

Looduskaitsekuu sündmuste ka-
lendri leiate keskkonnaameti kodu-
lehelt.

Kuulutaja

Suleliste värvikirev ilu 
vormus väljapanekuks
Hobiornitoloog Sven Hõbemägi on 
aastate jooksul rõngastamise käigus 
pildile püüdnud hulganisti linde – 
teada tuntud harakast küllalt harva 
tabatavate kakulisteni. Raske valiku 
tulemusel on 56 jäädvustust saanud 
fotonäituseks.

Liisi Kanna

Facebooki kasutajad on võinud juba 
mõnda aega jälgida linnusõbra tege-
misi lehel „Sven Hõbemägi loodu-
ses“, kus hobiornitoloog jagab lin-
dudega seotud infot ning põnevaid 
tabamusi oma rõngastamisretkedelt. 
Nüüd jõudis osa Hõbemägi piltidest 
publiku ette ka füüsilisel kujul – 
Lääne-Virumaa keskraamatukogus 
avati väikses ringis näitus „Parem 
varblane peos kui tuvi katusel“.

„Olen selle hobiga, looduse ja lin-
dudega, tegelenud küll üle 20 aasta, 
kuid siin näete kahe viimase aasta 
eredamaid tähti,“ tutvustas Sven 
Hõbemägi väljapanekut. „Tulin 
näituse idee peale alles pool aastat 
tagasi, kuna nii palju toredaid lin-
de sattus järjest mu teele. Paraku 
jäi paljude selleks ajaks juba olemas 
olnud ägedate fotode puhul vaja-
ka kvaliteedist ning sellisel kujul ei 
saanud neid eksponeerida,“ rääkis 
hobiornitoloog.

Sellest hoolimata oli kogunenud 

fotovalik lai, nii et materjalist saa-
nuks lausa kolm samas mahus näi-
tust. „Kokku on väljapanekul 56 
pilti ja nende välja valimine oli väga 
väga raske,“ nentis linnusõber.

Keskkonnateadlikkus
Ekspositsiooni koostamisel võttis 
Hõbemägi eesmärgiks näidata eel-
kõige erinevaid linnuliike. „Soovi-
sin tuua esile just mitmekesisust ja 
seda värvide gammat, mis tegelikult 
igapäevaselt meid ümbritseb,“ lau-
sus linnuhuviline. Ning tõsi, värvi-
kirevust äsjaavatud suleliste näitusel 
jagub – erkkollasest heleroheliseni 
ning tulipunasest rahvustrikoloori 
värvikoosluseni välja.

„Loodan, et see näitus toob halli 
argipäeva värve ning paneb inime-
si mõtlema ja huvi tundma loodu-
se ning keskkonna vastu,“ nimetas 
Hõbemägi teisegi eesmärgi, mida 
väljapanek kannab. „Soov suunata 
inimesi loodusesse ning kasvatada 
keskkonnateadlikkust, oli samuti 
väljapaneku koostamise ajendiks. 
Teatud paralleeli võib tuua ka prügi-
kampaaniaga – linnufotod võiksid 
panna mõtlema, et kõik, mille me 
maha viskame või metsa jätame, on 
ohuks ka lindudele!“ toonitas ta.

Suure osa näitusest moodustavad 
Hõbemägi sõnul Eesti mõistes n-ö ta-
valisemad linnuliigid, keda ta erine-

vatest vaatenurkadest ning vanuse-
astmete lõikes inimesteni tuua on 
püüdnud. „Tahtsin näidata ka lindu-
de elutsüklit, ei ole ainult täiskasva-
nud linnud, vaid ka fotod mõnedest 
atraktiivsematest munadest ja lin-
nupoegadest,“ selgitas näituse autor, 
lisades, et samuti kajastavad valitud 
pildid lindude toiduahelat, sest ühel 
seinal eksponeeritud liigid kuuluvad 
teisel seinal olevate söögilauale.

Kakulised lemmikud
Valikus leidub aga ka tiivulisi, kes 
satuvad inimeste vaatevälja suhteli-
selt harva. „Näiteks vöökakk – tema 
on Eestis kuues lind sellest liigist, 
kes on saanud rõnga. Samuti vii-
mane leid soorästas – vaieldamatult 
minu lemmik, nii välimuselt kui 
iseloomult,“ rääkis hobiornitoloog, 
lisades, et just kakulistele kuulub 
tema eriline sümpaatia.

Hõbemägi tunnistas, et päris mit-
med kakkude fotod on õnnestunud 
saada tänu Eesti metsloomaühingu-
le, kellega tal hea koostöö on. „Ma 
ei ole nii suur proff, et suudaks selli-
seid linde kätte saada ja märgistada. 
Eesti metsloomaühing, kes tegeleb 
abi vajavate lindudega üle Eesti, 
kutsub mind, et anda rõngastuspa-
nus teepeale kaasa lindudele, kelle 
nad on vigastuse järel üles turguta-
nud,“ selgitas linnuhuviline.

Samuti võtavad temaga sageli 
ühendust mures inimesed, kes leid-
nud hätta sattunud linnu ega tea, 
mida teha. Näiteks ühel fotol ilut-
seval Haaraldi-nimelisel harakapoi-
sil käis Hõbemägi abis vaatamata 
marutuulele.

„Eelmisel kevadel ühel nädala-
vahetusel oli hästi suur torm, kui 
mulle helistati Roelast. Haarald oli 
tormiga inimeste koduaias pesast 
alla kukkunud. Sõitsin läbi maru 
Rakverest Roelasse. Õnneks linnuke 
viga saanud ei olnud, kuid mitmed 
tema õed-vennad olid hukkunud. 
Võtsin Haaraldi auto peale ja viisin 
Väike-Maarjasse metsloomaühin-
gu inimeste kätte, kellel on päde-
vus, kuidas toita ja hooldada. Kuu 
aja pärast oli temast sirgunud täis-
kasvanud lind, panin Haaraldile rõn-
ga ning ta vabastati elusa ja terve-
na,“ rääkis hobiornitoloog haraka-
foto kohta, nentides, et tegelikult 
peitub iga pildi taga oma lugu.

Linnusõbra telefonikaamera ette 
on aastate jooksul jäänud tõepoolest 
eripalgelisi tiivulisi, alates Euroopa 
pisimast linnust pöialpoisist kuni 
eelräägitud suurte kakulisteni väl-
ja. Aga millise sulelise kohtamisest 
hobiornitoloog veel unistab? „Üheks 
selliseks liigiks on kindlasti jäälind,“ 
nimetas Hõbemägi üht raskesti ta-
batavat isendit.

Pere roll
Nii nagu Haaraldi abistamiselgi, tu-
leb linnusõbral hobiga tegelemiseks 
aega leida ikka nädalavahetusetel ja 
õhtutel ning varahommikutel. „Üks 
asi on pildistamine, aga teine asi 
panustada teadusesse läbi rõngasta-
mise ja lindude käitumise uurimise. 

See kõik võtab aega. Sageli tuleb 
seda teha lähedaste arvelt,“ tõdes 
Hõbemägi, avaldades suurt tänu 
oma perele, kes talle suureks toeks 
on olnud.

„Nii palju on see kasu ka toonud, 
et lapsed on kindlasti teadlikumaks 
saanud. Vahel küll natuke jonnides, 
kui peab jälle issiga metsa kaasa mi-
nema, aga lõpuks siiski rahulolevad 
olles,“ rääkis näituse autor, kuidas 
esimestena süstib ta loodushuvi just 
oma järeltulijatesse.

Samuti tõi linnusõber esile enda 
vanemate panust, kes teda algus-
aastatel ikka hobiga tegelemise juu-
res tagant tõukasid ning julgustasid. 
„Esimese linnu rõngastasin, kui olin 
15-aastane. Aga juba enne seda olin 
aastaid Eesti ornitoloogiaühingu lii-
ge ja käisin loodusringides,“ rääkis 
ta.

„Tahan ära märkida ka esimese 
mentori selles valdkonnas – Jaanus 
Elts, kes oli pikka aega Eesti ornit-
oloogiaühingu direktor. Tema oli 
see mees, kes mind väikese poisina 
metsadesse kaasa võttis ning andis 
ka esimesed linnurõngad,“ meenu-
tas Hõbemägi.

Nüüdseks on Sven Hõbemägi lä-
binud vastavad eksamid ning omab 
keskkonnaameti luba lindusid rõn-
gastada ning teha poegade ja pesa-
seisundi vaatlusi. „Tavainimestel on 
ikkagi keelatud igasugune lindude 
häirimine ja poegade kätte võtmine,“ 
toonitas Hõbemägi. „Minul on olnud 
see privileeg, et saan neid rõngasta-
mise ajal käes hoida, aga olgu öeldud, 
et see on tõepoolest vaid hetkeks,“ 
rõhutas hobiornitoloog, et lihtsalt 
pildistamise pärast kindlasti ühtegi 
lindu segama hakata ei tohi.

Näituselt leiab fotosid nii Eestis enamlevinud linnuliikidest kui harva kohatavatest sulelistest, nii täiskasvanud tiivulistest kui linnupoegadest. Fotod: Liisi Kanna Linnusõber Sven Hõbemägi ekspositsiooni tutvustamas.
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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

• Viru Halud pakub tööd lintsaeraami 
 operaatorile. Info 518 4333

• Viru Peekon OÜ. Võtame tööle are-
nenud seakasvatusettevõttes Kallukse 
farmi, farmitöölise. Korralik farm, 
hea seltskond, eluterve õhkkond, 
konkurentsivõimelist töötasu , lisatasu 
heade töötulemuste eest. Töö iseloom 
eeldab tehnilist taipu ja head füüsilist 
vormi. Elamispinna võimalus Vohnjas. 
Kontakt tel 5341 1296, e-mail: virve@
saimre.ee

• Otsin korstna ladujat. Tel 5398 2904

• Miradel OY pakub tööd ventilat-
siooni paigaldajale Helsinkis, Espoo, 
Vantaa. Info: miradel.info@gmail.com, 
tel +35840077 6817 või 513 4942

• Vannituba vajab kapitaal remonti, 
8 m3 põrandapind, plaatimine, põran-
daküte, lagi, torutöö, elekter. Asukoht 
Haljala. Ootan pakkumisi oskajalt ja 
asjalikult tegijalt. Tel 520 6216

• Rumner Grupp pakub tööd üldehi-
tajatele. Tel 514 4940

• Otsin Haljalas Columbia kivi ladu-
jat. Tel 5392 6152

• Tootmishoone Tapa linnas otsib 
puhastusteenindajat täistööajaga. 
Vajalik hea füüsiline vorm ja puhtuse-
armastus. Töötasu kokkuleppeline. Tel 
5646 3826, info@peetmark.ee

• Pakun tööd osalise tööaja võima-
lusega CE-kategooria veokijuhile, 
tööpiirkond Kunda. Tel 516 5212

• Otsin bussile vanhool elektrik me-
haanikut. Kohale tulek vajalik, Vinni 
vald. Tel 508 0364

MÕNE REAGA

Avaneb õpihuvi 
laagrite toetuse 
taotlusvoor
17. mail saab hakata taotle-
ma toetusi õpihuvi laagrite 
korraldamiseks. Laagrite 
eesmärk on õpilaste õpimo-
tivatsiooni ja vaimse tervise 
turgutamine ning üldpäde-
vuste ja ainevaldkondade 
vastu huvi kujundamise toe-
tamine.

„Õpihuvi laagrid on suu-
repärane võimalus pakkuda 
haridus- ja noortevaldkon-
na koostöös meie lastele ja 
noortele sisukaid, põnevaid 
ja arendavaid tegevusi,“ sõ-
nas haridus- ja teadusminis-
ter Liina Kersna. „Kutsun 
üles nii ülikoole, huviringe 
kui ka koole panema pead 
kokku ning looma koos 
midagi, mis toob laste-
le ja noortele sära silmisse 
ning turgutab õppimis- ja 
avastusrõõmu.“

Taotluste esitami-
se viimane päev on 11. 
juuni. Lisainfot leiab 
www.hm.ee/kriisitoetus.

Kuulutaja

LUGEJA KÜSIB

Sain ülesandeks laadida meie ettevõtte riskianalüüs Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda 
üles. Kuidas seda teha ning kas teised ettevõtted võivad ka seda sealt näha? Kuulsin ka, et kui 
riskianalüüs on üles laetud, siis tööinspektorid meid niipea külastama ei tule. Kas see on tõsi?

Vastab Anni Vilde, 
Tööinspektsiooni üldosakonna juhataja

Tööinspektsiooniga saab di-
gitaalselt suhelda läbi isetee-
ninduse (iseteenindus.ti.ee/), 
kuhu pääsete nii meie veebi-
lehe www.ti.ee kui Tööelu 
portaali www.tooelu.ee kau-
du. Iseteeninduses saate teha 
esimesed sammud hea töö-
keskkonna loomisel, näiteks 
määrata ettevõtte töötervis-
hoiu ja tööohutusega tegele-
va isiku ehk töökeskkonna-
spetsialisti.

Kui ettevõttel pole veel 
riskianalüüsi läbi viidud, saa-
te selle teha iseteenindus-
keskkonnas uue digitaalse 
töövahendi abil. Kui ettevõt-
tel on riskianalüüs juba ole-
mas, saate selle sealsamas ka 
üles laadida.

Ettevõtte riskianalüüsi 
näeb üksnes sama ettevõtte 
esindaja, teised ettevõtted sel-
lele infole ligi ei pääse.

Juhul, kui teie ettevõte 
peaks sattuma Tööinspekt-
siooni järelevalvesse, toimub 

järelevalvega seotud info-
vahetus iseteeninduse kaudu 
digitaalselt. Kui Tööinspekt-
sioon on ettevõtte suhtes 
alustanud järelevalvemenet-
luse, saavad üksnes menetle-
jad ligipääsu ettevõtte riski-
analüüsile, sh tekib 
võimalus avada 
riskianalüüsi 
faile ja tut-
vuda riski-
a n a l ü ü s i 
sisuga. Kui 
ettevõte on 
iseteenindusse ris-
kianalüüsi failina 
üles laadinud või 
koostanud selle 
i seteeninduses 
t ö ö k e s k k o n n a 
riskide hinda-
mise tööva-
hendi abil, aga 
T ö ö i n s p e k t -
sioon ei ole et-
tevõtte suhtes jä-
relevalvemenetlust 

alustanud, siis näevad menet-
lejad ainult seda, kas ja mil-
lal on ettevõte riskianalüüsi 
esitanud. Riskianalüüsi sisule 
juurdepääs puudub.

Iseteeninduskeskkonda 
üles laetud riskianalüüs näi-
tab, et tööandja väärtus-

tab ohutut ning tervist 
hoidvat töökeskkon-

da. Siiski võib ka 
riskianalüüsi esi-
tanud ettevõtet 

külastada tööins-
pektor järele-
valve käigus, olgu 
siis tööõnnetuse 

või kutsehaigu-
se asjaolude 
uur imiseks , 
sihtkontrol-

li käigus vmt 
juhul.

sh tekib
avada 

üüsi 
ut-
-
i 
i 
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failina 
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Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt 

kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus 

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

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

SUVEREHVE

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) 
ahjuküttega korter. Kapitaal-
remont tehtud, vesi- ja kana-
lisatsioon olemas, omaette 
sissepääs. Väga hea asukohast, 
Rägavere tee. Tel 5646 6926

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

• Müüa Tapal 1toaline korter, 
I korrus, Kabala 1. Hind 10 500 
€. Tel 558 0610

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

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

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

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Aseris. Tel 5632 7008

• Müüa Viru-Nigula alevikus 
3toaline korter, asub I korru-
sel ja hind kokkuleppel. Helis-
tada telefonil 5851 5145

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

• Müüa Rakveres Silla tn. 7 hea 
planeeringu ja eraldi tubadega 
renoveeritud 4toaline korter. 
Korter on päikseküllane ja soe, 
vaikses ja rahulikus piirkonnas. 
Asukoht on  suurepärane, lä-
hedal 2 lasteaeda, ehitamisel 
uus Rakvere Ühisgümnaa-
sium,  A. Pärdi nim. Muusika-
maja, tennisehall, staadion, 
Aqva Spa. Pilte näeb: www.
kv.ee/3337742. Hind 90 000 €. 
Tel 522 2973 ja 511 6424, e-mail 
aademart@gmail.com

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

• Müüa suvemaja Eismal. Tel 
504 9998

• Müüa Väike-Maarjas kin-
nistu, maja vajab remonti. Tel 
5830 1865

• Müüa maja Kalana külas 
Jõgevamaal. Vajab renoveeri-
mist. Tel 5624 4605

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

• Müüa Tõrma külas 1 ha ela-
mumaa. Tel 5624 4605

• Müüa kinnistu, mis asub 
Viru-Nigula aleviku keskel. 
Krundi suurus on 2372 m2, kus 
asuvad maja ja kõrvalhoone, 
mis vajavad lammutust. Ole-
mas elektriliitumine, puurkaev. 
Ühisveevärgi- ja kanalisatsioo-
niga liitumise võimalus. Tel 
5858 8228

OST

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

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

• Ostan 2toalise korteri Kun-
dasse. Tel 514 5277

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

• Ostan 2-3toalise korteri 
Rakveres. Keskküte, keskmi-
ses seisukorras, kuni 49 000 
€, kv-portaalid tuttavad. Tel 
5914 3705

• Ostan maja Tartu linnas. Tel 
5817 2199

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

• Soovime osta järelmaksuga 
Rakveres 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 võimalu-
sel sooviks osta notariaalse 
järelmaksuga. Piirkonnaks 
Lääne-Virumaa. Kõik pakku-
mised on oodatud. Tel 5616 
2388

• Soovin osta korteri või maja 
Rakveres või lähiümbruses, 
võib vajada remonti. Soodsa 
hinna puhul tehing kohe! Tel 
522 6500

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

• Ostan maja, krundi või ri-
daelamuboksi (äärmine) Sõ-
merul või Näpil, võib pakkuda 
ka Rakveres. Pakkumised tel 
5532743 (ka sms)

• Ostan enda tarbeks (ei ole 
vahendaja ega ei müü välis-
maalastele) viljakat maad, mis 
on sobilik mahedaks taime-
kasvatuseks. Asukoht metsade 
keskel, veekogu krundil või 
krundipiiril ja hea ligipääsuga. 
Tel 5850 2000

• 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

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja sa-
muti võib sisse jääda kogu teie 
vana prügi või mittevajamine-
vad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Rakveres Mäe-
kalda tänaval 1toaline ahju-
küttega korter, I korrusel. Tel 
5624 4605

• Üürile anda 1toaline pese-
misvõimalusega ahiküttega 
korter Rakvere linnas, Tööstu-
se tänaval. Tel 5664 1656, Elina.
liiskmaa@gmail.com

• Anda üürile Koigi külas (Jär-
vamaa) 1toaline möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

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

• Anda üürile kõigi mugavus-
tega 2toaline korter Rakveres. 
Tel 5341 4807

• Anda üürile Vinnis renovee-
ritud majas 2toaline korter, V 
korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile Kundas 2toaline 
möbleeritud korter otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus C-Max. 
1,6 diisel, 2005. a, hõbedane, 5 
ust, manuaal, läbisõit 298 000 
km (100 % originaal), 10 aastat 
Eestis, 1 omanik, TÜ 06.2022, 
naastrehvid kaasa, igati korras/
ökonoomne ja kindel auto. 
Hind 1990 €, järelmaksuvõi-
malus, Võsu/Tallinn. Tel 5648 
0448

• Müüa GAZ 53  (vana ka-
biiniga, kõrge kastiga, kaasa 
varuosad), ÜV puudub, do-
kumendid olemas. Tel 5622 
4605

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

• Müüa Mercedes-Benz C180. 
Tel 557 5132

• Müüa haagis  MAZ  8114 
Zubrjonok. Uued tuled ja 
juhtmed. Luuk! ÜV 07/22. Hind 
280 €. Tel 5890 6630

• Müüa haagis MAZ 8114 
Zubrjonok (1989. a), üle-
vaatus sai eelmine kuu läbi, 
kindlustus kehtib selle kuu 
lõpuni. Esineb pindmist 
roostet, dokumendid ole-
mas, kaasas ka 2 tagavara-
ratast ja kate. Hind 195 €. Tel 
5326 7156

• Müüa Belarus, haagis jm. Tel 
5358 6829

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

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 tu-
leme kohale 15 minutiga 
ja maksame parimat hin-
da! Pakkuda võib ka viga-
seid, avariiliseid või seis-
nud masinaid. Arveldami-
ne sularahas! Helista 5631 
1001

• Ostan sõidukeid, kau-
bikuid ja maastureid igas 
seisukorras! Raha kohe kät-
te! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, 
maksan rohkem! Tel 5355 
5848

• Ostan igas seisukorras 
sõidukeid/maastureid/
kaubikuid! Huvi pakuvad 
ka vanad autod ja uuni-
kumid! Vajadusel puksiir! 
Arvelt kustutamine! Vi-
rumaal tulen kohe koha-
le, paku julgesti! Tel 5565 
9595

• Ostan VAZ/ZAZ/GAZ tüüpi 
sõidukeid  ning vene mo-
peede:  Riga, Delta, Mini, 
Stella jne. Igas seisukorras! 
Pakkuge julgelt!  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

• Ostan igasuguses seisukor-
ras sõidukeid. Võivad vajada 
remonti, olla seisnud, avarii-
lised, heas korras, romud jne. 
Huvi pakuvad ka vene autod. 
Sobiva pakkumise puhul kiire 
tehing. Romud kustutan arvelt. 
Maksan head hinda. Tel 5357 
7108

• Autode kokkuost sõidukor-
ras, avariilased, kaua seisnud 
ja vanarauaks. Tel 5678 5520

• Ostan vanu romusi ja metal-
li. Autod samal päeval arvelt 
maha. Tuleme tõstame tõstu-
kiga peale. Tel 5305 1098

• Ostan seisnud, remontiva-
javaid, avariilisi, heas korras 
jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise kor-
ral tulen kohe järgi. Arvelda-
mine ja dokumentide vormis-
tamine kohapeal. Tel 5376 2575

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

• Ostan: Lada, Moskvitši või 
Volga. Võib vajada remonti. 
Kiire tehing. Oodatud kõik 
pakkumised. Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee
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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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Autoremont Pajustis Naa-
ritsa 3. Varuosade tellimine 
ja paigaldamine. Hinnad 
soodsad. Info tel 5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

 
• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 1,85 m kõrge. Tel 5810 5969

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

 

• 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 
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

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

• Reoveevedu Lääne-Viru-
maal. Teenindame iga päev. 
Tel 5656 1515

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ. Tel 5194 4298, 5381 
9930

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammu-
tustöid koos prahi äraveoga. 
Tel 5330 5970

• Ehitus, remont ja sisevii-
mistlus (majad, saunad, kor-
terid, terrassid, pesuruumid). 
Tel 504 5560

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

• Pakume ehitustööd ter-
veks aastaks. Tel 5343 7995

• 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, 
puhastamine, remont ja rõn-
gaste vahetamine. Tel 5840 
0240

• Kõik lammutustööd, keldri-
te ja pööningute koristus koos 
prahi äraveoga. Tel 5380 0863

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

• Paigaldame tänava- ja ää-
rekivisid, puit- ja võrkae-
dade ehitus, haljastustööd, 
terrasside ehitus, teostame 
kõiki lammutustöid, majade 
värvimine, prügivedu. Müüa 
killustikku, mulda, liiva. Tel 
5605 5143, email: eleanor31@
online.ee

• Ventilatsioonisüsteemide 
ehitus ja hooldus. Ventilat-
siooniseadmete müük. Parim 
Õhk OÜ, parimohk@gmail.
com. Tel 5348 1874

• Tänava- äärekivide pai-
galdus; piirdeaedade, ter-
rasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus 
ja automaatika, haljas-
tustööd. Tehtud töödele 
garantii. Tel 5394 6666

• Teostame elumajade, kor-
terite, vannitubade ehitus- ja 
remonditöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

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

• Siseviimistlus, maalritööd, 
tapeetimine, korstnajala kat-
mine krohviga. Hinnad kok-
kuleppel. Tel 5343 2458

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

• Teeme korteritele ja van-
nitubadele remonti. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga immutatud 
puidust piirded. Tehtud töö-
dele 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 
Lääne-Virumaal. Üldehitus, 
siseviimistlus, hoone vunda-
mentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.
com

• Teostan maalri ja sise-
viimistlustöid, vannituba-
de remont ja plaatimine. 
Tel 5684 3839, https://www.
facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• Pleki kantimine: valmista-
me plekke vastavalt kliendi 
soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõ-
duga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee. Tel 508 3305

• PUR VAHUGA SOOJUSTA-
MINE. www.pinnakatted.ee. 
Tel 503 1157

• PUR VAHUGA SOOJUSTA-
MINE. Tel 5565 3842, www.
pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE. info@estpur.ee, tel 
5347 6567

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, korstna-
pühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija puhastab 
ja hooldab küttesüsteeme. 
Viru Küttesüsteemid OÜ. Tel 
5664 4440
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• Kanuumatkad Kunda jõel. 
Broneeri aeg www.samisiil.
eu. Tel 506 2896

• Rakvere kliima OÜ müüb, 
paigaldab ja hooldab! Kui 
otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneeri mis täidab 
täpselt sinu vajadusi, siis küsi 
meilt pakkumist! Õhksoojus-
pump on väga mugav, lihtne 
ja säästlik küttelahendus koju, 
garaaži või suvila. Tasuta kon-
sultatsiooni tel 5662 2050 või 
www.rakverekliima.ee

• Telli oma õhksoojuspum-
bale hooldus. Hooldatud õhk-
soojuspump säästab elektrit 
ja pikendab soojuspumba 
eluiga. Hooldust viib läbi mit-
me aastase töökogemuse-
ga hooldustehnik. Tel 5556 
2972

• Soojuspumbad, müük ja 
paigaldus. Meilt ostetud soo-
juspumpadel hooldus soo-
dushinnaga. TASUTA kon-
sultatsioon. Calidum OÜ. Tel 
5818 0046

• Soojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, re-
mont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad 
al 395 €. Õhk-vesi soojus-
pumpade müük, paigaldus 
(Daikin, Thermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

• Müün, paigaldan ja re-
mondin õhksoojuspum-
pasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• www.arbotec.ee pakuta-
vad teenused: ohtlike puu-
de raie, kändude freesimi-
ne, võsalõikus, trimmerda-
mine, hekkide lõikamine. 
Võtke meiega ühendust, 
tel 528 6976; e-mail: info@
arbotec.ee

• Teostan keevitustöid alu-
miiniumist, roostevabast me-
tallist ja mustast metallist. 
Mobiilne keevitus. Tel 5694 
9141

• Ohtlike puude likvideeri-
mine. Tel 554 9113

• Aedade kujundus, puu-
de-põõsaste istutus, viljapuu-
de hooldustööd. Tel 5380 0863

• Hauaplatside korrastamine, 
kivide puhastamine, sambla 
eemaldamine, hauapiirete ehi-
tamine paekivist, betoonist ää-
rekivist või puidust ning muud 
kalmistutööd. Töötame üle 
Eesti. Tel 5592 3491, hauaplat-
sihooldus@muhkel.ee

 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/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

• 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

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• R a kv e r e  Kü t t e s a l o n g 
pakub küttesüsteemide 
paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesa-
long@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, 

mahutite müük ja 
paigaldus.

Info tel 508 9375

MUUD TEENUSED

• Koristan ära teie vana-
raua keldritest ja õuedelt. 
Tel 5672 7600

• Hauaplatside ja piirete ehi-
tus, hooldus. UUS! Graniidist 
hauatähised ja piirded! Tel 526 
0804, Eimland

• Kogemustega kõrgharidu-
sega raamatupidaja pakub 
teenust igat liiki fi rmadele ja 
FIE-dele. Aastaaruanded sood-
salt. Tel 5568 6385

• Pakume raamatupidamis-
teenust. Huvi korral kirjuta 
raamatupidamine@avitex.ee 
või helista tel 5301 6084

• Pakkuda raamatupidamis-
teenust ettevõtetele. Huvi 
korral ühendust võtta numbril 
5824 1050 või e-maili teel karl-
leopart@gmail.com

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

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

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

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Kasutatud laua- ja sülearvu-
tite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Helista 
juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee
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• Müüa okaspuu küttepuud, 
erinevad pikkused. 36 €/ruum, 
transport. Tel 507 7961

• Müüa soodsalt lõhutud 
küttepuud (ka kuiva). Pak-
kuda 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 vastavalt kliendi 
soovile. Transport hinnas. 
Tel 5347 7664, Erko, Kohala 
küla, Lääne-Virumaa

• Müüa saetuid ja lõhutuid 
küttepuid koos transpordiga. 
Pikkused vastavalt tellija soo-
vile. Tel 5615 2941

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

• Müüa kuivi ja tooreid kütte-
puid, koos köhale toomisega. 
Tel 514 3328

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

• 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 küt-
tepuud. Lepp, sanglepp, 
kuusk. Kütteklotsid võrgus 
2 €. Tel 5192 4320

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

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

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.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

*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

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Viru Halud OÜ müüb 
kvaliteetset küttepuud

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

• Kuiv lepp võrkkotis - 
2 7 eur/kott

• Kuiv kask võrkkotis - 
3,5 eur/kott

• Kuiv lepp lahtiselt - 
55 eur/rm

• Kuiv sanglepp lahtiselt - 
58 eur/rm

• Toores lepp lahtiselt - 
40 eur/rm

• Toores sanglepp lahtiselt - 
42 eur/rm

• Toores kask lahtiselt - 
50 eur/rm

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

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175

• Koristan aia, kuuri või ga-
raažinurgast vanaraua. Tasuta 
ei taha, maksan raha. Tel 517 
4143

• Müüa Norma kuivaine-
topsid (6 suurt ja 4 väikest), 
esineb roostet ja kulumist. 
Hind 30 €. Tel 5780 1098

• Müüa hauapinke ja tühje 
mesitarusid Rakveres. Tel 5566 
3501

• Müüa odavalt uusi riide-
puid mitmesugustele riietele, 
1tk/0,50-1 €. Tel 5913 7349

• Pakun väikese tasu eest kui-
vatatud toore muna koored ja 
karbid. Tel 5428 0415

• Müüa vähe kasutatuid jalg-
rattaid. Tel 5850 4076

• Soodsalt müüa remonti vajav 
kokkupandav jalgratas ja kor-
ras naiste ratas. Tel 558 8429

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

• Müüa sõelutud muld koos 
transpordiga. Info tel 5373 8197

• KAUP-KAUBA VASTU. Pak-
kuda erinevaid täitematerjale 
(killustik, liiv, muld) võimalus 
tasuda ka vanametallis ja auto-
romudes. Tel 5627 2666 

• Käsitsi kooritud kuuselatid ja 
aiapostid. Tel 5662 5497

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

• Ostan tarbeklaasi tooteid: 
vaasid, 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 nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• O s t a n  g a ra a ž i  t ö ö l a u a 
kruustangid, võib pakkuda ka 
koos töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, 
karahvine ja pitse. Samuti 
ostan Norma/Salvo  män-
guauto, rongi, trammi ja 
1970–90. a cccp 1/43 mude-
lautosid. Tel 529 1288

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

• Ostan nõukaaegseid märke 
Moskva olümpiaga seotud 
meeneid. Plastnokaga mütsi, 
estoplasti lambi ja värvilisest 
klaasist nõusid. Tel 510 7541

• Ostan vene aegse kohvi-, 
teeserviisi. Tel 503 9650

• Ostan hruštšovka-tüüpi 
korteri klaasiga köögiukse. 
Ukselehe mõõt 70x199 cm, 
paremakäeline. Tel 5649 5588

• Ostan mootorsae „Družba“, 
hüdrokiiluga. Tel 5341 8951

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

• Ostan pildil oleva vaasi. 
Pakkuge ka teisi värve. Hind 
100 €. Tel 5677 0569

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

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. 
Tel 5012 905

• Müüa soodsalt 3 m kütte-
puud. Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõima-
lus. Tel 501 3862

EHITUS

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, graniitsõel-
meid, ehitusliiva, täitelii-
va, haljastusmulda. Suu-
remate koguste tellimisel 
koostame hinnapakkumise. 
Asume Rakveres. Tel 5463 
8919

• Otsin narvablokke garaažile. 
Tel 508 0364

METS

• V õ s a l õ i k u s - k u l u l õ i -
kus-saelõikus. Teenus eraisi-
kule. Tel 514 8661

• Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 552 7322

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

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

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: 

E-R 9.00-15.00 
Tel 551 5680

Viru Butiik
Rakveres Viru 8

kasutatud riiete müük
E - R kell 10 - 14.30OSTAME 

metsakinnistuid, 
raieõigust ja 

metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Leinakase kohinas 
meile mälestusse jääd.
Südamlik kaastunne 
õde Annile kalli õe  

LEIDA PROKOFJEVA 
surma puhul 

09.02.1940-03.05.2021. a.  
Helme ja 

1 Mai majarahva poolt 
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 

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa traktor T25 kabiiniga, 
vikat: 4200 €. Tel 5345 7458

• Müüa mesilaspered. Pered 
on 10-el ja 6-el langstroth 
raamil, eelmise aasta Itaalia 
ja Buckfast F1 emad. Hind on 
vastavalt 200 € ja 150 €. Asuvad 
Väike-Maarja kandis. Tel 508 
3318

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha. Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5196 2628 või  5354 
3002

• Müüa sõelutud musta 
mulda,  asukoht Rakve-
res, lisainfo telefonil 526 
1408

• Müüa Väike-Maarjas hobu-
sesõnnikut. Tule oma trans-
pordiga, hind sisaldab peale 
laadimist. Võta ühendust tel 
nr 5373 9710

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 
522 8396

• Purustatud turba allapanu-
ga hobusesõnnik, asendama-
tu soojuse hoidja kasvuhoones, 
sobib hästi ka lillede-puu-
de-põõsaste istutamisel väe-
tiseks ja aiamaale rammuks. 
80 L=5 €. Rakvere piires koju 
toomine tasuta. Tel 5557 2217

• Müüa odavalt kõdusõnnikut. 
Tel 5913 7349

• Müüa seemnesuurust kar-
tulit „Laura“, „Reet“ ja „Piret“. 
Tel 504 6887

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

• Müüa seemnesuurust kartu-
lit. Tel 5647 5596

OST
• Ostan haakeriistad trakto-
rile T-25, T-40. Tel 5687 5845

• Ostan traktori JUMZ. Tel 
5687 5845

LOOMAD

• Ära anda hundikutsikaid, 
musta ja valget värvi, umbes 
kuu vanused, segaverelised. 
Tel 508 0364

• Müüa mini ja kääbusküüliku 
imeilusad pojad. Tel 5913 7349

• Müüa ristand kanatibud, 
vutitibud. Tel 514 3787

• Pakun soo jätkamiseks isaseid 
saksa hiidküülikuid (6-7 kg), 
erinevad värvid. Tel 5913 7546

• Müüa koheva karvaga meri-
sea põrsas. Tel 5913 7546

• Annan ära kitsekesi. Tel 5394 
3830 või 5897 3880

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid 
esemeid. Pakkuda võib kõike. 
Tel 5616 5761

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel teie küttepuu ja 
briketi ning vanaraua ja muu 
kila-kola järgi. Tel 503 1849

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

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

• Ostan vanemaid nais-
te-meeste ehteid (kaelaeh-
ted, sõrmused, sõled, pros-
sid, rinnaehted, mansetid). 
Huvitavad ka lauanõud, 
vaasid, karpidega lusikad, 
raamatud, seinamaalid, 
ehete karbid, kujukesed ja 
muud ilusad vanad asjad. 
Tel 5356 0761, Liina

• Ostan värvilisest klaasist 
vaase kuni 100 €/tk, vanu 
raamatuid, piibleid, ehteid, 
käevõrusid, merevaiku, sõl-
gi, setu ehteid (suur sõlg 
1000 €), hõberublasid, hõ-
bedat, uure, münte, paber-
rahasid, märke, kaitseväe ja 
Kaitseliidu märke, kiivreid, 
medaleid, kohvikanne, pii-
makanne, Langebrauni ja 
Lorupi toodangud, fotoapa-
raate, fotosid, fotoalbumeid, 
dokumente, diplomeid, 
maale, seinapilte, ikoone, 
kujusid, Eesti vapiga või li-
puga esemeid jne. Igasugu-
se vanavara ja kunsti ost! 
Raha kohe! Tel 5649 5292

• Ostan vanu raamatuid 
(täisnahkköites raamatud 
kuni 100 €/tk). Samuti ostan 
Tarbeklaasi värvilisi ja õhu-
mullidega vaase, rahvuslik-
ke ehteid, müntidest tehtud 
ehteid, vanu dokumente, 
diplomeid, plakateid, rek-
laame, plekist silte, piibleid, 
ehteid, sõlgi, merevaiku, 
hõbedat, münte, hõberub-
lasid, paberrahasid, märke, 
medaleid, fotosid, fotoal-
bumeid, maale, seinapilte, 
kujusid, keraamilisi kujukesi 
(memm, taat, naisefi guurid 
jne). Igasuguse vanavara 
ja kunsti ost! Tulen ise ko-
hale - raha kohe! Tel 5649 
5292

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakir-
ju, mööblit, rahasid, orde-
neid, rinnamärke, vimp-
leid, heliplaate, kellasid, 
fototehnikat, fotosid, al-
bumeid, raadio, lauanõu-
sid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 
5458

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

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

• Ostan vanavara ,  maale, 
klaas-, portselan- ja hõbeese-
meid, münte, ordeneid, märke, 
postkaarte, fotosid, raamatuid, 
vaase jne. Raha kohe kätte. Tel 
5353 8982

• Ostan kokku nõukogu-
deaegset elektroonikat. 
Ostsilloskoobid, EW Raa-
dio, sagedusmõõturid, ge-
neraatorid, voltmeetrid, 
raadiojaamad, lennukite 
elektroonika, raadiosaat-
jad, arvutid, trükkplaadid, 
raadioside komponendid, 
KM-kondensaatorid, ise-
kirjutajad. Kõik nõukogude 
elektroonika. Samuti ostan 
tehnilist hõbedat! Helistage 
8-22.30. Tel 511 1203

TEATED

• Arli Puukool müüb vilja-
puid,- põõsaid; maasika-, vaa-
rika-, mustika ja muid taimi 
L 15.05: Tapa turg 9.00-10.30, 
Rakvere turg 11.00, Roela 12.30, 
Laekvere 13.45, Väike-Maarja 
14.30. Info tel 518 8465, www.
arlipuukool.ee

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14. Müügil 
jalgratturi riided

• Kevadlilled ja amplid 
Rakvere turult ning Lai 3a 
hoovis. Tel 5593 6099, face-
book: Rootsikeldri talu

Kasutatud riiete äri 
Vilde 6A

UUS KAUP!
Avatud: 

E-R 9.00-15.00

TUTVUS

• Mees 60+ tutvub üksiku, 
pisemat kasvu naisega, kes 
hoiaks suvel aia korras Rak-
veres ja oleks hea perenaine. 
Kiire! Tel 554 6490

• 70+ vaba naine tutvub pike-
mat kasvu 70+ vaba mehega 
Lääne-Virumaalt. Elu ei pea 
olema üksildane. Tel 5631 5789

MUU

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

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

Lääne-Virumaa 
Spordiveteranide Koondis
Neljapäeval, 20. mail kell 18 toi-
muvad SVK petangi meistrivõist-
lused Rakveres staadioni tule-
tõrjespordi väljakul.
Registreerimine kohapeal. Või-
malus maksta SVK 2021. aasta 
liikmemaksu.
Info Maie Tamm tel 5358 5989 
või Vello Vasser tel 5247 013

Rakvere Teater
25.05 kell 11 ja 15, 26.05 kell 11 ja 
15, 27.05 kell 11 ja 15 „Sirli, Siim 
ja saladused“ s/s, lav Mari Anton
28.05 ja 29.05 kell 19 „Oi, Johnny“ 
s/s, lav Peeter Raudsepp
28.05 kell 19 „Kõike head, vana 
toriseja“ v/s, lav Eili Neuhaus
29.05 kell 19 „Tants“ v/s, lav 
Veiko Õunpuu

Lääne-Viru 
Pensionäride Liit
Alates 18. maist teisipäeviti kella 
10 Maie võimlemine õues. Ko-
gunemine spordihoone sissepää-
su juures.
2. juunil kell 12 toimub liidu vo-
linike üldkoosolek sotsiaalkesku-
ses.
Pensionäride liidu suvised 
reisid „Tunne oma kodukanti“
30. juuni Kunda, Toolse, Kare-
pa, Katrin Luke Ravimtaimeaed 
toitlustamisega 15 eurot
7. juuli Moe, Porkuni ja Kiltsi 10 
eurot
22. juuli Sillamäe, Vaivara ja 
Toila 15 eurot
Rändteo reisid
17. juuni Mohni saar ja Viinistu 
kunstimuuseum 78 eurot
11. juuni põnev Kirde–Eesti: Sil-
lamäe, Oru loss 65 eurot
30. juuni Rummu karjäär, Padise 
klooster, Risti kirik 85 eurot
2. juuli Vormsi 74 eurot
6. – 7. juuli Saaremaa ringreis 
164 eurot
18. juuli Pakri saared 98 eurot
20. juuli Osmussaar 104 eurot
17. august Obinitsa ja Lääne-
Setomaa 85 eurot
11. september Sibula tee 51 eurot
Oleme avatud alates 26. maist 
sotsiaalkeskuses kolmapäeviti 
kell 10–13.
Ootame registreerima ja tasuma 
ka liikmemaksu.
Kontaktid Sirje tel 5855 1886, 
Maret tel 5343 8408

ARVUSTUS

„Tchaikovsky Sleeping Beauty“, Baltic Sea Philharmonic, Kristjan Järvi
Tõsiselt põnev ja kindlasti 
kõrgema liiga album klassi-
kalise muusika sõbrale. Või 
hariv kogemus kergema 
muusika austajatele.

Siin võtab unikaalne Bal-
tic Sea Philharmonic (Lää-
nemere Filharmoonikud) 
Kristjan Järvi juhatusel ette 
maailmakuulsa Pjotr Tšai-
kovski pikima balleti, muin-
asjutulise „Sleeping Beauty“ 
(„Uinuv kaunitar“). Valab 
selle muusikalisesse vormi 
(puhtalt instrumentaalne), 
meisterlikult teostatud ja 

lahtimängitud muusikali-
sesse kaasahaaravasse seik-
lusesse. Arranžeeringud on 
teinud Kristjan Järvi, kes 
loomulikult ka dirigeerib 
orkestrit. Baltic Sea Philhar-
monicu etteaste on lindis-
tatud 20. märtsil 2019 Dom 
Radio´s, Peterburis.

Täpsustuseks. Baltic Sea 
Philharmonic on tegutse-
nud juba kolmteist aastat. 
Sinna kuuluvad muusikud 
Taanist, Eestist, Soomest, 
Saksamaalt, Lätist, Leedust, 
Norrast, Poolast, Venemaalt 

ja Rootsist. „Tchaikovsky 
Sleeping Beauty“, dramaa-
tiline sümfoonia, on Baltic 
Sea Philharmonicu kolmas 
album, mis valminud koos-
töös plaadifirmaga Sony 
Classical.

Novembris 2020 ilmunud 
plaat vältab seitsmekümne 
minuti kanti. Seega on pilt-
likult öeldes kolmetunnine 
ballett kontsentreeritud ku-
jul. Kokku leiab siit tingli-
kult võttes küll 54 lühikest 
lugu, kuid tööd tuleb vaadata 
loomulikult kui ühtset ter-

vikut. Lühikesele sissejuha-
tusele järgneb ACT I (lood 
2–19), ACT II (lood 20–34) 
ja ACT III (lood 35–54).

Eraldi singlitena on välja 
toodud balleti mõjuvamad 
hetked ja tegelased: „Pas 
d´action: Desire sees Au-
rora“, „Garland Waltz“ ja 
„The Blue Bird And Princess 
Florine“.

Klassikalise muusikaga al-
bumit on järjepanu üldjuhul 
väsitav kuulata, kuid Baltic 
Sea Philharmonic suudab siin 
naudingut pakkuda algusest 

lõpuni. Võimas, suursugu-
ne, äärmiselt professionaal-
ne kuni pisidetailideni. „Jär-
vi annab ühele kuulsamale 
teatrimuusika teosele uue 
elu,“ on tunnustavalt öeldud.

Plaadi esikaan on stiilselt 
tagasihoidlik, kuid voldi-
kult leiab piisavalt infot nii 
„Sleeping Beauty“, Baltic Sea 
Philharmonicu, kui Kristjan 
Järvi kohta.

Hindeks paneks albumile 
siiski kaheksa palli kümnest.

Ülo Külm

ARVUSTUS

Ulmeklassika sünnihetkest alates
Hea uudis filmisõpradele 
– kinod avatakse taas 24. 
maist. Senikaua aga tuleb 
kinonälga veel telepildi va-
hendusel leevendada.

Margit Adorf

Esmaspäeval, 17. mail kell 
20 on TV3 eetris ulmefilm 
„Avatar“ (2009), mida võib 
klassikaks nimetada juba 
sünnihetkest alates. See on 
küll tõeline kinofilm, suu-
relt ekraanilt ja 3D versioo-
nis annab raputava elamuse, 
kuid kuna see ei ole siiski 
üksnes eriefektidele üles 
ehitatud ulmemärul, vaid 
siin on väga olulisel kohal 

ka hingeminev stsenaarium, 
siis võin julgelt väita, et ela-
muse saab kätte ka teleri 
vahendusel.

Režissööriks on filmil kas-
sahittide-guru James Came-
ron, keda ulmehuviline teab 
veel näiteks Terminaatori 
esimese kahe filmi ja Alieni 
järgi, märulisõber Rambo 
järgi ja romantikafilmide 
austaja „Titanicu“ järgi. Kõik 
mainitud filmid on omas 
žanris tipptasemel linateosed 
ja „Avatar“ ei jää neile kuida-
gi alla.

Cameron on geniaalne fil-
milavastaja ja „Avataris“ on 
ta kokku põiminud mitme 
erineva žanri elemente – 
vinged eriefektid, märul, ro-

mantika, ühiskonnakriitika. 
Stsenaarium on mitmekihi-
line ja tugev, sestap soovitan 
filmi vaadata ka neil, kellele 
ulme muidu võõraks jääb.

Loo tegevus toimub 2154. 
aastal, mil inimkond on Maa 
ressursid ära kasutanud ja 
suundunud loodusressurs-
se hankima teistele planee-
tidele. Planeedil Pandora 
kaevandatakse väärtuslikku 
maaki, seal aga elavad sini-
nahksed inimesesarnased 
olendid, kes asjaga sugugi 
rahul ei ole. Nad on loodus-
rahvas. Maa teadlased uuri-
vad neid, kehastudes nen-
desarnasteks. Siin areneb 
välja mõistmine ja armastus, 
mille kohal ripub inimrassi 

rahaahnuse sünge vari.
Rohkem ma sisust ei räägi, 

kindlasti leidub inimesi, kes 
ei ole filmi veel kunagi näi-
nud. Vaadake, see on oma-
ette kogemusrännak. Lugu 
ise ei ole küll nii originaal-
ne, et konkreetselt seda 
konfliktsituatsiooni kuidagi 
uudseks nimetada, kuid see 
on hästi läbi komponeeritud 
ja haigutama ei tohiks küll 
kedagi ajada. Film on läbi 
aegade üks kalleim ja põh-
jalikumalt ettevalmistatud 
linateoseid ning see tõi ka 
vastavalt kassaedu tagasi.

„Avatar“ troonis kassaedu 
poolest edetabeli tipus küm-
me aastat. Film noppis kolm 
Oscarit – eriefektide, ope-
raatori- ja kunstnikutöö 
eest. Parima filmi ja parima 
režissööritöö eest pälvis see 
aga Kuldgloobused. Kõiki 
muid preemiaid ei jõua üles 
rivistada.

„Avatari“ hakati ette val-
mistama 1994. aastal, Came-
ron kirjutas siis esmase stse-
naariumi ja lootis filmi val-
mis teha pärast „Titanicut“. 
Stsenaarium jäi aga seisma, 
sest toonased arvutigraafika 
võimalused ei olnud veel nii 
arenenud, et oleks saanud 
luua piisavalt heal tasemel 
visuaalset efekti, mida Ca-
meron soovis.

Filmi sininahad räägivad 
oma keelt. Selle kallal asus 

meeskond tööle 2005. aastal, 
aasta hiljem algas töö teise 
planeedi elu esmase stsenaa-
riumi kallal. Kinodesse jõu-
dis film emakordselt 2009. 
aasta detsembris. Kohe sai 
välja öeldud ka see, et „Ava-
tarile“ tulevad järjefilmid.

Esialgse plaani kohaselt 
pidi „Avatar 2“ esilinastuma 
käesoleva aasta detsembris, 
kuid see on muidugi pandee-
mia tõttu edasi lükatud. Küll 
aga võin kinnitada, et „Ava-
tar 2“ on valmis filmitud ja 
lõpule on jõudmas ka „Ava-
tar 3“ võtted. Siiski, „Avatar 
2“ esilinastus on praegu välja 
hõigatud 2022. aasta det-
sembriks. Lubatud on teha 
veel järgesid, kuid jääme 
esialgu selle juurde, et kolm 
osa on valmis või peaaegu 
valmis.

Kuigi esimene „Avatar“ 
on tänaseks juba üle 10 aas-
ta vana, võib öelda, et see 
mõjub ka praegu vaadates 
värskena. Kindlasti on see 
muutnud filmiajalugu ja mõ-
jutanud tervet generatsiooni 
tulevasi filmitegijaid. Üht-
lasi on see hea näide sellest, 
et sul ei pea olema mingit 
senirääkimata ülioriginaalset 
lugu, kuid kui sa esitad selle 
nii, et see inimesi kõnetab, 
siis sind saadab edu. Ja mui-
dugi on tegemist sadade ini-
meste koostöö vaimustava 
viljaga.

Sininahad, kes elavad planeedil Pandora. 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

Meie lihameistrite
käsitsi valmistatud

grill-tooted al 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

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -

L 9 12  P- suletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

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

23. maiks

07:00          Rakvere 17:56
- Lai 17:54 *
07:03 ** Teater 17:53 *
07:05          Aiand 17:49
07:07          Tõrremäe 17:48
07:08          Suvilad 17:47
07:09          Päide 17:46
07:10          Pahnimäe 17:45
07:11          Luha 17:44
07:12          Kisuvere 17:43
07:13          Haljala tee 17:42
07:15 17:39Haljala
07:24          Aaspere 17:31
07:26          Liiguste 17:29
07:29          Rõmeda 17:26
07:31 17:24Viitna
07:35          Tapa teerist 17:20
07:37          Läsna 17:19
07:39          Turba 17:17
07:43          Valgejõe 17:11
07:45          Soosilla 17:09
07:47          Kõnnu 17:07
07:50          Loksa tee 17:04
07:52 * Kolga tee 17:02
07:54          Kahala 17:00
07:56          Kahala-Kursi 16:58
07:57          Kupu 16:57
08:00          Kuusalu tee 16:54
08:03 * Kiiu viadukt 16:51 *
08:04          Valkla tee 16:50
08:06          Kivisilla 16:48
08:08          Kodasoo 16:47
08:10          Ruu 16:44
08:11          Jägala jõgi 16:43
08:12          Koogi 16:42
08:13          Jõelähtme 16:41
08:14          Männisalu 16:40
08:15          Linnake 16:39
08:16          Kostivere tee 16:38
08:17          Vet.Punkt 16:37
08:25 * Priisle 16:29 **
08:27 * Mustakivi 16:26 **
08:35 * J.Vilmsi -
08:37          Tallinna

bussijaam 16:15

TÖÖPÄEVITI
Kaugbussiliin

nr 307
Piletid

saadaval nii
bussis kui

eelmüügist!

www.tulisilm.eu
e-mail: info@tulisilm.eu
infotelefonid 6888080 /

56833993

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-14 L,P suletud

Tere Tulemast!

PALJUD KAUBAD

-50%
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