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ARVAMUS

REKLAAM

Meil kõigil on inimlik soov 
raskelt haigele inimesele abi 
pakkuda, olenemata sellest, 
kui palju tema ravi maksab. 
Haigekassale eraldatud raha 
on nagu suur tekk, mis on üle 
kõikide arstiabi vajavate hai-
gete laotatud. Kui me tõm-
bame ühtedele tekki rohkem 
peale, sikutame teistelt selle 
maha. Tekk ei ole kunagi nii 
suur, et selle ühte otsa siku-

Kus on ravimite rahastamise 
piir ja miks just seal?
Meditsiin areneb kiiresti 
ja igal aastal tuleb turule 
uusi kalleid ravimeid. Iga 
uus ravimitaotlus tähen-
dab aga haigekassale kas-
vavaid kulusid. Aeg-ajalt 
kuuleme küsimusi, miks 
haigekassa vajaliku ravi 
eest ei maksa ja miks riik 
ei aita? Peamiselt tuleneb 
see tõsiasjast, et raha on 
piiratud hulk ja selle jaga-
misel tehtavad keerulised 
otsused peavad aitama või-
malikult paljusid.

Erki Laidmäe,
Haigekassa ravimite ja

 meditsiiniseadmete 
osakonna juht

tades keegi kuskil katmata ei 
jääks.

Mitte ükski tervisesüsteem 
maailmas ei suuda kõigile ta-
gada soovitud raviteenuseid 
ja ravimeid. Eesti pole erand. 
Kõiki ravimeid ei olegi või-
malik meie ühise raviraha 
eest osta, vaid oluline on vali-
da suurima kasuteguriga ravi-
mid õiglase hinnaga.

Ravimid on kallid. Vahel 
väga kallid. Tänavu võtsime 
näiteks haigekassa rahasta-
vate ravimite loetellu ühe 
harvaesineva haiguse ravimi, 
mille kulu ühele inimesele on 
sama suur kui ühe haigla las-
teosakonna avatuna hoidmi-
ne poole aasta jooksul.

On üsna tavapärane, et 
lõppstaadiumis vähihaigele 
mõeldud ravimi eest, mis pi-
kendab patsiendi eluiga kesk-
miselt 3–6 kuud, küsib ravi-
mitootja üle 100 000 euro. 
Praegu keskmist palka saaval 
maksumaksjal kuluks ravi-
kindlustusmaksu võrra sääste 
kogudes sellise summa kok-
kusaamiseks umbes 50 aastat.

Ravimite rahastamine 
kõigi huvides
Haigekassa eesmärk on ole-

masolevate vahenditega ta-
gada kõikidele abi vajavatele 
patsientidele parim võimalik 
ravi. Erinevate haiguste jaoks 
ravimite valimisel peavad 
olema üldtunnustatud põhi-
mõtted kokku lepitud – need 
on haigekassas olemas.

Me ei saa ega tohi arvesta-
da ainult sellega, kui harvae-
sinev või raske diagnoos ini-
mesel on. Me peame arves-
tama ka sellega, millised on 
teised ravivõimalused, kuidas 
on ravimi kasulikkus tõesta-
tud ja kas me jaksame vajaliku 
summa maksta.

See tähendab, et enne iga 
rahastamisotsust hinnatak-
se, kas ravimeetod on toimiv 
ja millised on ravi tulemused 
võrreldes olemasolevate ravi-
viisidega. Lõpuks on oluline 
anda hinnang ka sellele, kas 
ravist saadav kasu on tasa-
kaalus ravimi maksumuse-
ga. Kõik see vajab põhjalikke 
analüüse ja läbirääkimisi, mis 
võtavad aega.

Õiged ja õiglased 
otsused
Otsuseid, millised ravimid 
haigekassa rahastatavasse 
nimekirja panna, ei lange-

ta haigekassa üksi. Keerulisi 
otsuseid aitab teha pädev ra-
vimikomisjon, mis koosneb 
patsientidest, arstidest, vald-
konna ekspertidest ja riigi 
esindajatest. Samuti kaasatak-
se ravimifirmasid ja peetakse 
nendega läbirääkimisi.

Haigekassa lahendab ravi-
mite rahastamise küsimusi 
ka pikemalt ette mõeldes ehk 
kui palju ning millist ravi eri-
nevad haigused vajavad nii 
praegu kui ka kümne aasta 
pärast. Samuti peame otsuste 
tegemisel arvestama maksu-
de kaudu laekuvat ühist ra-
vikindlustuse raha ja võtma 
uusi kohustusi nii, et suuda-
me endiselt maksta hüvitisi, 
kompenseerida juba nimekir-
jas olevaid ravimeid, arstide 
vastuvõtte jne.

Meie tervishoiusüsteem 
teeb haigete inimeste aitami-
seks palju ja ravimid on vaid 
osa sellest. Ravimite rahas-
tamine on seejuures aastast 
aastasse suurenenud ehk ra-
vimid moodustavad praegu 
ligikaudu 17 protsenti Eesti 
tervishoiu kuludest. Ravimi-
kulu osakaal tervishoiu ko-
gukuludest on Eestis OECD 
keskmisel tasemel.

2019. aastast alustasime 
üle 20 uue ravimi hüvita-
mist (uued haiglaravimid ja 
apteegiravimid). Nende hul-
gas on kuus uut vähiravimit, 
mida vajab ligi 200 inimest. 
Näiteks on ravikindlustatud 
inimestele nüüd kättesaada-
vad mitmed uued ravimid 
kopsukasvaja, eesnäärmekas-
vaja, luuüdi kasvaja, mao- ja 
söögitoru kasvaja, neerukas-
vaja, lümfisüsteemi kasvaja 
ja leukeemia raviks. Samuti 
rahastame 2019. aastast kuut 
uut ravimit harvaesinevate 
haiguste raviks.

Ravimid on väga kallid. 
Mõnede hinnad küündivad 
ühele patsiendile poole mil-
joni euroni aastas. Haigekassa 
püüab alati ravimite maksu-
must alla kaubelda, et ühises 
kassas oleva raha eest saaksid 
abi võimalikult paljud inime-
sed, sõltumata diagnoosist või 
häälekusest. Ravimid, mille 
maksumus ja ravitulemus on 
meie eelarvet arvestades vas-
tuvõetavas tasakaalus, saavad 
igal juhul kõikidele kindlusta-
tutele kättesaadavaks.

MÕNE REAGA

Maakonnaliinidel 
tuleb muudatusi
Anname teada, et alates 1. 
juunist lisandub uus suvine 
maakonna bussiliin nr 14 
Rakvere–Kadrina–Tapa–
Võsu, mis on käigus 31. 
augustini.

Lisaks lähevad liinid 
nr 26, 28, 38, 42 ja 54 1. 
juunist üle suvistele sõi-
dugraafikutele ning liinide 
nr 7, 18V, 25, 35, 42, 58, 
61 ja 62 marsruutidele lisa-
takse Eha peatus Võsul. Sa-
muti lisatakse liini nr 18V 
marsruudile Harju maa-
konnas asuvad peatused 
Luha, Kolgaküla, Kõnnu 
tee ja Ulliallika.

Alates 12. juunist lähe-
vad suvistele sõidugraafi-
kutele üle ka liinid nr 10, 
17 ja 41.

Sõiduplaanid ning info 
on leitavad veebiaadres-
sidelt www.ytkpohja.ee ja 
www.peatus.ee.

Põhja-Eesti 
Ühistranspordikeskus

Tunnistan ausalt, et sündisin 
23. novembril 1958. aastal 
Elva linnas. Olen abielus ja 
mul on lapsed.

Oma elu jooksul olen õp-
pinud majandust, õigus- ning 
sotsiaalteadusi ja olnud palju 
aastaid ettevõtja. Olen Tal-
linnas juhtinud suurt riigi-
haiglat ja töötanud üle kümne 
aasta Nõmme Sotsiaalmaja 
direktorina.

Olin mitu aastat Keskera-
konna Nõmme piirkonna esi- 
mees, ent lahkusin vabataht-
likult erakonnast, sest minu 
maailmavaade ei sobinud 
kokku nimetatud erakonna 
poliitikaga.

Olen olnud mitme rahvus-
vahelise firma juhtorganites 
ja töötanud edukalt erinevate 
projektide elluviimisel.

Täna olen ettevõtja ja Tar-
tu Hoiu-laenuü histu nõukogu 
liige.

Eesti on meie, eestlaste, ko-
dumaa. Üks ja ainumas. See 
on lapike maakeral, kus peak-
sime tundma end kindlalt ja 
julgelt. Ei ole oluline, kes on 
meie sõbrad või vaenlased – 
täna vastutame rahvana oma 
laste ja lastelaste ees, et ka neil 
oleks päris oma kodumaa. Ja 
ka nende lastel.

Iga väikerahva esindaja 
peabki olema oma hingelt 
natsionalist, rahvuslane. 

Kandideerin europarlamenti võitlemaks Eesti õiguste eest
Kaitsma oma sünnimaad, 
keelt ja kultuuri. Mina, Harry 
Raudvere, olen oma kodumaa 
patrioot.

Ma ei saa leppida, et meie 
vabadusi üritatakse piirata 
ja meie riiklikku suverään-
sust ohustatakse nende poolt, 
kes nimetavad end meie 
sõpradeks. Ma ei saa anda 
oma elu ja oma laste saatust 
nende inimeste otsustada, 
keda ma ei usalda.

Iga Eesti Vabariigi kodani-
ku tähtsaim kohustus on teha 

kõik temast sõltuv, et tagada 
eesti rahvuse, keele ja kultuu-
ri püsima jäämine ning areng 
tema ajalooliselt määratletud 
maa-alal, et ka selle maa keel 
taevani tõustes üles võiks iga- 
vikku endale otsida. Ja seda 
igavikku ei tule endale kel-
leltki lunida, välja kaubelda, 
andes samas ära midagi olu-
list. See igavik tuleb endale 
kätte nõuda ja kui vaja, siis 
selle eest ka veriselt võidelda! 
Või kuidas me muidu, ilma 
vereta, oleksime saanud oma 

riigile saja-aastase mineviku?
Et seista kogu oma jõu ja 
mõistusega meie ideaalide 
eest, kõikide eestimaalaste 
eest, kandideerin ma Euroo-
pa parlamenti, et seal võidel-
da Eesti õiguse eest olla Eesti 
ja jääda Eestiks, mõelda ja 
otsustada oma olemist ise ja 
mitte kelleltki küsida, kuidas 
istuda või astuda.

Ma kandideerin ise ja üksi, 
rahva nimel, et ükski partei ei 
saaks mulle öelda, mida tohib 
ja mida ei tohi.

Ma lähen võitlema seda 
võitlust ise ja üksi, aga ma 
leian endale liitlasi omasu-
guste hulgast ja uskuge, neid 
ei olegi nii vähe!

Ma vastutan oma tegude 
eest ise ja üksi, oma naha 
ja karvadega ja ma ei ka-
vatsegi pugeda kellegi selja 
taha ega oma vastutust peita 
anonüümsesse otsustajate 
ringi!

Lõpetuseks meenutaksin 
Rudolf Rimmelit: „Kui peab 
valima poliitika ja rahva va-

hel, tuleb valida rahvas; kui 
peab valima enda ja rahva va-
hel, tuleb valida rahvas; kui 
peab valima mitme rahva va-
hel, tuleb valida oma rahvas.“

Need on kuldsed sõnad, 
rahva ja rahvuse tugevuse ja 
elujõu võti! Selle nimel ta-
sub võidelda isegi siis, kui see 
oleks viimane võitlus!

Teie üksikkandidaat nr 163 – 
Harry Raudvere
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Võidutöö autor Joel 
Kopli möödunud reedel 

Rakvere linnavalitsuse valges 
saalis toimunud tulemuste 
väljakuulutamisel. Foto: Ain 
Liiva

UUDISED

Rakvere linna põhikoo-
lide töö- ja tehnoloogia-
keskuse hoone arhitek-
tuurikonkursile laeku-
nud seitsmest projektist 
valiti parimaks Joel 
Kopli kavandatud „Töö 
koda“.

Liisi Kanna

Töö- ja tehnoloogiakeskus sai ideelahenduse

Selline peaks hakkama Rakvere gümnaasiumi hoovi rajatav uus keskus 
välja nägema. Allikas: Rakvere linnavalitsus

Möödunud reedel kuulutati 
Rakvere linnavalitsuse valges 
saalis välja ideekonkursi kolm 
auhinnalist kohta. Arhitekt 
Joel Kopli Kuu OÜst pälvis 
peapreemia suuruses 4500 
eurot.

Teise koha saavutanud 
kavand kandis võidutööga 
identset nime „Töö koda“ 
ning selle autorit Villem To-
mistet Stuudio Tallinn OÜst 
tunnustati 3500 euroga. Kol-
manda koha ja 2000 euro 

suuruse preemia vääriliseks 
peeti Arhitekt Must 

OÜ projekti „Põh-
javalgus“, mille 

a u t o r i -
teks on 

O t t 

A l -
v e r , 

Alvin Jär-
ving, Mari Rass, And-

reas Krigoltoi, Jõnn Sooniste.
Rakvere gümnaasiumi hoo-

vi rajatav hoone on mõeldud 
kõigile linna põhikooliõpi-
lastele ning seda kaasrahas-
tatakse Euroopa Regionaala-
rengu Fondist ligi 0,8 miljoni 
euroga. „See on huvitav olu-
kord – tegemist on põhikoo-
livõrgu korrastamise meet-
mega, kus teised omavalitsu-
sed taotlesid raha uute koo-
lide ehitamiseks, meie saime 

erandkorras toetuse töö- ja 
tehnoloogiakeskuse raja-
miseks,“ rääkis abilinnapea 
Triin Varek.

Võidutöö plussid
Rakvere linnaarhitekt Angee-
lika Pärna nentis, et konkursil 
osalejatel oli oma nägemuse 
loomisel üsna palju mängu-
ruumi. „Püüdsin jätta hästi 
palju asju vabaks – paigutus, 
korruselisus jne. Ainuke, mis 
oli nagu aamen kirikus, olid 
ruutmeetrid,“ märkis Pärna, 
selgitades, et toetuse taotle-
mise tingimustest tulenevalt 
ei lubatud ühtegi ruutmeetrit 
netopinda juurde teha.

Linnaarhitekti sõnul meel-
dis žüriile võidutöö puhul 
väga, et kuigi ei olnud antud 
ka eraldi lähteülesannet lii-
kumist territooriumil orga-
niseerida, siis Kopli kavandis 
oli toodud hoonele juurde-
pääs ka kagu suunalt Lembitu 
tänavalt.

„Kuna maja hakkavad ka-
sutama kõik linna lapsed, siis 
see tähendab, et osad tulevad 
kodust või teisest koolist. 
Jalakäijate liikumine oli ära 
nähtud, et ei pea tulema rin-
giga ümber kvartali – see võ-
lus,“ tõi Pärna välja.

Linnaarhitektile endale oli 
veel meeltmööda, et võidutöö 
puhul plaanitakse kasutada 
liimpuitu. „Seda saab ka sise-
ruumis eksponeerida ja ei pea 

hakkama midagi katma või 
viimistlema – konstruktsioon 
ongi interjöör,“ lausus Pärna.

Edasine töö
Kavandi autor Joel Kopli 
nentis, et esikoht tuli üllatu-
sena ning avaldas heameelt 
tunnustuse üle. Arhitekti 
meelest on ülimalt positiivne, 
et niisugune hoone rajatakse 
ja käelise tegevuse olulisusele 
tähelepanu pööratakse.

„See on väga tore, et noor-
tele luuakse niisugune kesk-
kond ja võimalused, et päris 
tööriistadega päris asju teha,“ 
lausus Kopli. „Loodame, et 
kui n-ö esimesed pääsukesed 
sellest hoonest välja lenda-
vad, siis oskavad nad haamrit 
vähemalt sama hästi kasutada 
kui oma nutitelefoni,“ lisas 
arhitekt.

Tulevikku vaadates märkis 

abilinnapea Triin Varek, et 
hoone valmimistähtaeg on 
aastal 2022. „Loodame, et asi 
sujub tempokalt. Hea oleks, 
kui järgmisel aastal saaksime 
reaalselt tegutsema hakata,“ 
sõnas Varek.

Angeelika Pärna tõdes eda-
sise osas, et iga töö puhul jääb 
esialgu mõningaid küsimär-
ke ning edasi liikumine toob 
üldjuhul projekti ka väikeseid 
muudatusi, olgu siis näiteks 
kasutaja seisukohast lähtudes 
või lahenduse lihtsustami-
seks.

Ka Joel Kopli oli sama 
meelt, et nüüd selles osas töö 
alles algab: „Meie anname 
omalt poolt kindlasti kõik, et 
hoone valmiks parimal ku-
jul – oleks nii arhitektuurselt 
väärt kui praktiliselt kasuta-
tav.“
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Kadrina Keskkoolist 
välja kasvanud grafiti-
kunstike kollektiiv Sei-
nategu loodi viis aastat 
tagasi, selle liikmed on 
seinamaalingutega tege-
lenud aga oluliselt 
kauem. Kuulutaja uuris, 
kuidas neil  läheb.

Liisi Kanna

Kadrinas ringi liikudes võib 
siin-seal märgata seinamaa-
linguid ning paljud kohalikud 
teavad, et nende autoriteks 
on oma kandi noormehed. 
Asula külalisele hakkab kõige 
tõenäolisemalt silma maalin-
gutega kaetud bussiootepavil-
jon või koolihoonet kaunis-
tav CADrina joonestusvõist-
luse teemaline seinamaaling.

Tegelikult leiab Seinateo 
liikmete töid mujaltki Lää-
ne-Virumaalt ja ka kauge-
malt. Mõni aeg tagasi näiteks 
alustati koostööd Rakvere 
vallaga, kus kevade hakul sai 
maalingu Sõmeru noortekes-
kuse ronimissein, mille val-
mimisel lõid töötoa raames 
kaasa ka kohalikud noored. 
Seinateo viimatise tööna anti 
möödunud nädalavahetusel 
uus ilme Lasila bussioote-
paviljonile. Niisiis luuakse 
seinamaalinguid nii sise- kui 
välisseintele, lisaks korralda-
takse grafitihuvilistele töö-
tubasid (rohkem infot aad-
ressil www.facebook.com/
seinategu).

Esimene ühistöö
Seinateo enda esimeseks suu-
reks ühiseks tööks oli Kadrina 
laululava korrastamine 2014. 

Seinateo viimatise 
tööna sai möödunud 
nädalavahetusel uue 
ilme Lasila bussi-
ootepaviljon, mille 
seintel on kujutatud 
siluettidena erinevaid 
inimesi, keda sellistes 
paikades kohata võib, 
sealjuures ei ole puudu 
ka grafitikunstnikud. 
Taustalahenduse puhul 
kasutatud triibu-
motiiv on inspireeritud 
Rakvere vallavalitsuse 
hoonest Sõmerul. Idee 
autoriks on PRTKR. 
Foto: Insein

Seinategu ilmestab maakonda

aastal. Toona kuulus kollek-
tiivi neli liiget, kellest prae-
guseks tegutseb seal kolm – 
Priit Kaare kunstnikunimega 
PRTKR, Kevin Poll kunstni-
kunimega Fophkin ja Kristo 
Meidla kunstnikunimega In-
sein. Neist kaks esimest, kol-
lektiivi aktiivsemad liikmed, 
rääkisid, kuidas ühistegevus 
alguse sai.

Kui pahatihti seostatakse 
grafiteid omavolilise seintele 
kritseldamisega, siis Seina-
teo esimene maaling sündis 
hoopistükkis soovist täis mä-
kerdatud sein ilusaks muuta. 
„Kõndisime ikka alevis ringi 
ja riivas silma, et laululava oli 
täis soditud ning kole. Pakku-
sime Kadrina vallavalitsusele 
välja, et kui nad materjalidega 
natukene toetavad, siis võik-
sime laululava taguse korda 
teha,“ meenutas Kevin Poll.

„Neile meie idee meeldis ja 
tegime ära,“ lisas Priit Kaare. 
„Kuna valla esindajad jäid ta-
gumise poole tulemusega ra-
hule, siis nad küsisid, et äkki 
soovime laululava esimese 
poole ka teha. Selle võõpasi-
me lihtsalt triibuliseks. See oli 
juba konkreetne tellimustöö,“ 
jätkas Kaare.

Ta nentis, et tegelikult 
tegutseti Kevin Polliga, ja 
kuigi palju ka Kristo Meid-
laga, varemgi koos, kuid 
Seinateo alguseks võib lu-
geda just koostöö alustamist 
vallavalitsusega.

Priit Kaare ise jõudis sei-
namaalingute juurde juba 19 
aastat tagasi. „Hakkasin vi-
hikusse kritseldusi tegema. 
Klassivennad vaatasid ja üt-
lesid, et päris lahe ning soo-
vitasid, et läheks teeks seina 
peale ka. Nad tõid värvid ja 

tegin selle siis seina peale jär-
gi. Sealt see pisik külge jäi ja 
siiamaani ei ole lahti saanud,“ 
sõnas Kaare, lisades, et sei-
najuppi, millele esimene teos 
valmis, tänaseks enam alles ei 
ole.

Kevin Poll rääkis, et tema 
puutus seinamaalingutega 
kokku just seepärast, et on 
pärit Kadrinast. „10–15 aas-
tat tagasi tekkis tänavakunsti 
selles piirkonnas päris pal-
ju. Priit juba tegutses, pluss 
minu vanem vend tegi ka 
kavandeid. Hakkasin samuti 
kavandeid valmistama, sei-
nani jõudsin 2007. aastal. Asi 
algas teiste tööde vaatamisest, 
siis tuli juba oma käekiri,“ 
meenutas ta.

Seinateo liikmed tegut-
sevad ka igaüks eraldiseis-
va kunstnikuna, aga seltsis 
on ikka segasem. „Koostöö 

võlu – stiilid, mis sobivad, aga 
on samas erinevad. Koos saab 
ka kiiremini ja on ikka lõbu-
sam,“ arvas Poll.

Ka Kaare nentis, et suur-
te pindade katmisel on koos 
lihtsam ja tulemus saab mit-
mekesisem. „Igaüks teeb ikka 
oma asja ja siis üritame need 
taustaga ära siduda. Näiteks 
Kevin teeb sellist traditsioo-
nilist grafitit – tähti, tekste. 
Mina teen karaktereid,“ sel-
gitas ta, et ühistöö puhul jääb 
iga kunstnik siiski oma stiili 
juurde.

Grafi tikunsti kuvand
Kaare rääkis, et tema jaoks 
on seinamaalingute tegemine 
tore hobi, mis on ühtlasi mõ-
nusaks lisasissetuleku allikaks 
kujunenud. Ta lisas, et kui as-
jaga väga tõsiselt tegeleda, siis 
on võimalik Eestis ka ainult 

seinamaalingute tegemisest 
ära elada.

Seinateo peamisteks part-
neriteks on kohalikud oma-
valitsused ja nende allüksu-
sed – koolid, noortekeskused 
jms. Noormehed toonitasid, 
et neil on algusest peale veda-
nud, sest Kadrina vallavalit-
sus tuli seinamaalingute idee-
ga kaasa, samas kui paljudel 
tekib sõnaga grafiti jätkuvalt 
pigem negatiivne seos.

„See on kurb tegelikult, et 
kui ütled grafiti, siis esimese 
asjana seostub sellega van-
dalism ja seina peale sodimi-
ne,“ tõdes Kaare. „Kui võtta 
lahti õigekeelsussõnaraamat, 
siis on grafiti definitsioo-
niks – hoone, tunneli vm sei-
nale tehtud kiri või pilt. See 
võib olla korralik suur pilt 
või mingi markeriga sodi-
tud asi. Ise kasutan seepärast 
pigem sõna seinamaaling,“ 
rääkis kunstnik.

„Nüüd viimastel aastatel on 
hakanud ühiskonnas kuvand 
grafitist paranema. On toi-
munud suuremaid festivale 
ja tehtud ägedaid asju,“ jätkas 
Kaare. „Näiteks töötubasid 
me varem väga ei teinud, al-
les nüüd viimased paar aastat. 
Eelmine aasta oli töötubade 
osas hästi produktiivne,“ tõi 
ta välja suhtumise muutust 
ilmestava asjaolu.

„Kui inimesed saavad 
aru, kui palju see võib juur-
de anda, kui räämas kohad 
selliselt korda teha, mitte 
lihtsalt üle värvida, saab lin-
napilt oluliselt ilusam,“ mär-
kis Kevin Poll lõpetuseks. 
„Meie oleme oma maakon-
nas saanud seda teha – bus-
sijaam bussijaama haaval,“ 
rõõmustas ta.
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MUST KROONIKA

Ehkki uppunute arv on aas-
ta-aastalt oluliselt vähenenud, 
kasvas eelmisel aastal hüppe-
liselt just eakate osakaal – üle 
poolte uppunutest olid eakad.

„Kui vaadata eakatega juh-
tunud õnnetusi lähemalt, 
siis ei joonistu välja selget 
põhjust, miks eakad upuvad 
või probleemi, millele oleks 
olemas lihtsaid lahendusi. 
Tihtilugu saavad eakad huk-
ka mõne tobeda õnnetuse 
tõttu – komistasid ja kukku-
sid, läksid ujuma, aga jaks sai 
otsa, kukkusid paadist vette. 
Kui nooremates vanusegrup-
pides mängib alkohol suure-
mat rolli, siis eakate puhul on 
võtmetähtsusega just tervis ja 
koduse keskkonna ohutus,“ 
selgitas Päästeameti enne-
tusosakonna veeohutuse eks-
pert Mikko Virkala.

2018. aastal uppus kokku 
43 inimest, neist 22 ehk enam 
kui pooled olid vanemad kui 

60 aastat. Uppunutest 15 olid 
mehed ning 7 naised. Täis-
kasvanud uppunute keskmi-
ne vanus oli 60 aastat. Uppu-
nud naiste keskmine vanus 
oli 76, meestel 56 aastat.

Suplemisel oma võime-
te ülehindamise tõttu uppus 
neli, vette kukkumise taga-
järjel seitse ning kalastamisel 
kuus eakat inimest. Alkoholi-
joobes oli 22 uppunud eakast 
iga kolmas ehk kokku seitse 
inimest, kusjuures neli neist 
olid kalastajad. Sel aastal on 
veeõnnetustes hukkunud 
13 inimest, kellest viis olid 
eakad.

„Juhtumite põhjal saame 
järeldada, et mitmed õnne-
tused on juhtunud seetõttu, 
et inimesed hindavad oma 
võimeid üle. Nagu meie kam-
paania hüüdlausegi ütleb – ka 
tšempionid väsivad! On pa-
ratamatu, et eakam inimene 
ei ole enam nii kiire reakt-

siooniga või sama tugev kui 
nooruses. See aga ei tähenda 
sugugi, et sportimise ja muud 
veega seotud tegevused peaks 
suures hirmus ära lõpetama, 
vaid et tuleks lihtsalt rohkem 
läbi mõelda oma tegemised 
ja võimalusel luua ohutumad 
lahendused,“ selgitas Virkala.

Näiteks ujumiseks tasub 
valida turvalised, ametliku 
valvega ujumiskohad, võt-
ta kaasa ka sõber ning ujuda 
pigem kaldale lähemal nii, et 
jalad ulatuksid põhja, juhuks 
kui jaks lõppeb.

Järskudel kallastel ja kit-
sastel purretel või sildadel 
tuleks liikuda ettevaatlikult. 
Aiamaa kastmiseks võiks või-
malusel luua pumba ja voo-
likuga kastmissüsteemi, sest 
raskeid veeämbreid tassida 
võib osutuda libedal tiigi- või 
jõekaldal ohtlikuks.

Kalale minnes tasub kind-
lasti selga panna päästevest ja 

arvestada ilmastikuoludega.
„Muidugi pole keegi kaits-

tud terviserikke eest, mis 
võib tabada ootamatult ja 
kohta valimata ning veega 
seotud tegemiste puhul võib 
see saada saatuslikuks. See-
tõttu tasub alati realistlikult 
suhtuda oma tervisesse ja ar-
vestada võimalike krooniliste 
haigustega,“ ütles Virkala.

Esmaspäevast algas Pääs-
teameti veeohutuskampaa-
nia, mis seekord keskendubki 
just eakate inimestega juhtu-
vate õnnetuste ennetamise-
le. Lisainfot leiab kodulehelt 
www.veeohutus.ee.

Päästeameti eesmärk aas-
taks 2025 on vähendada iga-
ühe kaasabil Eestis õnnetuste 
arvu ja kahjusid Põhjamaade 
tasemele, sealhulgas vähenda-
da tules hukkunute arvu 12le 
ning uppunute arvu 20le.

Kuulutaja

Linnaametnikud tutvusid MOBO rajaga
Eelmise reede pärastlõunal testis Rakvere linnavalitsuse 
kollektiiv Palermo metsa rajatud mobiiliorienteerumise ehk 
MOBO rada. Juhiseid jagas Rakvere Orienteerumisklubi 
president Kuno Rooba (vasakul).

Klubi eestvedamisel loodud 15 kontrollpunktiga MOBO 
rada võimaldab läbida orienteerumise püsiradu kaasaegselt, 
asendades traditsioonilised abivahendid nutiseadmetega. 
Kolm ühes – mobiiltelefon asendab kaarti, kompassi ja mär-
keseadet. Rajale minekuks tuleb nutitelefoni laadida vastav 
mobiilirakendus.

LIIKLUSÕNNETUSED
21. mail kell 19.46 toimus 
liiklusõnnetus Tamsalu 
linnas Koidu tänava raud-
teeülesõidukohas, kus 
19aastane mees sõitis sõi-
duautoga BMW 525D ette 
reisirongile. Sõidukijuht 
toimetati Rakvere Haig-
lasse kontrolli.

18. mail kella 9 ajal toi-
mus liiklusõnnetus Rak-
vere vallas Tallinna-Narva 
maantee 96. kilomeetril, 
kus 55aastane mees sõitis 
liinibussiga Volvo tagant 
otsa ristmikul vasakpöör-
de võimalust oodanud sõi-
duautole Renault Megane, 
mida juhtis 54aastane nai-
ne. Sõiduauto juht toime-
tati Rakvere Haiglasse ja 
kaasreisija, 24aastane nai-
ne toimetati Põhja-Eesti 
Regionaalhaiglasse.

TULEKAHJUD
21. mail kell 15.34 sai 
Häirekeskus teate tule-
kahjust Vinni vallas Vin-
ni alevikus. Päästjate saa-
budes põles frontaalkopp 
lahtise leegiga. Päästjad 
likvideerisid tulekahju 
kell 16.55. Keegi õnnetu-
ses viga ei saanud.

18. mail kell 20.10 sai 
Häirekeskus teate tule-
kahjust Väike-Maarja val-
las Räitsvere külas. Pääst-
jate saabudes põles kõr-
valhoone, mille katus oli 
sisse kukkunud ning tuld 
oli võtnud ka ümbritsev 
maastik. Päästjad peatasid 
tule leviku maastikul ning 
likvideerisid tulekahju 
kell 21.54. Keegi õnnetu-
ses viga ei saanud. Juhtu-
nu täpsemad asjaolud sel-
gitab välja menetlus.

Foto: Kristel Mänd

Algas eakatele keskenduv 
veeohutuskampaania
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PAKUN TÖÖD

• Ararat Grill otsib oma lõ-
busasse meeskonda kokka, 
väljaõpe kohapeal. Palk kok-
kuleppel. Tel 5331 0487

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

• Uhtna Hooldekodu võtab 
tööle hooldaja. Töö vahetus-
tega, tunnitasu päev 4,25 € ja 
öö 5,25 €. Kontakt: juhataja tel 
3257 841 ja 5387 5004

• Uhtna Hooldekodu võtab 
tööle medõe 0,5 kohaga. Nõu-
tav erialane kõrg- või keskeri-
haridus. Kontakt: juhataja tel 
3257 841 ja 5387 5004

• Põhjakeskuse kõrval asuv 
söögikoht otsib oma kollektiivi 
klienditeenindajat. Soovitatav 
eelnev töökogemus, kuid vaja-
dusel väljaõppe võimalus. Töö 
on vahetustega. Otsime tööta-
jat pikaajaliseks koostööks. Tel 
5827 1622 või kirjuta carstyle.
kroonikeskus@gmail.com

• Andja talu pakub tööd tali-
tajale lambafarmis Ridakülas, 
Kadrina vallas. Lisainfo tel 501 
6655

• OÜ Aaspere Agro pakub 
hooajalist (juuli-oktoober) 
tööd KOMBAINERILE (Claas 
Lexion 670). Vajalik T-kat. ju-
hiluba. Samuti pakume tööd 
KUIVATIOPERAATORILE. 
Vajalik valmisolek pikkadeks 
tööpäevadeks, pingetaluvus, 
korrektsus ja täpsus. Pakume 
motiveerivat töötasu ja täpsus-
tatud väljaõpet kohapeal. Info 
tel 5308 7181
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RTX Lines OÜ otsib oma meeskonda 

BUSSIJUHT - 
KLIENDITEENINDAJAT

Ootame oma meeskonda sõbralikke 
ja esinduslikke bussijuhte, 

kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

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

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

Rakvere Linnavalitsus kor-
raldab 15. aprillist kuni 30. 
juunini kestva fotokonkursi 
„Ehe Rakvere“, mille eesmärk 
on täiendada Rakvere linna 
pildipanka uute ja ilmekate 
fotodega, mis leiavad edaspidi 
kasutust piirkonna tutvusta-
misel ja turundamisel nii Ees-
tis kui väljaspool.

Nii professionaalseid kui 
harrastusfotograafe ja asja- 
armastajaid kutsutakse jääd-
vustama Rakvere linna sünd-
musi, inimesi, vaatamisväär-
susi, kultuuri- ja spordielu, 
hooneid, loodust, linnaruu-
mi ning kõike muud, mis on 
iseloomulik ainult Rakverele.

Rakvere linnapea Marko 
Torm innustas kõiki foto-
graafiahuvilisi konkursil osa-
lema, et avastada ja pildile 
püüda Rakvere linna ilu ning 
võlu erinevatel aastaaegadel. 
„Rakvere on jõuliselt arenev 
linn ja fotokonkursil osale-
mine on hea võimalus jääd-
vustada meie linna ehedust, 
elujõulisust ja mitmekesist 
elukeskkonda. Aeg kaob, kuid 
fotodele talletatu jääb,“ mär-
kis linnapea.

„Suurte arendustega lin-
naruumis peame olema seda-
võrd tugevamad ka linna ja 
selle uute võimaluste tutvus-
tamisel – huvitav ja ehe foto-
materjal on siinkohal suureks 
abiks. Teame ju kõik, et pilt 
ütleb rohkem kui tuhat sõna,“ 

• Job Service OÜ otsib oma 
meeskonda kohusetundlike 
betoonelemendi viimistle-
jaid objektidele, kus tööde 
sisuks on erinevad lihtsad 
ehitusalast teadmist eel-
davad tegevused. Objektid 
nii Rootsis kui ka Eestis. 
Kasuks tuleb inglise keele 
oskus ning B-kategooria 
juhiload. Lisainfoks helista 
või kirjuta. E-post info@
jobservice.ee või telefonil 
+372 513 3744

• Võtame tööle veoautojuhi 
Eesti  sisesele kalluri ja tendi 
tööle. Tel 506 1861

• Farm Haljalas otsib oma 
meeskonda farmitraktoristi, 
kelle tööks on sõnniku lükka-
mine, loomade söötmine, teh-
nika korrashoid. Graafi k 6 tööl, 
2 vaba. Lisainfo tel 5348 5870

TÖÖ

OTSIN TÖÖD

TÖID SAAB ESITADA 
NELJAS KATEGOORIAS:
• elukeskkond (nt tammik, 
Kirikupark, Rahvaaed jt 
pargid, Keskväljak, Vaba-
duse plats, kortermajade 
ümbrus, linnaosad jne);
• arhitektuur ja vaata-
misväärsused (nt Rakvere 
linnus, Tarva skulptuur, 
Arvo Pärdi skulptuur 
keskväljakul, Pikk tänav, 
Rakvere teater, teatrikino, 
kirikud, mälestusmärgid, 
raamatukogu, spordirajati-
sed jt objektid);
• inimesed (igapäevaelus, 
osalemas linnas toimuvatel 
erinevatel sündmustel jne);
• sündmused (nt Meeste 
Tantsupidu, Punk Laulupi-
du, Eesti Üldluulepidu, Bal-
toscandal, Eesti Saunafes-
tival, Rakvere linnapäevad, 
Arvo Pärdi sünnipäevanä-
dala pidustused, Viru Ralli 
ja muud spordivõistlused 
jne).

• Otsime Rakverre ja Kundasse 
tublisid puhastusteeninda-
jaid hommikul ja õhtul osalise 
tööajaga. Helistada tel 5610 
3887

• Otsime suvekuudeks pu-
hastusteenindajaid, töö 
on sobilik ka koolinoortele. 
Tööaja algus kell 10-11 hom-
mikul, 3-6 tundi päevas. 
Brutotasu alates 5€/tund. 
Oled oodatud meie juurde 
tööle kui armastad puh-
tust, oled kohusetundlik ja 
sõbralik. Asume otse mere 
kaldal ning soovi korral 
võimalus ühendada töö ja 
puhkus. Meie klientidest 
70% moodustavad välis-
turistid, kes naudivad pu-
hast loodust ja vaikust, su-
vepäevade ja muude üritus-
tega me ei tegele. CV palun 
saata mereoja@mereoja.eu, 
tel 5908 4196

• Pakume tööd veoauto lukk-
sepale. Info tel 5809 0936

• Töö kogemustega krohvijale 
ja maalrile, Rakveres. Tel 515 
3753

• Puiduettevõte Baltic Log 
Cabins OÜ otsib toot-
mistöölisi. Töökoht Väi-
ke-Maarjas E-R 8-17. Tel 
324 2426

• Pakun tööd abitöölistele tur-
barabas Tapa kandi elanikele. 
Tel 523 9659

• Pakun tööd maja värvijatele 
Rakvere kesklinnas (625 m2). 
Info tel 5648 6638

• Katela saeveski vajab tööta-
jaid. Tel 504 8960

• Ehitusmees (kogemuste-
ga) otsib tööd. Tel 5376 4824

• Otsin linnas välikoristustöid. 
Tel 5462 2417

• Mees otsib tööd (puude la-
dumine). Tel 5858 1371

• Maaler soovib tööd leida, 
võib pakkuda ka Soomes, do-
kumendid korras. Tel 5822 
6299

Fotokonkurss „Ehe Rakvere“ ootab osalejaid
lisas Torm.

Konkursile võib esitada 
nii mustvalgeid kui värvilisi 
hea kvaliteediga fotosid (re-
solutsioon soovitavalt 300 
dpi, suurus 2480x1795 piks-

lit). Fotot ei tohi ümbritse-
da paspartuu ega raam ning 
nende töötlemisel tuleb läh-
tuda heast tavast (minimaal-
ne kontrastsuse, heleduse ja 
värvikorrektsioon). Oodatud 
on ka panoraam- ja droonifo-
tod. Iga autor saab konkursile 
esitada piiramatul arvul töid, 
kusjuures foto võib konkursi-
le esitada ainult autor ise.

Fotod tuleb saata digitaal-
sel kujul e-posti aadressil pil-
did@rakvere.ee hiljemalt 30. 
juunil (k.a). Iga foto juurde 
on vaja lisada pealkiri, jääd-
vustamise koht ja kategooria 
ning autori kontaktandmed 
(ees- ja perekonnanimi, tele-
fon, e-posti aadress). Saatja 
vastutab esitatud fotode au-
torluse ning esitatud andme-
te õigsuse eest ning kinnitab, 
et ta on konkursile saadetud 
fotode autor. Alaealise autori 
puhul vastutab autoriõiguste 
eest tema vanem või hoolda-
ja.

Žürii valib laekunud fotode 
seast välja parimad ja võidu-
tööde autoreid tunnustatakse 
meenetega ning Rakvere lin-
na tunnuskirjaga. Konkur-
si võitjad tehakse teatavaks 
septembrikuu jooksul ning 
tulemused avalikustatakse 
Rakvere linnavalitsuse kodu-
lehel ja linnalehes „Rakvere 
Sõnumid“.

Kuulutaja
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Pärast Eesti okupeerimist 
Nõukogude Liidu poolt lüli-
tati Petseri linn 1944. aastal 
Venemaa koosseisu. Aga vei-
di enne seda, 80 aastat tagasi, 
24. mail 1939 toimus Eestile 
kuulunud Petseris suur tule-
kahju, mis hävitas kolmandi-
ku linnast. Tegemist oli suu-
rima rahuaegse tulekahjuga 
Eestis.

Tulekahjud linnades on 
olnud ajaloo vältel üsna ta-
valised ja sagedased. Nii oli 
ka Petseri mitu korda tules 
kannatada saanud, kuid kõige 
laastavam tulemöll läks lahti 
kolmapäeval, 24. mail 1939. 
aastal. Sarnaselt paljude teiste 
Lõuna-Eesti linnadega olid ka 
Petseris enamasti puitmajad. 
Need asusid üksteisele väga 
lähedal ja majade vahel olid 
veel erinevad puidust kõrval-
hooned.

Tollal elas Petseris eestla-
si ja venelasi enam-vähem 
võrdselt. Linn oli suhteliselt 
hästi arenenud nii kauban-
duslikult kui tööstuslikult. 
Kauplusi oli väga palju: on 
välja arvestatud, et 25 pet-
serlase kohta oli linnas üks 
kauplus. Kesklinnas olid suu-
red laod, kus hoiti erinevaid 
kaupu. Näiteks lina säilitati 
koguni kaheksas laohoones.

Kuiv ja tuuline ilm
Tulekahju algas Poska täna-
va (praeguse Pihkva tänava) 
majas number 37, kus elas 
tisler Pjotr Terešihhin koos 
abikaasa ja tütrega. Põlema 
läks laastkatusega puukuur. 
Pahategijaks oli toonaste al-
likate kohaselt Pjotri purjus 
29aastane vend Aleksandr 
Terešihhin, kes teadis, et 
vend oli hoone kindlusta-
nud. Nii pistis ta kuurile tule 
otsa, et hiljem oleks võimalik 
kindlustuselt raha saada. Pu-
rupurjus Aleksandr võeti pä-
rast tulekahju kinni ja tema 
kainenemisele kulus palju 
aega: ta oli veel põlengupäe-
va hilisõhtul maani täis.

Esimesena märkas tuld 
36. majas elanud naine, kes 
püüdis välja kutsuda tule-
tõrjet. Kuna aga majas olnud 
tuletõrjenupp oli rikkis, siis 
saatis ta ühe poisikese teadet 
suuliselt edasi andma. Tule-
tõrjujad saabusid 15 minutit 
hiljem.

Kustutustöödel osales 16 
tuletõrjemasinat kõikjalt 
Lõuna-Eestist. Appi tuldi 
Võrust, Tartust, Antslast, 
Valgast, Põlvast, Räpinast ja 
mujalt. Kokku võitles tule-
ga umbes tuhat tuletõrjujat. 
Kuigi nad töötasid vahetpi-

damata mitu tundi ja püüd-
sid tule levikule piiri panna, 
siis päriselt see ei õnnestu-
nud. Õnnetuseks oli kuiv ja 
soe ilm, lisaks veel tugeva 
tuulega. Mõne tuletõrjuja 
hinnangul olevat olnud lausa 
torm.

Tuli haaras kiiresti enda 
valdusesse terve kesklinna. 
Põlesid isegi tänavad ja tee-
katted. Põlevad tuletukid 
lendasid suure tuulega kuni 
kahe kilomeetri kaugusele. 
Probleeme tekkis ka kustu-
tusveega, sest tiigivesi sai 
otsa ja pumbajaam oli leeki-
des.

Päeval kolmveerand kaks-
teist paiku alanud tulemöll 
suudeti peatada neli tundi 
hiljem, umbes kell 15.30. 
Aga lõplikult sai kõik kustu-
tatud kella poole seitsmeks 
õhtul. Samas ei piirdunud 
tulekahi ainult linnaga, sest 
majad läksid põlema ka lin-
nalähedastes külades, kus 
põles maha mitukümmend 
hoonet.

Tulekustutuse üldjuhiks 
oli Petseri-Võru prefekt Ro-
man Kard (1898–1942), kes 
juhtis nii politsei- kui tule-
tõrjejõudusid. Kuna õnne-
tuste ajal aktiviseeruvad ala-
ti igat sorti pätid ja vargad, 

siis juhtus nii ka Petseris ja 
politseinikel tuli kaitsta pet-
serlaste vara, mida paharetid 
himustama hakkasid.

Majanduskahju 
miljonites kroonides
Petseri 650st elumajast hävis 
212. Tules said kannatada ja 
jäid ilma peavarjuta 1500 ini-
mest. Surmasaanute kohta on 
liikvel väga erinevad arvud: 
räägitakse 3, 5, 9 või isegi 12 
hukkunust. Tõsiseid põletus-
haavu said kaheksa inimest, 
kellest mitmel tuli veeta mitu 
kuud haiglas. Näiteks 80aas-
tane Maria Hesse pääses haig-
last koju alles novembri lõ-
pus. Aga viimane tuleohver, 
Hilda Suija (47) lahkus haig-
last alles 1940. aasta jaanuaris, 
olles olnud arstide ravida 200 
päeva järjest.

Tulekahjus hukkus ka pal-
ju loomi, sest talumehed olid 
toonud neid laadale müügiks. 
Nii sai surma sigu, lehmi, ho-
buseid, väiksematest looma-
dest rääkimata. Ajalehed kir-
jutasid tollal ka ühest ebaha-
rilikust juhtumist, kui siga oli 
kaevanud hoovi suure augu 
ning seeläbi päästnud nii 
enda kui oma peremehe elud.

Tuli tegi linnale kahju mil-
joneid kroone. Näiteks res-

torani „Must Kass“ omanik 
hindas oma kahju 223 000 
kroonile. Kauplustes põles 
ära umbes miljoni krooni 
eest kaupa. Maha põles kaks 
linaladu – kahju oli 160 000 
krooni. Saeveski põlemine te-
kitas 38 000 krooni kahju.

Tuli ei halastanud ka kino-
majale, hotellile, pangale, õl-
lepoele, apteegile, trükikojale, 
autotöökojale, pritsimajale ja 
teistele olulistele objektidele. 
Vaid tuulepealses linnaosas 
asunud kirikud, klooster ja 
koolid jäid terveks. Kannata-
nutele avati neli toidupunkti, 
elukohast ilma jäänud ini-
mesed paigutati Kaitseliidu 
majja ja koolihoonesse.

Inimesed olid täielikus ma-
senduses. „Kõik on läinud, 
millest veel hoolida!“ ütle-
sid nad. 25. mai Uudislehes 
kirjutati: „Kivi tänaval istub 
ühe ahervare müüril grupp 
inimesi. Mehi ja naisi, üks 
üsna suur, paljasjalgne tüd-
ruk. Kõik nutavad. Ka me-
hed. Hoiavad peadest kinni ja 
suured pisarad veerevad üle 
pesemata põskede. Tahaks 
astuda ligi, lohutada. Aga mis 
suudavad siin lohutussõnad? 
Kui nad esimesest valust üle 
saavad, siis vast aitab neid aeg 
ja uus, ülesehitav töö.“

Petseri tulekahjust kirjuta-
sid kõik tollased Eesti ajale-
hed väga põhjalikult. Sellele 
sündmusele oli pühendatud 
lausa mitu lehekülge, mida 
illustreeris ka suur hulk fo-
tosid. Kohe pärast Petseri 
põlengut hakkasid kõik Ees-
ti linnad ja organisatsioonid 
koguma humanitaarabi ja 
raha petserlastele. Suur abi 
oli raudteest, sest paljud va-
jalikud asjad toimetati abiva-
jajateni rongidega, kusjuures 
seda tehti tasuta.

Peatselt asuti Petserit uues-
ti üles ehitama. Otsustati, et 
Petseri peab jääma kauban-
dus- ja kultuurikeskuseks. 
Kõiki põlenud hooneid püüti 
taastada, kuid täielikult see 
ei õnnestunud. Aga umbes 
poolteist aastat hiljem elas 
suurem osa tulehädalistest 
juba uutes majades.

Tulekahju põhjused selgi-
tati välja väga põhjalikult ja 
süütamises end süüdi tunnis-
tanud Aleksandr Terešihhin 
mõisteti eluks ajaks vangi. 
Mis sai mehest pärast Ees-
ti okupeerimist Nõukogude 
Liidu poolt 1940. aasta suvel, 
pole teada.

Allan Espenberg

Eesti sai esimese 
ujuva ilmajaama
Keskkonnaagentuur pai-
galdas Peipsi järvele uud-
se poijaama, mis hakkab 
mõõtma hüdroloogilisi ja 
meteoroloogilisi parameet-
reid jäävabal perioodil.

Poi ilmajaam registreerib 
õhutemperatuuri, õhurõh-
ku, tuule kiirust ja suunda 
ning multiparameetriline 
sond erinevaid vee kvalitee-
di näitajaid (hapnik, hägu-
sus, pH, temperatuur jm).

Olulisim muudatus võr-
reldes senise seirega on see, 
et mõõtmised toimuvad 
automaatselt, suure ajalise 
ja sügavustihedusega ning 
andmed hakkavad laekuma 
kodulehele reaalajas. Seega 
on võimalik muutusi vee 
kvaliteedinäitajates jälgida 
pidevalt.

„Täna käime Peipsil 
mõõtmisi tegemas kaks 
korda kuus ja me ei tea, 
millised muutused veekva-
liteedis on toimunud, miks 
ja milline võib olla muutusi 
põhjustanud allikas,“ ütles 
Keskkonnaagentuuri hüd-
roloogiaosakonna juhataja 
Jana Põldnurk.

„Uus poi on meile olu-
liseks info lisaallikaks, et 
saada ülevaadet Peipsi järve 
vee kvaliteedist ning selles 
toimuvaid muutusi analüü-
sida,“ lisas Põldnurk.

Kuulutaja

1939: palang tegi suurt kahju Petseri linnale
TÄNA MAAILMAS

MÕNE REAGA
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22.06 Arkna Suur Laadapäev
21.07          Avatud talude päev
17.08 Arkna Juustufestival

KÜLASTA ARKNA MÕISA 
SUVEÜRITUSI 2019.A.

ARKNA 
JUUSTUKELDER 

ON AVATUD 
15.MAI-15.SEPTEMBER

K-P 12:00 - 18:00

Edasimüüjate info:

www.arkna.ee
@arkna

Arkna mõis, Arkna küla, 
44419 Lääne-Virumaa, Eesti

info@arkna.ee
+372 5554 0788 

VABA AEG

Rakvere Teatris esietendub 
mai lõpus suvelavastusena 
„Loojanguekspress“, mille 
mängupaik asub raudtee lä-
hedal teatrile kuuluvas deko-
ratsiooni laos. Teater on ha-
kanud kutsuma seda asukoha 
ja seal toimuva tegevuse tõttu 
raudteegetoks, kuid uurides 
vanu väljaandeid on ilmne-
nud selle asukoha ajalooline 
taust.

1920. ja 1930. aastail asus 
praegusel Näituse 4a krundil 
Rakvere-Jakobi Põllumeeste 
Seltsi näituseplats. Iga aasta 
sügise eel toimusid seal suu-
rejoonelised põllumajandus- 
ja tööstusnäitused. Rakvere 
Teatri asutamise algataja ja 
kunagine Rakvere linnapea 
Jakob Liiv (kuulsa luuletaja 
Juhani vend) oli ühtlasi põllu-
meeste seltsi asepresident.

Mälestuste järgi käis näitus-
tel „rahvast murruna“. 1936. 
aasta näitust külastas 12 tu-
hat inimest, lisaks kohalike-
le saabus 22 vaguni ja enam 

Eesti Isikuloo Keskuse juha-
taja Fred Puss räägib Eesti 
perenimede kujunemisest, 
enimlevinud ja imelikematest 
nimedest ning nimede järgi 
oma juurte leidmisest.

Tänavu möödub 200 aastat 
eestlastele perekonnanimede 
panemisest. Pärisorjuse kao-
tamisega Eestimaal (1816) 
ja Liivimaal (1819) said ta-
lupojad liikumisvabaduse, 
mis tõi kaasa vajaduse isiku 
identifitseerimist võimaldava 
dokumendi järele ning keh-
testati seadus, et igale inime-
sele antakse lisaks ristinimele 
ka püsiv ja pärandatav ning 
ametlikult fikseeritud pere-
konnanimi.

Neid ametlikke nimesid 
hakati Põhja- ja Kesk-Ees-
tis nimetama liignimedeks, 
Liivimaal (Lõuna-, Pärnu-, 
Viljandi- ja Tartumaa lõuna-
poolsetes kihelkondades ning 
Võrumaal) aga väärnimedeks.

Nimede panemine toimus 

mitmeti. Mõnel pool oli asja 
korraldajaks pastor, teisal kä-
sutati talupojad mõisa, kus 
nimed kirja pandi. Mõnel 
pool jälle käis külakubjas või 
kiriku vöörmünder talud läbi 
ning märkis soovitud nimed 
üles. Kuigi seaduses manitse-
ti, et talupojad endale kole-
daid või ebasündsaid nimesid 
ei paneks, andsid mõisnikud 
neile ise nalja pärast sageli 
ebasündsaid nimesid.

„Aga jutud, et küsiti ini-
mese käest ja esimene vastus 
pandi talle perekonnanimeks, 
see võib ka päris tihti tõsi 
olla,“ ütles Puss. Näiteks said 
üheksa perekonda endale ni-
meks Eitea. Tänapäeval on 
veel mõned Eitead ka alles.

Enamasti peegeldavad talu-
poegade valitud nimed nende 
mõttemaailma ja neid ümb-
ritsenud loodust. Kuna Eesti 
kirjakeel oli tol ajal alles ku-
junemisjärgus, siis kajastub 
valitud nimedes ka tollane 

murdekeel.
Esimese ilmasõja ajal ei ol-

nud Vene riigis Saksa nime 
omada enam kasulik ja Eesti 
avalikus elus tekkis diskus-
sioon võõrapäraste nimede 
asemele emakeelsete võtmise 
üle.

Võimaldamaks inimes-
tel nimedest vabaneda, anti 
1919. aastal välja Eesti nime-
seaduse ja 1935. aastal kehtes-
tati nimede eestistamise liht-
sustatud kord. Need seadused 
tõid kaasa seninägematu ni-
mede muutmise buumi, mil-
le katkestas alles Nõukogude 
okupatsioon. Kokku jõudis 
sel perioodil oma nime muu-
ta üle 200 000 eestlase.

Hõbeakadeemia loeng koos 
hooaja lõpetamisega toimub 
erandkorras neljapäeval, 30. 
mail kell 12.00–13.30. Koht 
on ikka Rakvere Kolledž, 
Pikk 40.

TLÜ Rakvere Kolledž

Suvelavastuse mängupaik asub kunagisel näituseplatsil

Etendust „Loojanguekspress“ mängitakse raudtee lähedal Rakvere Teatrile kuuluvas dekoratsiooni laos. Foto: 
Helen Solovjev

kui 1000 inimesega huvirong 
Tallinnast, Narvast tõi rong 
kohale 700 huvilist, Kundast 
sama palju.

Kõige enam pakkus külas-

tajaile huvi tõuhobuste välja-
panek, kus sai näha peamiselt 
Ardenni ja Tori tõugu hobu-
seid. Väljas olid kariloomad 
ja kodulinnud, seemne- ning 

sordiviljakasvatajad, jahuves-
kid, hõberebased, põllutöö-
masinad, eksportvõi ja -kana-
munad, pillid, raadioaparaa-
did, mööbel, šokolaad, lapse-

vankrid. Näituse päevakorda 
kuulus alati ka mingi töö-
võistlus – kündmine, lehma-
lüpsmine, kraavikaevamine 
või juurvilja harvendamine.

Naiskäsitöö osakonnas tun-
nistati ühel aastal parimaks 
ühe Rakvere pudupoe tööko-
jas valmistatud naiste „hästi 
ja maitserikkalt väljatöötatud 
aluspesu“. Meeskäsitöö vallas 
said 1. auhinna Rudolf Met-
savahi kübaratöökoja mütsid 
ja kübarad ning Jüri Karusso-
ni viiulid.

Nõukogude ajal oli kogu 
see ala sõjaväe halduses. Rak-
vere oli siis peaaegu kogu 
Põhja-Eesti piirivalve keskus, 
siit juhiti piirivalvurite te-
gevust Virumaal ja ka suurel 
osal Harjumaal. Staap ning 
osa kasarmuid asusid Pikk tn 
2, osa kasarmuid, ohvitseride 
korterid (ka laod) paiknesid 
planguga piiratud sõjaväelin-
nakus Jaama ja Ilu pst ääres. 
Linna peal aga õilmitsesid 
piirivalveohvitseride kara-

kullkasukates prouad.
Nõukogude ajal asusidki 

suvelavastuse mängupaigas 
piirivalve laod ning seal hoiti 
piirivalve koeri. Räägitakse, 
et suurtest raudväravatest 
mööda minnes oli kõhe tun-
ne ning sealt kostus pidevat 
haukumist. Eesti Vabariigi 
tulles sai hooned enda käsu-
tusse Kaitseministeerium ja 
seejärel Kaitseliit. Kui laod 
teatrile anti, oli seal kõike ala-
tes veoauto tihenditest kuni 
gaasimaskideni.

Aastate jooksul murti ladu-
desse korduvalt sisse, tundes 
huvi näiteks alkoholipudeli-
te vastu, mis olid etendustes 
kasutamiseks täidetud tee või 
muu värvilise vedelikuga. 
Ladudes hoitakse meie lavas-
tuste suuri dekoratsioone. 
Ladude alal käib siiani vahest 
getoelu ja nii mõnigi kohalik 
on meenutanud, et veetis seal 
oma lapsepõlve.

Kuulutaja

Hooaja viimases Hõbeakadeemias 
räägitakse perekonnanimedest
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KINNISVARA

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

VAATA KÕIKI PAKKUMISI
Tel: 5554 5501

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.ogelektra.ee/uuripinnad
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

VÄIKEMAARJA, 
PIKK 9

48 m2, II korrus

KOHTLA-JÄRVE, 
MALEVA 23

I korrus – 40,7 m2

JÄRVAKANDI, TURU 
TÄNAV 1

I-korrus– 28,6 m2

RAKVERE, LAADA 16

II korrus – 87 m2

NARVA, 
TALLINNA 52

I korrus – 10,6 m2, 19,5 m2

NARVA, 
RAKVERE 71 

I korrus 827m2. 
NB! Eraldi sissepääs, oma 
kaubaestakaad

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, 
tel 505 2065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

SUVEREHVE

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HALJALA, 
VÕSU MNT 5

I korrus – 31 m2

• Müüa otse omanikult renoveeritud 
majas remonditud 1toaline kõigi mu-
gavustega korter. Tel 5345 3355 

• Müüa 1toaline renoveeritud muga-
vustega korter Jaama pst, II korrusel. 
Hind 28 000 €. Tingimisvõimalus. Tel 
508 7583

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

• Müüa 1toaline korter Vinnis, II kor-
rus. Maja renoveerimine lõpetamisel. 
Info tel 5306 4984

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

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 16 000 €. Tel 
511 0478

• Müüa 2toaline korter Rakvere kesk-
linnas renoveeritavas majas, I korrus, 
remontivajav. Korteri planeering: 
väljapääs mõlemale poole maja, toad 
paiknevad eraldi, samuti on vannituba 
ja WC eraldi. Korterelamus toimuvad 
renoveerimistööd, mille käigus soo-
justatakse maja fassaad, vundament, 
katus. Uued välisuksed fonolukuga. 
Korteris on uued 3-kordsed paket-
taknad. Vahetatud kogu kütte- ja ka-
nalisatsioonisüsteem. Korterisse jääb 
köögimööbel koos sisustusega. Tel 
(alates kl 17.00) 5906 7067

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

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
Rakvere linnas Jaama tänaval. Tehtud 
remont köögis ja WC-s. Maja taga 
avar kuur/garaaž. Avar keldriboks. 
Soodushind 20 000 €. Lisainfo telefonil 
5349 1622

• Müüa 2toaline korter Vinnis. Tel 
508 3997

• Müüa 2toaline ahiküttega korter Vin-
ni vallas, 7 km Laekverest. Tel 5669 3339

• Müüa 2toaline korter Kundas, Ka-
semäe 13-28. 39,9 m2, vajab remonti. 
Tel 5374 4694

• Müüa korter Kunda Mäe 13, III kor-
rus, 2 tuba, trepikoda lukus, parkimis 
võimalus. Hind 5000 €, võimalus tin-
gida. Tel 5844 4376 ja 5814 9203

• Müüa Kundas 2toaline keskküttega 
korter, avatud köök, III korrus. Hind 
11  000 € koos sisustusega. Info tel 
518 9064

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
Uudekülas (Tamsalust 1,5 km kaugu-
sel) looduskaunis kohas, vanas mõisa 
pargis. Korteri juurde kuulub kelder, 
kuur ja aiamaa. Hind kokkuleppel. Info 
telefonil 5347 1765

• Kiiresti ja soodsalt müüa 3toaline 
ahiküttega korter otse omanikult. Ra-
hulikus rajoonis, palju abiruume, kaks 
sissekäiku, aiamaa, vesi sees, WC. Küsi 
lisa 5397 0061

• Müüa Rakveres Kungla tänaval 3toa-
line korter. Tel 5625 6916

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

• Müüa 4toaline remonti vajav korter 
Viru-Jaagupis. Tel 5342 0092

• Müüa vana maja Rakveres heas 
rajoonis. Krunt 1100 m2. Tel 5309 8802

• Müüa maja Rakvere vald, Lasila. 
Maja vajab kap. remonti. Läheduses 
lasteaed, mõisakool, kauplus, päeva- ja 
noortekeskused. Krundi suurus 6000 
m3. Toredad naabrid. Tule majaga 
tutvuma! Hea hind! Võta ühendust tel 
518 7119, Aivar

• Soodsalt müüa väike kahekordne 
ahiküttega maja Püssis. All korrusel 
2 tuba, köök, veranda, 2 sahvrit, kori-
dor. Ülal 1 tuba ja 2 suurt panipaika. 
Maja vajab renoveerimist, kuid kohe 
saab sisse kolida. Vaata http://www.
kv.ee/3080107. Info peale kl 18.00 
telefonil 526 3168

• Müüa vana talukoht Uhtnast 2 km. 
Vaata soov.ee6440804. Tel 5848 2025

• Müüa elamumaa 1888 m2 Tehase 5, 
Rakvere. Hind kokkuleppel, võimali-
kud vahetusvariandid. Tel 5554 8456

• Müüa kinnistu Vinni vald, Roela, 
Puka küla. Looduslikult kaunis kohas, 
kinnistut läbib Kunda jõgi, suurus 6,76 
ha, elektrileping olemas. Tel 528 3055

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

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

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

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

• Ostan Rakvere või Haljala remonti 
vajava korteri. Tel 518 8770

• Ostan 2toalise keskmises seisukorras 
korteri Väike-Maarja alevikku. Tel 
5554 0472

• Ostan 2-3toalise korteri Rakvere 
kesklinnas (II-III korrus). Tel 5562 4806

• Lastega pere ostab maja! Vähemalt 
1ha maad, Rakvere linnast kuni 25 km, 
hea bussiühendusega, naabrid eemal. 
Tel 551 1073

• Ostan garaaži Rakvere, Mulla täna-
vale. Tel 5648 6638

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

• Soovin üürida tuba Rakveres või selle 
lähiümbruses. Vähemalt 3 kuud. Info 
saata mailile: molg.samo@gmail.com

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

• Soovime üürida suveks mere ääres 
elamise. Oleme pikaajalise üürimise 
kogemusega ning hoiame korras teie 
maja. Värsket metsa- ja mereõhku 
vajavad kaks pensionäri. Otsime paika 
Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Har-
jumaal või Jõgevamaal. Tel 5457 0723

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

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

• Üürile anda 1toaline kõigi mugavus-
tega korter renoveeritud majas Võidu 
42, Rakvere. I korrus, möbleeritud, 
keldriboks. Soovitavalt pikemaks ajaks. 
Üüri hind 180 € + kommunaalmaksud 
(suvel ca. 50 €, talvel 85-90 €). Tel 525 
9000

• Üürile anda 1toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

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

• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter I korrusel Sõmeru keskuses. 
Tel 5887 1954 

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline plii-
diküttega korter, vannituba puudub. 
Üür 100 €/kuus, (sisaldab kommunaal-
kulusid). Info tel 511 0478

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
korter. Korter asub Rakveres Heina tä-
naval. Korteris on vesi ja kanalisatsioon 
(WC ja dušš). Korter on möbleerimata. 
Kommunaalkulud madalad. Huvi kor-
ral helista tel 504 5360

• Üürile anda 2toaline kõigi mugavus-
tega korter Rakveres, Lennuki tn. Üüri 
hind 250 € + kommunaalmaksud (ei 
lisandu KÜ laenumaksed). Ettemaks 
400 €. Tel 5809 6616

• Üürile anda 2 kaubanduspinda: 
kauplus 100 m2 + ladu ja kauplus 40 
m2, Tapa kesklinnas. I korrus, eraldi 
sissepääsud, olemas olmeruumid, 
valveseadmed, internet. Tel 503 9645

• www.toonklaas.ee

• Müüa BMW 330 XD, 3,0, diisel, 
150kW, 2004. a. Tel 5660 0759

• Müüa Ford Focus 1,8 TDCI, 85kW, 
2007. a, must, läbisõit 185  000 km. 
Toonklaasid, Sony stereo. Vahetatud 
enamik kuluosasid, kaasa nimekiri. 
Hind 2360 €. Tel 5907 6212

• Müüa Ford Focus Trend  1,6i 
08/2007. a. 74kW, universaal, ben-
siin, hõbedane metallik, konditsio-
neer, kesklukk, 2 x el.aknad, originaal 
valuveljed, korralik, äsja läbinud 
tehnilise ülevaatuse 08/2019, öko-
noomne! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa KIA RIO 2014. a, valge, läbi-
sõit 47,8 000 km, tehase garantii, teh. 
hoole 50 t. km teostatud. Üks omanik. 
Tel 506 2554

• Müüa Nissan Almera, diisel, 2,2, 
2001. a, sõidab, ÜV puudub või 
vahetan mõne teise vastu. Hind 
kokkuleppel. Tel 5463 1682

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

• Müüa Opel Astra Station Wagon 
1,8i 06/2006. a, 92kW, bensiin, uni-
versaal, kirsipunane metallik, uuem 
mudel,  täiuslik hooldusraamat, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
el.aknad, mõlkideta, korralik, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Combo C-VAN 3-ukse-
line, 2009. a, mootor 1,3TD, 55 kW, 
ÜV aasta lõpuni, kindlustus 08/2019. 
Olen 3 omanik, ÜV läbis puhtalt, 
välimus hindega 4, asukoht Rakvere 
ja näha saab nv, nädala sees asun 
Tallinnas. Tel 5692 1120 

• Müüa Škoda Felicia, universaal, 
1999. a, ÜV alles tehtud, Soomes 
arvel, bensiin, 1,3. Hind 400 €, sobib 
ka vahetus mõne diisel auto vastu. 
Tel 5463 1682

• Müüa Škoda Octavia 1,4 TSI. Auto 
on hõbedane, universaal kerega, 
regulaarselt hooldatud ja heas tehn. 
seisukorras. Odomeetri näit 202 000 
km. Kaasa saab talverehvid met.vel-
gedel. Hea ökonoomne ja ruumikas 
pereauto. Hind 5000 €. Tel 5690 6032

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

• Müüa VW Golf IV Variant, univer-
saal, 2004. a, tehniliselt korras, üle-
vaatus 2020/04. Hind 1250 €. Asukoht 
Jõgeva. Tel 5341 5530

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis 1,9TDI 04/2004. a.  74kW, 
kuldne metallik, turbodiisel, univer-
saal, hooldusraamat, 4 x el.aknad, 
püsikiirusehoidja, kehtiv ülevaatus, 
korralik, ökonoomne! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Atlantic 1.9TDI 05/2006. a, 74kW,  
turbodiisel, universaal, hõbedane 
metallik, hooldusraamat, kliima, 4 x 
el.aknad, püsikiirusehoidja, jne, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse 04/2020 
korralik, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780 

• Müüa Volkswagen Golf 4 variandi, 
konks, pagasikate, veljed. Soodsalt. 
Tel 5649 1828

• Müüa Volkswagen Sharan 1,9 TDI, 
96kW, 2006. a, 7 kohta, väga heas 
korras. Hind 3490 €. Tel 5340 7805

• Müüa Volkswagen Passat Variant 
Luxline 1,9TDI 01/2007. a. 77kW, 
universaal, turbodiisel, must metal-
lik, kliima, kesklukk puldist, el.aknad, 
väga korralik, äsja läbinud tehnilise 
ülevaatuse 05/2020, superökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa normaalgabariitidega uus 
mootorratas Alpha BD50Q-3A (saab 
sõita ka juhiloata). Hind 500 €. Tel 
322 7640

• Soodsalt müüa Nissan Almera su-
verehvid koos velgedega 175/65-14. 
Tel 5560 3788

• Müüa GAZ-53 kallaja, GAZ-52 porte, 
Zili raam, linttraktor Kasahstan 75. 
Tel 503 1849

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

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

• Ostan Gaz 51 ja sellega seonduvaid 
varuosasid. Pakkuge igas seisukorras 
isendeid, mittekomplektsed, vana-
rauda minevaid, kui ka sõidukorras 
isendeid. Hind vastavalt seisukorrale. 
Ranel tel 5343 4624, Gaz511@mail.ee

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. 
Vanast romust kuni heas korras ma-
sinani. Sobivusel tulen kohe järgi. Tel 
5357 7108

• Ostan sõidukeid igas seisukorras! 
Kaua seisnud, rikkega, ülevaatuseta 
jne. Tel 5565 9595
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

TEENUSED

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

E-R 9-16
Tallinn-Narva mnt 95. km

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %
Andke julgelt teada oma 

soovist ja me tuleme appi!
Teostame kaevetööd sulle sobival 

ajal ja kokku lepitud hinnal!
Info saamiseks helistage 

tel 524 6521 Info@anvora.ee

Hei sina, kes sa otsid
KANALISATSIOONI 
TRASSIDE ja muu 

KAEVETÖÖDE
teostamisega abi.

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

EHITUSTEENUSED

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

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

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

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

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

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

Tööstuse tn 15

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Sõiduautode remont, hooldus, 
diagnostika, summuti remont/keevi-
tus. Hind 20 €/h, Haljala vald, võimalik 
transpordiga aidata. Tel 5620 2164

• Muruniidukite, murutraktori-
te, trimmerite remont ja hool-
dus. Aiatehnika rent (mullafrees, 
muruõhutaja-samblaeemaldaja, 
oksapurustaja, hekipügaja). Jaa-
ma pst 11, Rakvere. Tel 325 5332, 
Forestplus OÜ

• Anda rendile kaubik: 1-3 päeva, 
50 €/päev; 4-12 päeva, 45 €/päev; 
13-30 päeva, 40 €/päev. Samas 
teostame ka veo- ja kolimisteenust. 
Tel 5694 9052

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

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

• 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

• Treilerveod. Helista tel 5858 0123

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

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Kallurauto töö (13 tonni). Tel 503 
2269 

• Reovee- ja fekaalivedu. Tühjen-
dame ära septikud, biopuhastid, 
kuivkäimlad jm. Helista tel 5656 
1515

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

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240

• KCK Teemant OÜ teostab teemant 
puurimistöid (ventilatsiooniavad, 
toruavad, kaabliavad jne). Tellimiseks 
võta ühendust info@kckteemant.eu või 
helista tel 517 4192

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

• Santehnilised tööd, torutööd, 
torumehed. Firma teostab kiirelt ja 
kvaliteetselt järgnevaid töid: nõudepe-
sumasina paigaldus, boilerite paigal-
dus/hooldus, radiaatorite paigaldus/
hooldus, keevitustööd, küttetorustiku 
paigaldus, tarbeveetorustiku paigal-
dus/hooldus, lekete likvideerimine, 
üldehitus. Küsi julgelt hinnapakkumist 
anlermaesepp@gmail.com või helista 
meile +372 5566 6811

• Kogemustega maaler ootab pakku-
misi Rakveres alates juuni kuust. Hind 
kokkuleppel. Tel 5801 7598

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

• Tänava-  äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigal-
dus ja automaatika, haljastus-
tööd. Tehtud töödele garantii. 
www.kiviaed.ee. Tel 5394 6666

• Paigaldame tänava-ja äärekive, ehi-
tame puit- ja võrkaedasid, teostame 
haljastustöid, pinnase planeerimine, 
lammutustööd, prügi- ja prahivedu. 
Müüa killustikku, liiva, mulda. Tel 
5639 1093, email: stone35@online.ee

• Teen korterites viimistlustöid. 
Kundas või Rakveres. Tel 5822 6299

• Teen pahteldus ja värvimistöid, 
paigaldan ka akna palesid, laminaat-
parketti jne. Tel 551 0531

• Ehitame lintvundamente  ja 
majakarpe, puitkonstruktsioonid 
ja puitfassaadid, terrassid. Tel 
5646 0674

• Metallitööd (treimine, keevitus). 
Tel 503 2269

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

• Teeme sisetöid ja vannitubade re-
monti. Tel 5678 0773

• Tegeleme katuse vahetusega ja uue 
katuse paigaldamisega ning vihma-
vee süsteemi paigaldusega. Samuti 
teostame erinevaid üldehitustöid. 
Helista tel 5668 4415 ning broneeri 
aeg juba täna!

• Kõik ehitustööd,  v.a maalri ja 
krohvimistööd. Vanade majade res-
taureerimine. Aampalade, laagide 
vahetus. Välisseina palkide vahetus. 
Korterite remont. Parketi paigaldus, 
plaatimine, väiksemad torutööd. 
Saunade ehitus, remont. Tel 505 6949

• Ehitus- ja remonditööd  nii 
eramutes kui korterites. Sisevii-
mistlus, vannitoad, voodrivahetus, 
soojustamine, terasside ehitus, 
santehnilised tööd. Hinnad head. 
Tel 5808 5965

• Teostame ehitus ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilistöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus. Tel 5897 9293, Ehmes OÜ

• Teostame kõiki lammutustöid ja 
prahi utiliseerimist. Töö kiire ja kor-
ralik. Tel 5604 0360

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. 
Tel 5565 3842, www.pursoojustus.ee

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

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, müürid. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru Küt-
tesüsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632
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• Õigusabi. Meristo õigusbüroo taas 
avatud. Põhja 25, Rakvere. Tel 514 1346, 
e-post meristomonica@gmail.com. 
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

• Kümblustünn Rakveres. Tahak-
sid muuta sünnipäeva, suvepäeva 
või mõne muu ürituse meeldejää-
vaks. Tule ja rendi kümblustünn, 
mis mahutab 8-10 inimest. Pakub 
lõõgastust nii suvel kui ka külmal 
talvel. Võimalik lisaks rentida ka 
peotelk. Transpordi võimalus. Tel 
5854 5348

• Saunatünni rent. Tee oma eriline 
üritus veel meeldivamaks, rendi 
SAUNATÜNN, rent 50 €/ööpäev, 
nädalavahetuse rent 100 € (ree-
dest-pühapäevani). Rakvere piires 
transport tasuta , väljaspool Rakve-
ret 0,35€/km. Lisainfo -Saunatünn.
ee. Tel 5841 6018

• Õmblusmasinate remont-müük. 
Tarvikud, osad kõikidele masinatele. 
Kuulutus ei aegu. Info 24 h tel 558 8429, 
3245 085, Priit

• Puude lõhkumine halumasinaga. 
Töötab ka elektrita. Hind kokkuleppel. 
Tel 520 9147

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

• Teostame puude langetamist, küt-
tepuude lõhkumist ja vajadusel ladu-
mist. Hind kokkuleppel. Tel 5631 8207

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

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

• Hekilõikus. Tel 5660 3585

• Niidan muru. Tel 5660 3585

• Pakun teenust murutraktori ja 
trimmeriga. Hind kokkuleppel. Tel 
5463 1682

• Muru niitmine. Tel 503 2269

• Muruplatsiabi: riisumine, niitmine 
traktori kui ka trimmeriga. Tel 5394 
2650

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

 • Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimine 
Toits Bändilt. Tel 514 9885

• Ansambel, õhtujuhtimine. Sisustame 
teie õhtu. Üle Eesti. Tel 5190 1697

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

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

MUUD TEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

torude sulatus

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

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

sele.

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

Rakmettrans

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

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

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357
E-mail: info@rolux.ee

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid sise- 
ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
Fassaadiplaatide müük 

ja paigaldus
Akende ja uste paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286
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• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
kuiv kask, toores lepp, sanglepp. Tel 
5192 4320

• Müüa soodsalt lõhutuid kütte-
puid (ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa lõhutud sanglepa küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 520 9147

• Müüa küttepuid: toores lepp, hind 
alates 40 €/rm; kuiv lepp, hind alates 
55 €/rm. Puulõhkumis teenus halu-
masinal, hind alates 11 €/rm. Puud on 
laotud 5 m3 alustele, võimalusel saab 
ka väiksemale alusele. Puu pikkuse lõi-
kame vastavalt kliendi soovile. Trans-
pordi võimalus. Tel +372 5347 7664, 
Erko. Kohala küla, Lääne-Virumaa 

• Müüa lõhutud küttepuid  koos 
transpordiga, saadaval hall lepp 
40 €/m3 (kvaliteetne puit). Tel 513 
7659, Rakvere

RAAMATU- 
PIDAMISTEENUS

Rohkem infot:
wwww.ingliteteraapia.weebly.
com/raamatupidamine.html

tel. 5455 1595

• igakuine 
raamatupidamine

• palgaarvestus, 
maksuarvestus,

• töötajate maksete 
deklareerimine

• majandusaasta 
aruande
koostamine

• konsultatsioon
• töö-/praktika 

võimalus

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

KODU

KÜTTEPUUD
Varalaen

Laen kinnisvara tagatisel
Kuni 100 000.- 
Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 
Suurem paindlikkus ja vabadus

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

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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

EDDDD......K

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 245 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

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

Motopood

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

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

H420EKO

kuulutused.kuulutaja.ee

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

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

• Müüa kultuurmustika taimi „Pat-
riot“, kõrgus 1,2-1,5 m (4 aastat vanad), 
„Chandler“, kõrgus 1,5+ m, „Kazplisz-
ka“, kõrgus 1,5+ m (4 aastat vanad), 
„Alvar“ kõrgus 1,20-1,5 m. Hind 6 €/
tk. Tel 524 3577

• Lemmu kivi. Kodumaine loo-
duslik dekoratiivkruus kolmes 
fraktsioonis (5-10 mm, 10-20 mm, 
20-32 mm) aeda, teedele, hauaplat-
sidele jne. Hind laos 60 €/tonn. 
Transpordivõimalus. Tel 505 3340 
või sven@meyris.eu

• Müüa korteri metall turvauks. Tel 
5566 6383

• Soodsalt müüa lahtikäiv diivan, 
tugitool, ümmargune laud ja lillepos-
tament. Tel 5851 8412

• Müüa sauna- ja suitsuahjud. Va-
jadusel kaup koju kätte ja paigaldus. 
Tel 505 4355

• Sümboolse tasu eest ära anda kor-
termaja aknad (puust). Tel 5675 3028

• Seoses majapidamise likvidee-
rimisega müüa uut ja kasutatud 
majakraami (mööbel, sügavkülmik, 
raamatud, nõud, kardinad, kaltsu-
vaibad, riided-jalanõud, jalgrattad ja 
palju muud). Asukoht: Simuna, Väi-
ke-Maarja vald. Helista tel 515 8050 ja 
lepime aja kokku

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

• Müüa uued koduoverlokid ja 2 
tööstuslikku salapiste masinat. Tel 
558 8429

• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. 
Tühjendusostud majapidamiste lik-
videerimisel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri, Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 555 55527

• Ostan nõukogudeaegsed fotoapa-
raadid ja objektiivid. Tel 5853 2215  

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

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan nõukogudeaegse vahvliküp-
setaja, küpsise pannid, mudelautod, 
binoklid. Tel 5834 8898

• Ostan majapidamise likvideerimise 
või kolimisel jäänud esemeid, raa-
matutest tööriistadeni. Tel 5808 1220

• Ostan murutraktori, ka remonti 
vajava. Tel 503 9650

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollekt-
sioonidena. Teemad – linnavaated, 
pulmad, matused, inimesed, pühade-
kaardid, sõjaväelased jm. Täiskirjutu-
sed hinda maha ei võta. AITA TALLE-
TADA AJALUGU! TELEFONINUMBER 
MUUTUS! Uus tel 5878 3749

• Müüa lõhutud küttepuud (toores 
segapuu). Hind 40 €/m3. Helista ja küsi 
lisa. Tel 5604 0360

• Müüa Rakveres toores küttepuu 
(vaher, kask). Halu pikkus 30-40 
cm. Ruumi hind 35 € ja ostja trans-
port!! Tel 5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva pliidipuud 
40 l võrgus (30 cm lepp). Koti hind 
2.80 €! Tel 5567 5755

• Soovin osta 1-3 ruumi toorest halgu 
(45 cm). Võib ka kuiva pakkuda. Tulen 
Rakveres ise järgi. Tel 557 0179

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632
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TUTVUS

MUU

TEATED

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

METS

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtnasaeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 
PRO PLEKITÖÖD OÜ

Müük kohapeal 
laoseseisuna:

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

Hind 4,85+km (5,82€)

Vihmaveesüsteem 

-20 %
Tapa, Ülesõidu 8 

Avatud E-R 8.00-17.00
Tel 5556 0167

Ettevõte müüb ehitus-
likku saematerjali, eri-

nevad pikkused, laiused 
prusse ja laudu.

Saadaval ka 6 m materjal. 
Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine.

Transpordi võimalus.
Info tel 515 0268, 520 6369

kuulutused.kuulutaja.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 39 €/rm
toores lepp

al 55 €/rm
kuiv lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

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

Paatna külas.

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

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

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98 EUR pakk.

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

EHITUS

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

•  L I I V ,  K I L L U S T I K ,  M U L D , 
FREESASFALT. Kohale veoga Tal-
linnas, Harjumaal, Kohila vallas. Tel 
507 9362

Remm Puit OÜ
 Müüb Vinnis

ehituslikku saematerjali

Tel 508 3841
remmpuit@gmail.com

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

• Müüa kultuurmustika taimi „Pat-
riot“, kõrgus 1,2-1,5 m (4 aastat va-
nad), „Chandler“, kõrgus 1,5+ m, 
„Kazpliszka“, kõrgus 1,5+ m (4 aastat 
vanad), „Alvar“ kõrgus 1,20-1,5 m. 
Hind 6 €/tk. Tel 524 3577

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

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

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

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• ÖKORAMM kompost. Kvaliteetne 
sõnnikust valmistatud sõelutud kom-
postmuld. Umbrohu- ja haigusvaba! 
Ostuga keemiline analüüs kaasa. Hea 
mullaviljakuse ja pH taastaja. Valmis 
kasutamiseks püsikutele, katmikala-
dele ja avamaale. Hind laos 60 €/m3. 
Transpordivõimalus. Tel 505 3340 või 
sven@meyris.eu

• Müüa kurgitaimi „Adam“ F1 v.k 
sort. Tel 5349 9628

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

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

• Müüa MTZ -82 väljalaske aasta 1990, 
töötunde 610, seisnud aastaid. Lisaks 
müüa paksusmasin, erinevaid metalle 
ja ehitusmaterjale. Tel 513 5442, Enn

• Ära anda isane kass. 2-aastane isane 
kass otsib endale toredat peremeest/
perenaist. Kiisu on musta/valge pika 
karvaline. Kassile meeldib süüa krõ-
binaid, meeldib mängida, armastab 
paitamist. Kass on steriliseerimata. 
Transpordi võimalus. Tel 5827 1798

• Imeilusad kassipojad otsivad kodu. 
Tel 5366 6356

• Müüa tuhkru kutsikas 4 k. Tel 5833 
0153

• Müüa lemmikloomaks 2 küülikut. 
Tel 5685 8009

• Odavalt müüa vene sinine kass 
1,4aastane. Tel 5366 6356

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14 – müügil hea valik 
jalgratturi riideid (püksid, pluusid, 
kombinesoon)

• Räägu tänava kirbukas. Laupäeval 
25.05.2019 kell 10.00 -15.00 taas ava-
tud on Räägu kaubatänav. Sa tõmba 
püksid jalga, ära oota enam! On müüki 
pandud igasugust kraami, võid leida 
uuemat ja vanemat tavaari. On laua-
nõusid, taimelapsi, suitsuvorsti, juus-
tu, pudi-padi, laste nodi, kingi, kotte, 
kausse, potte. Tel 501 0334

• Energiline nooruslik ja asjalik töötav 
Lääne-Virumaa mees vaiksest ja ra-
hulikust maakodust soovib tutvuda 
46-58aastase saleda Lääne-Virumaa 
naisega püsisuhte eesmärgil (võib ka 
kaugemalt). Ole julge ja helista sest 
kõik oleneb sinust. Sinu kõnet ootan 
alates 18.00. Tel 5372 5051

• Tutvun sümpaatse sõbraliku naisega 
püsisuhteks. Tel 5907 3196

• www.toonklaas.ee

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

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



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Aivar Müüri 
matuseteenused  ● 24 h surnutransport

 ● matuste organiseerimine
 ● krematooriumi teenused
 ● matusetarvikud
 ● kalmistutööd

Suhtleme nii eesti kui ka vene keeles

Teenused

Tel 5647 7432
Leina 8, Tapa vald, 45109
aivar.myyr.001@mail.ee
www.matmine.eu
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HINNAD RAKVERE TURUL
23. mai 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 1,00
Värske kartul (import) kg 1,80 2,50
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Petersell kg 8,00
Karulauk punt 1,50
Küüslauk (import) tk 1,00
Salatikurk kg 2,00
Väike kurk (import) kg 2,00 3,00
Väike kurk (Eesti) kg 4,00
Värske hapukurk kg 8,00
Tomat (import) kg 3,00 4,00
Tomat (Eesti) kg 5,00 6,00
Redis punt 1,00
Aeduba (import) kg 12,00
Maasikad (import) kg 3,50
Maasikad (Eesti) kg 16,00
Murelid (import) kg 8,00
Arbuus (import) kg 2,00
Kulturrmustikas (import) kg 10,00
Vaarikad 125g karp 1,50 2,00
Mesi 700g purk 5,50
Värsked räimed kg 1,30
Värsked kilud kg 1,30

Müügil rikkalikus valikus suvelilli, püsikuid, tomati- ,
kurgi- ja maitsetaimi

KUULUTUSED/TASUB TEADA

tööstuskaup – riided ja jalanõud
kasutatud riided

Kirjanikuna on Jelena Skulskaja kasutanud tervet oma elu kirjanduse 
jaoks. Foto: erakogu

Jelena Skulskaja: vene kirjanduses 
on armastus alati õnnetu
Kirjaniku ja tõlkija Jele-
na Skulskaja uues ro-
maanis „Piiriarmastus“ 
lõpeb pragmaatiliselt al-
guse saanud piiterlanna 
ja tallinlase kaunis ning 
sügav tunne tõelisele ar-
mastusele kohaselt kur-
valt. Autor rääkis raa-
matu esitlusel vene kir-
jandusele omastest traa-
gilistest armastuslugu-
dest.

Kaire Kenk

Üks vana anekdoot räägib sel-
lest, kuidas peavad ennast ülal 
erinevate rahvuste esindajad, 
kui satuvad asustamata saa-
rele niisuguse seltskonnana, 
mis koosneb kahest mehest, 
kes ei ole omavahel tuttavad, 
ja neile tundmatust naisest.

Mõlemad peenutsevad ing-
lased saadavad näiteks oma 
ülejäänud päevad ja aastad 
mööda täielikus üksinduses, 
sest ei ole ju kedagi, kes neid 
kõiki üksteisele tutvustaks. 
Prantslased hakkavad lõbu-
salt kolmekesi koos elama. 
Venelastega juhtub aga nii, et 
naine hakkab armastama üht 
ja läheb mehele teisele ning 
kõik kolm on väga õnnetud.

Vene kirjanduse üks läbiva-
maid teemasid on oma meest 
mittearmastav naine, kes aga 
siiski jääb talle truuks.

Jelena Skulskaja sõnul on 
vene kirjanduses armastust 
alati kirjeldatud seda pahem-
pidi pöörates – kui armastus 
on juba osutunud reetmiseks, 
pettumuseks, altvedamiseks, 
enesetapu põhjustajaks, kül-
maks arvestuseks või alatu-
seks.

„Õnnelik armastus oli vene 
kirjaniku jaoks rumaluse, 
banaalsuse ja piiratuse jälg,“ 
nentis kirjanik.

Näiteks Tšatski on murest 
murtud seepärast, et Sofia 
ei vasta tema armastusele 
(Gribojedov, „Häda mõistuse 
pärast“). Onegin on õnnetu, 
sest Tatjana Larina ei taha te-
maga abikaasat petta (Puškin, 
„Jevgeni Onegin“). Bazarov 
sureb, ilma et olekski Odint-
sovat kätte saanud (Turge-
nev, „Isad ja pojad“).

Anna Karenina viskub 
Vronski embusesse, seejärel 
aga rongi alla (Tolstoi, „Anna 
Karenina“). Katerina söös-
tab Borisile vastu, seejärel 
aga sööstab jõkke (Ostrovski, 
„Äike“).

Parim vene armastaja
Skulskaja sõnul oli Nobeli 
preemia laureaat Ivan Bunin 
(1870–1953) ainus vene kir-
janik, kes kirjutas armastusest 
koos kogu sellele omase tun-
dehurmaga, mitte truudusest 
ega petmisest. Tema novel-
likogumik „Hämarad alleed“ 

sisaldab nii palju tõelisest 
tundest ajendatud lembehõl-
landusi ja -piinu, õrnusi ja lä-
heduse kirjeldusi, et raske on 
uskuda, et neid kirja pannes 
oli Bunin üle 70 aastane.

Muidugi oli tema enda elu 
üks suur armukokkupõrge – 
pärast paljusid abielus oldud 
aastaid armus ta noorde luu-
letajannasse ja sundis abikaa-
sa nõustuma sellega, et nad 
hakkavad elama majas kol-
mekesi. Mõne aja möödudes 
armus luuletajanna paraku 
lauljannasse, kes oli järsu loo-
mu ja mehelike kommetega 
naisterahvas, ja ka lauljanna 
kolis Bunini majja elama. Bu-
nini naine aga püüdis alusta-
da romaani tema sekretäriga. 
Bunin tundis ennast tollal 
niivõrd üksildasena, et luges 
vahel uusi jutustusi ette pisi-
kesele toakoerale.

„Minu arvates tegeles Ivan 
Bunin vanuigi unistamisega. 
Vanaduses inimesed harili-
kult ei unista, sest unistami-
seks on vajalik pikk hoovõtt, 
siin aga võib iga päev osutuda 
viimaseks. Kuid tema unistas. 
Unistas armastusest – liigu-
tavast, naiivsest ja sügavast 
ning mis peamine, noorest 
armastusest. Armastus oli tal 
nooruses ja külastas teda kor-
duvalt, aga siis ta ei hinnanud 
seda, ei hoidnud, ei osanud 
nautida iga selle viivu,“ kirjel-
das Skulskaja.

Armastada geeniust
„Vene kirjanduse üks kõige 
traagilisemaid poeetide peas 

sündinud ideesid on veendu-
mus, et naised peavad neid 
armastama seepärast, et nad 
on oma võistlejatest paremad, 
targemad, andekamad, ereda-
mad ja teravmeelsemad. Neile 
ei tulnud pähegi, et korralik-
ku inimest armastamast loo-
buda on väga kerge: piisab 
sellestki, et pettutakse tema 
voorustes. Loobuda armasta-
mast lurjust on aga peaaegu 
võimatu! Venelased usuvad 
tänini, et geeniusel on õigus 
elada sellist elu, mida nõuab 
tema loomus,“ nentis kirja-
nik.

Esimesena tuli sellisele vää-
rale ja hukutavale veendumu-
sele 200 aastat tagasi „Häda 
mõistuse pärast“ peategelane 
Tšatski. „See on puhtalt vene 
idee. Sõnale, kirjandusele ja 
sõnaseadmisoskusele kinnis-
tunud teadvuse idee. Tšatski 
on veendunud, et Sofja liht-
salt peab teda armastama. 
Kuidas Tšatski Sofjat vallu-
tab? Ta räägib. Ta naerab väl-
ja rivaale ja ühiseid tuttavaid, 
õelutseb, salvab, viskab nalja, 
loob karikatuure ja puistab 
aforisme. On veendunud, et 
tema mürgisus ja leegitsevad 
silmad kutsuvad neidises esile 
armastuse. Venelased usuvad 
tänini kunstniku geeniusse, 
hoolimata sellest, kuidas too 
käitub,“ kinnitas Skulskaja.

Armuõnne võimalikkus
„Kõik õnnelikud perekonnad 
sarnanevad üksteisega, iga 
õnnetu perekond on aga õn-
netu omamoodi,“ alustas oma 

romaani „Anna Karenina“ 
Lev Tolstoi. „Võib-olla just 
nimelt geeniuse selle fraa-
si pärast on vene kirjandus 
suhtunud õnnelikesse pere-
kondadesse alati põlgusega 
ega ole neid kunagi lähemaks 
uurimiseks välja valinud,“ ar-
vas kirjanik.

„Tolstoi „Sõja ja rahu“ Na-
taša Rostova, kes oli alguses 
lendlev, ülev ja imekaunis, 
loo lõpus aga abiellus paksu ja 
heasüdamliku Pierre Bezuh-
hoviga ning sünnitas talle 
korralikult lapsi, paneb isegi 
kooliõpilased kahtlema armu-
õnne võimalikkuses. Puškinil 
on abielumehed alati rumalad 
ja õnnelikud sarvekandjad. 
Nad vaatavad tepitud hom-
mikumantlisse mähituna 
heldinud naeratusega pealt, 
kuidas naised neid petavad,“ 
arutles Skulskaja.

„Lermontovil toob armas-
tus endaga kaasa ühe inimese 
surma ja teise külma ükskõik-
suse. Dostojevskil ei ole või-
malik eristada armastust kan-
gelaste eluga kaasas käivast 
hüsteeriast, hullumeelsusest 
ja üleüldisest õudusest,“ jätkas 
ta.

Skulskaja sõnul ei uskunud 
Tšehhov õnnelikesse ja pik-
kadesse kooseludesse ning 
talle näis sageli, et isegi tema 
enda õnnetu ja haige elu lõ-
puosas sõlmitud abielu on 
suur ja labane eksimus.

„Tšehhov ei uskunud, et 
kahe inimese armastus võib 
olla vastastikune. Kõik tema 
süžeed on rajatud sellele, et 
armastus suudab elus püsida 
ainult siis, kui puudub vas-
tuarmastus ja jumaldatu jääb 
kättesaamatuks. Kohe pärast 
seda, kui tekib vastastikuse 
tunde sädemeke, lõpeb kõik 
igavuse, räpasuse, sõimu, 
reetmiste ja alatusega,“ lausus 
kirjanik.

„Piiriarmastus“
Ka Skulskaja uue romaani 
„Piiriarmastus“ armastus on 
venelik. Minategelane on Lil-
ja Skulskaja, kes töötab teat-
ris, kirjutab näidendit, luule-
tusi… Ja lõpuks paneb kok-
ku stsenaariumi kahe noore 
inimese armastusest: mees 
elab Tallinnas, kuid unistab 
naasmisest oma juurte juur-
de Peterburi, tema väljavalitu 
aga unistab kolimisest Eestis-
se. Noorte armastus osutub 
kauniks, sügavaks ja lõpeb 
tõelisele armastusele kohaselt 
kurvalt.

Skulskajale endale on ar-
mastus pigem loominguline 
küsimus – kirjanikuna on 
ta kasutanud tervet oma elu 
kirjanduse jaoks. „Ma ikka 
mõtlesin, kas see mees sobib 
luuletusse, kas temast saab 
novelli või hoopis romaani. 
Või ei saa midagi? Siis pole ka 
seda suhet tarvis,“ rääkis kir-
janik.
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Vereloovutajaid oodatakse doonoripäevale
Põhja-Eesti Regionaalhaigla ootab kõiki uusi ja vanu doo-
noreid Rakvere doonoripäevale 30. mail kell 10–14 Rakvere 
Kultuurikeskuses aadressil Kreutzwaldi tänav 2.

Kaasa palutakse võtta isikut tõendav dokument. Lisainfo 
leiate veebiaadressilt www.verekeskus.ee.

Kuulutaja

Laupäeval, 1. juunil tähista-
takse Rakveres lastekaitse-
päeva omanäolise kontser-
diga „Emad ja isad lastele“. 
Kontsert algab kell 13 linna-
valitsuse terrassil (sisenemine 
F. G. Adoffi tänavalt), vihma 
korral valges saalis.

Laste auks ja rõõmuks kor-
raldatud koguperekontserdil 
astuvad kuulajate ette eri-
nevatel elualadel tegutsevad 
lapsevanemad, kelle seas on 
nii avaliku elu tegelasi kui 
ka laiema üldsuse ees vähem 
tuntud tublisid emasid ja isa-
sid.

Nii on esinejate nimistus 
kõrvuti laulva sepa Margus 
Kalaga näitleja Ülle Lichtfeldt 

ja tema poliitikust kaasa Ind-
rek Saar, musikaalne peda-
goog Olev Mäe koos abikaasa 
Merikesega, hambaraviklii-
niku Virudent juhid Kersti ja 
Viido Põldma.

Veel astuvad lavale musi-
kaalsed teatriinimesed Liisa 
ja Urmas Lennuk; muusikud 
Andrus Albrecht, Marge Nil-
ler, Kaire Rapur, Toomas 
Krall ja Martin Müller.

Lisaks lauludele pakutakse 
võimalust kuulata rahvusva-
heliselt tunnustatud muusi-
kaõpetajate Darja ja Artdjom 
Rodistšenko pillimängu osa-
vust. Teatavasti pälvisid nad 
möödunud aastal kõrgeid 
tiitleid – Laureate I Prix duo-

na ning Laureate II Prix Art-
jom soolointsrumentalistina 
– Rahvusvahelise teaduse, 
kultuuri ja kunsti akadeemia 
kureeritud konkursil Euro 
Media Star.

Kontserdi kavas on palasid, 
mis pärit esinejate lapsepõl-
vepäevilt, aga esindatud on ka 
tänastele lastele hästi tuntud 
rõõmsad laulud.

Eeskava juhib Marko Po-
merants, lauljaid saadab bänd 
koosseisus Teno Kongi, 
Kristjan Priks, Peep Pihlak ja 
Johannes Pihlak. Erikülalise-
na sooritab etteaste Rakvere 
Eragümnaasiumi 5. klassi lau-
lukoor, keda saadab Kauri-
kooli õpilaste bänd.

Kontsert „Emad ja isad las-
tele“ on aasta tagasi emade-
päeval alguse saanud menuka 
koguperekontsertide sarja 
kolmas sündmus. Esime-
ne kontsert kandis pealkirja 
„Isad ja lapsed emadele“, no-
vembris isadepäeva puhul 
toimunud teine kontsert toi-
mus nime all „Emad ja lapsed 
isadele“. Kontsert „Emad ja 
isad lastele“ on korraldatud 
Rakvere Kultuurikeskuse ja 
Moonaküla Muusikaakadee-
mia koostööna, sissepääs on 
prii ning iga laps saab peale-
kauba ka maitsva kingituse.

Kuulutaja

30. maist kuni 2. juunini 
vältavad Vinni valla päevad 
toovad vallarahvani matka-
õhtud kevadistel linnulaulust 
rõkkavatel metsaradadel, te-
gevusterohke laste- ja noor-
tepäeva, bussiekskursioonid 
ning üheks päevaks avatavad 
kodukohvikud ja aiad koos 
maitsvate toitude ja ühiste 
ettevõtmistega. Vallapäevade 
motoks on „Teeme ise valla-
päevad!“, kus tegevusi jagub 
igale maitsele noortest vana-
deni.

30. ja 31. mai õhtul on ka-
vas matkad koos retkejuh-

tidega. 30. mail toimuvad 
ühismatkad Uljaste, 31. mail 
Venevere matkarajal.

Lastekaitsepäeval, 1. juunil 
toimub Roelas laste- ja noor-
tepäev seikluslike tegevuste, 
muusika ja tantsuga. Tur-
nimist, ronimist jm seiklus-
likke tegevusi pakub lastele 
Elamuspank OÜ, mudilastega 
mängib Pipi. Tegevusi jagub 
ka 3D printeri, automudelis-
mi, sumodemonstratsiooni ja 
vanglateenistuse töötubades. 
Õhtul saavad huvilised kaa-
sa elada esmakordselt Roelas 
Puusepa järve ääres peetavale 

seebikarbirallile.
Sama päeva õhtul esine-

vad Roelas kontserdiga rah-
vusvahelise folkloorifestivali 
Baltica väliskülalised Indiast, 
Lätist ja Ukrainast ning an-
sambel Lõõtsvägilased. Päeva 
lõpetab Ants Viermanni dis-
ko.

2. juunil peetakse esma-
kordselt Vinni vallas kohvi-
kutepäeva. Ülevallalisel et-
tevõtmisel ootavad rahvast 
külla 17 kohvikut: Kadilas, 
Kantkülas, Kulinal, Miilas, 
Muugas, Mõdrikul, Pajus-
tis, Roelas, Ulvis, Veneveres, 

Vinnis, Viru-Jaagupis, Tu-
dus.

2. juunil toimub ka üle-
vallaline bussiekskursioon 
„Tunne Vinni valda!“, mis 
seekord keskendub Räga-
vere piirkonnale. Korralda-
takse teinegi, eraalgatuslik 
bussiekskursioon Inju-Mõ-
driku-Muuga-Roela-Kulina 
kandi kohvikute ja tegemiste-
ga tutvumiseks.

Kuulutaja

Tulekul on Vinni valla päevad

Lastekaitsepäeva tähistatakse kontserdiga
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Mart Kivastik

KÜLMETAVA KUNSTNIKU PORTREE

Konrad Mägi igavene rännak

Lavastaja EVA KALBUS

Mängivad KOKK teatritrupi näitlejad

Etendused

27.,28.,29. mai Vat Teatri saalis 17.30

14. juuni Purtse Tulivee keskuses 18.00

17. juuni Käsmu Kaspervik restorani meresaalis 18.00

Piletid Piletilevis ja enne etendust kohapeal

Leia meid Facebookis - Liigub ja Loob; Instagrammis - kokk_teatritrupp

KUHU MINNA

MÕNE REAGA

Täna jõuab Eesti ja USA 
kinodesse koguperefilm 
„Aladin“, mis põhineb 
araabia muinasjutul.

Tõnu Lilleorg

Tegevus toimub Agrabahi 
linnas. Sealne sultan on mu-
res tuleviku pärast, sest tema 
tütar Jasmine (mängib Naomi 
Scott) on kõik kosilased tagasi 
lükanud. Nii pole trooni kel-
lelegi edasi anda, sest naisele 
pole seda kunagi pärandatud.

Linna turg on aga Aladini 
(Mena Massoud) kuningriik, 
kus ta tunneb iga nurgata-
gust ja päris mitte ilma põh-
juseta peetakse teda vargaks 
ning vahel kutsutakse koguni 
rentslirotiks.

Kuid vanemateta üles kas-
vanud Aladinil on suur süda 
ja kui Jasmine oma identiteeti 
varjates kord turule tulnuna 
pahandustesse satub, tõttab 
Aladin neiule appi. Põgu-
sa tutvuse käigus avastavad 
noored, et on mõlemad oma-
moodi olude lõksus. Kas neil 
oleks teineteisele midagi täht-
sat pakkuda?

Omad plaanid Agrabahi 
tulevikuga on aga ka sulta-
ni asetäitjal Jafaril (Marwan 
Kenzari), kes tahab ise valit-
sejaks saada. Kui Jafar mär-
kab paleesse hiilinud Aladini, 
nabib ta noormehe kinni ja 
saadab ühte koopasse võ-

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
7. mai–1. juuni kevadnäitus „Mis linn/maakond see on?“ 
Rakvere Galeriis
26. mai kell 16 II Rakvere Akordionipäev „Tiri ja tõmba“ 
Rakvere Gümnaasiumis
27. mai kell 19 „Ma palun...: palvemotiivid eesti luules“ Rak-
vere Kolmainu koguduse noortemajas
30. mai kell 17 Paula Linde autorikontsert „Helin hinges heli-
ses“ Rakvere Muusikakoolis
31. mai kell 10–17 suvine raamatutäika Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu ees
31. mai kell 14 Seeniortantsupidu Rakvere Teatri õuel
1. juuni kell 13 lastekaitsepäeva koguperekontsert „Emad ja 
isad lastele“ Rakvere Linnavalitsuse terrassil
 
O KÕRTS
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
25. mai O@the video night DJ Alvar Orula

MIM TERAAPIA- JA KOOLITUSKESKUS
25. mai kell 10.00–15.00 Elukvaliteedi seminar
Toimumiskoht Niine 5 (II korrus), Rakvere
Lihtne ja kerge teekond iseendasse läbi igapäevaste valikute, 
kasutades oma potentsiaali. Kõnelevad ja tööriistu jagavad 
sõltumatu energiaterapeut Illi Siilak, koolitaja ja treener Me-
rike Rihti Kuuse ning konstellöör Marge Õun.
Kava: 10.00–11.30 „Muutuste energia“, 11.45–13.15 „Sära ja 
särise oma väes“, 13.30–15.00 avatud uksed
Info ja registreerimine merike.r.kuuse@gmail.com, 58781055

RAKVERE TEATER
24.05 kl 19.00 Loojanguekspress, esietendus, Raudteegeto 
(Näituse 4a, Rakvere) (lav. Peeter Raudsepp)
25., 30.05 kl 19.00 Loojanguekspress Raudteegeto (Näituse 
4a, Rakvere) (lav. Peeter Raudsepp)

GUSTAVI MAJA
22.–26. juuli laste päevalaager, soodushind kuni 31. maini
5. juuni „Investeerimine ja eneseareng“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Näitus tutvustab kaadritagust elu
Mõni nädal tagasi avati Rakvere Teatrikinos näituse „Eesti 
film – kaadritagune elu“, millega tähistatakse Eesti Kinolii-
du 55. sünnipäeva. Ühtlasi on see kummarduseks filmitegi-
jatele, kelle väsimatu töö on aidanud hoida eesti kultuurile 
olulisi väärtusi ning tutvustanud seda ka teistele.

Fotonäitus toob vaatajateni kinoklassika kulissidetagused 
kaadrid läbi Eesti parimate fotokunstnike kaamerasilma. 
Teie ees on Andres Teissi, Tõnu Talivee, Patrik Tamme, 
Vahur Puiki, Villu Reimani, Raivo Tiikmaa, Herkki-Erich 
Merila, Heikki Leisi, Tõnu Nooritsa, Viktor Menduneni, 
Riina Varoli ja Martin Lazarevi looming.

Antud näitus kergitab valget ekraanikangast, et tuua ini-
mesteni filmitegemise varjatud pool ning juhtida tähelepa-
nu operaatoritele, režissööridele, filmikunstnikele aga ka 
kõigile teistele meeskonna liikmetele, kelle töö tulemusena 
on enam kui saja aasta vältel sündinud Eesti filmikunst.

Kuulutaja

Lendaval vaibal uude ellu

lueset, õlikannu hankima. 
Aladinil õnnestub kann oma 
valdusse saada ja ta on õige 
üllatunud, kui sealt ülivõime-
kas džinn (Will Smith) välja 
vupsab ning temalt kolme 
soovi pärib.

Walt Disney filmistuudio 
jaoks on nüüdne linateos uus-
versioon nende oma 1992. 
aasta samanimelisest ülime-
nukast animafilmist. Õnnes-
tunuks saab pidada peaosalis-
te valikut. Aladini ja Jasmine’i 
mängivad noored, andekad ja 
seni mitte väga tuntud näitle-
jad ning nüüdseks viieküm-
neseks saanud Will Smith ro-
kib oma rollis täiega. Samuti 

on veenev Jafari osatäitja.
Lisaks põnevale loole, mis 

võiks meeldida lastele, lei-
dub filmis tähelepanuväär-
set ka täiskasvanutele. Nagu 
peategelaste psühholoogiline 
arenemine ning džinni filo-
soofilised ja elulised tähelepa-
nekud sellest, kuidas olla edu-
kas. Džinn on Aladinile nagu 
elutreener.

Ja muidugi kõlab 1992. aas-
ta filmist maailmakuulsaks 
saanud ning Oscari võitnud 
laul, mille eestikeelne pealki-
ri on „See maailm uus“ ning 
mida on esitanud Hedvig 
Hanson ja Koit Toome.

Aladin ja Jasmine on äsja tuttavaks saanud. Foto: kaader filmist
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www.facebook.com/EhituseABC 

-25%

osta ka 
e-poest!

Kampaania tingimused: 
www.ehituseabc.ee

25.-26. mai

KÕIK
KAUBAD

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Teamwood OÜ
(Sepa 18 a, Sonda)

Lisainfo:
Regina +372 51 325 81 või

+372 53 067 722
regina@teamwoodtimber.com

PAKUB LAIAS VALIKUS
terrassilaudu,

välisvoodrilaudu,
põranda- ning

seinalaudu, karkassi ja
saematerjali

JUHTUS SÕIDUKIGA ÕNNETUS!
Osutame otsekäsitluse teenust kõikidele

kindlustusseltsidele.

Vormistame liiklus- ja kaskokahjud.

Suhtleme kindlustusega.

Anname nõu kereremondi kohta.

A. K. Autoteenindus – hoolime sinu autost!

Rakvere, Narva 29, tel 327 0401

www.akauto.ee

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Sealiha al 2,69 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

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

erinevad grill- ja saslõkivorstid.

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
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