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Avatud meele ja tulise hingega – 
eripalgeline kultuurifestival Tamsalus
Oli 1993. aasta varakevad ning taasise-
seisvunud Eesti oli saamas kaheaasta-
seks. Olid keerulised ajad, kus nii riik 
kui iga inimene võitles toimetuleku ja 
parema tuleviku eest ning erivajadustega 
inimeste ühiskonda kaasamine ja võrd-
sete võimaluste loomine oli teisejärguli-
ne teema. Kuid just sel aastal loodi sot-
siaalminister Marju Lauristini toel Eesti 
Puuetega Inimeste Koda, mis tähistas 
mõttemaailma muutuse algust – rabele-
da välja nõukogude ajast meisse sügavale 
juurdunud nn puudega ühiskonna staa-
tusest. Selleks aga oli vaja muuta mõtte-
maailma ja seadusandlust.

Just loodud Eesti Puuetega Inimeste 
Koja esimeseks suureks ja mõttemalle 
muutvaks algatuseks sai puuetega ini-
meste kultuurifestivali korraldamine. 
Nüüdseks traditsiooniliseks kujunenud 
ja kuni koroonakriisini iga-aastaselt 
toimuva kultuurifestivali korraldami-
sel seati endale kõrged ja kohati isegi 
täitmatud eesmärgid – ühelt poolt tuua 
hooldekodudesse, kodudesse või eri-
koolidesse peidetud puudega inimesed 
avatud ühiskonda ja teisalt julgustada 
nn „tavainimesi“ eelarvamustevabalt ja 
hirmuta puudega inimestega suhtlema. 

Ja nagu ikka on heaks ühendajaks laul, 
tants ja rõõmus meel.

1993. aastast toimunud puuetega ini-
meste kultuurifestival leiab aset juba ka-
hekümne viiendat korda. Tegemist on 
unikaalse ja kõige pikema traditsiooniga 
puuetega inimeste kultuurisündmusega 
Eestis, kus astuvad üles lauljaid, tantsi-
jaid, instrumentalistid ja näitetrupid üle 
Eesti. Igal aastal jõuab publikuni mitu 
erinäolist etteastet nii lastelt, täiskasva-
nutelt kui ka eakatelt.

Tänavu toimub puuetega inimeste 
kultuurifestival Tamsalus, enne seda, 
üle-eelmisel aastal, Rakveres, kus tea-
tepulk võeti üle Tartult, kus toimusid 
kolm väga menukaks kujunenud festiva-
li. Meie festival on kui rändteater, liiku-
des ringi mööda imeilusat Eestimaad ja 
tuues puuetega inimeste loodud kunsti ja 
rõõmu igasse piirkonda.

Puuetega inimeste kultuurifestival on 
erivajadustega inimeste ja nende lähe-
daste seas pikisilmi oodatud sündmus, 
milleks valmistutake terve aasta. Esine-
jate seas on nii pikaajalise kogemusega 
esinejaid kui ka mitmeid uusi üllatavaid 
tegijaid.

Kui alguses oli tegemist pigem „ise 

teeme ja ise naudime“ stiilis ürituse-
ga, siis tänaseks päevaks pole tegemist 
enam ammu ainult puuetega inimestele 
suunatud ettevõtmisega. Kuigi jah, la-
val on endiselt vaid erilised inimesed, 
kuid saalis on aina rohkem neid, kel 
otsene side erivajadustega inimestega 
puudub.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste 
Koja korraldustoimkond julgustab kõiki 
osalema festivalil publikuna ning märka-
ma, kui suurepärast kultuurielamust pa-
kuvad puuetega inimesed ja kui väga nad 
naudivad suurel laval esinemist.

Tulles avatud meele ning hingega, on 
positiivne emotsioon vitamiinina ta-
gatud. Uskuge, kõik on võimalik ning 
rohkemgi veel. Seega, ootame teid kõiki 
18.–19. juunil Tamsalu kultuurimajja.

Monika Haukanõmm,
Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

Aitäh, lapsevanemad ja lapsed, õpetajad!

O leme üheskoos tulnud läbi 
COVID-19 kriisi, mis on tõusude 
ja mõõnadega suunanud õpilasi 

distantsõppele ja sundinud üksi pingu-
tama ning pannud proovile meie kõigi 
kohanemisvõime. Lõppev õppeaasta oli 
heitlik ja keeruline nii õpilastele kui lap-
sevanematele.

Uues olukorras olid kõik. Lisakoor-
mus õpetajatele distantsilt õpetamiseks, 
lisaülesanded lapsevanematele oma laste 
toetamiseks koduses õpikeskkonnas. Li-
saks palju teadmatust, piirangutega ar-
vestamine, mure oma lähedaste käekäi-
gu ja tervise pärast.

Pingutust, suurt mõistmist ja teine-
teise toetamist vajasid kõik olukorras, 
kus terve pere oli kodus – distantsõpe, 
kodukontor, soovitus lasteaialaps koju 
jätta. Kuidas korraldada elu ümber nii, 
et koduses keskkonnas toimiks kõik kõi-
gi pereliikmete vajadusi arvestavalt. See 
lisas vaimset pinget, pani proovile ka 
paarisuhteid ja suhteid lastega. Aga ma 
olen kindel, et kriis on meid muutnud 
tugevamaks ning õpetanud hindama va-
badusi, mis varem tundusid iseenesest-

mõistetavana.
Ma loodan, et kui koroonakriis tõi 

keerulised suhted, siis leidus ka kõrvalist 
abi, et sellega toime tulla. Loodan, et ei 
ole valehäbi oma muredega kellegi poole 
pöörduda abi saamiseks, kui selleks on 
vajadus. Ühiskond justkui eeldab, et ole-
me tublid ja saame hakkama. Vahel on 
see väga raske.

Leian, et ka lapsevanemad väärivad 
suurt avalikku tunnustust toimetuleku 
eest COVID-19 olukorras. Teame küsi-
must „kas su tass on pooltäis või pool-
tühi?“ Uuema aja filosoofiast lähtudes 
võiks aga meeles pidada, et tass on tege-
likult taastäidetav.

Lapse heaolu sõltub oma armsast lap-
sevanemast. Saame jagada rõõmu, tuge, 
abi ja armastust kui oleme ise rõõm-
sad, terved ja õnnelikud. Me teame, mis 
meie igaühe hinge toidab, aitab taastuda 
või energiat annab – nendeks tegevus-
tes tuleb aega planeerida, aega võtta. 
Nii õpetada ka oma lapsi – et täiskas-
vanutena oskaksid ka nemad iseennast 
väärtustada.

Tänan Rakvere linna nimel kõiki lap-

sevanemaid ja õpilasi, kes on läbi keeru-
lise õppeaasta jõudnud finišisirgele. Te 
olete suurepärased ja hästi hakkama saa-
nud. Aitäh, õpetajad!

Soovin südamest õnne kõigile, kes sel 
kevadel oma haridusteel olulise etapi 
lõpuni jõudnud – nii lasteaialastele kui 
koolilõpetajaile! Siiras tänu kõigile lap-
sevanemaile, kes selle keerulise aja jook-
sul oma lapsi toetasid, märkasid ja tun-
nustasid. Te olete imelised!

Saabuv suvi annab hingetõmbeaega ja 
võimalust kohtuda sõpradega päriselt, 
näost näkku. Soovin, et teil kõigil on 
aega ka puhkuseks ja energia kogumi-
seks.

Rõõmu ja vahvat suve!

Triin Varek,
Rakvere linnapea
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Rakvere Spordi-
keskuse direktoriks 
valiti Ave Sats
Konkurss spordikeskuse di-
rektori leidmiseks kujunes 
Rakvere linnapea Triin Va-
reki sõnul väga tugevaks, 14 
kandidaati seast valiti välja 
Ave Sats.

„Valituks osutus kandidaat, 
kel on selge visioon, kuidas 
Rakvere spordielu arenda-
da, kes väärtustab meeskon-
natööd, on ettevõtlik ja 
suurepäraste teadmiste ning 
oskustega,“ ütles Triin Varek.

Rakvere Spordikeskuse uus 
direktor Ave Sats märkis, et 
kindlasti on tema jaoks pinget 
pakkuv liikuda eraettevõtlus-
est avalikku sektorisse. „Rak-
vere spordielu on arenev ja 
heal järjel. Taristu uueneb 
silmnähtavalt ja valdkonna 
tegijad on pühendunud. Näen 
võimalusi, kuidas seni teh-
tud häid ja toimivaid prakti-
kaid on võimalik rakendada 
spordielu elavdamiseks ja 
valdkondade omavaheliseks 
sidumiseks,“ rääkis Sats, kes 
asub ametisse augustis.

Ave Satsil on magistrikraad 
rekreatsioonikorralduse eria-
lal ja on lõpetamas TalTechis 
personalijuhtimise ja -aren-
damise magistriõpinguid. Ta 
on töötanud JELD-WEN Eu-
roopa peakontoris, osalenud 
Estonian Plywood AS tehase 
käivitamisel kvaliteedijuhina.

Kuulutaja

Rakvere Teater jagas 
kolleegipreemiaid
Alates teatrimaja 
renoveerimisest 
2005. aastal on 
üleantavaks kol-
leegipreemiaks 
sepistatud nael. 

Parimaks nais-
näitlejaks tun-
nistati kolleegide 
hinnangul Grete 
Jürgenson Anna 
rolli eest lavas-
tuses „Charlot-
te Löwensköld“ 
ning Sirli rolli 
eest lavastuses „Sirli, Siim ja saladused“. Meesnäitleja naela päl-
vis Margus Grosnõi Hammi rolli eest lavastuses „Lõppmäng“ 
ning osatäitmise eest kontsertlavastuses „Lihtsalt, rõõmuks“.

Parimaks lavastajaks hindasid kolleegid Eili Neuhausi Tu-
omas Kyrö näidendi „Kõike head, vana toriseja“ lavastamise 
eest.

Kunstnikutöö kolleegipreemia läks sellel aastal Lilja Blu-
menfeldile, kes kujundas Florian Zelleri näidendi „Ilma sinu-
ta“. Juba 13. korda välja antava preemia „Muidu imeline“ pälvi-
sid teatri 80. juubeliürituse korraldus ning teatri ja tema enda 
juubeliaasta nägu Volli Käro. 

Parima etendust teenindava töötaja preemia teenis Indrek 
Apinis, parimaks lavastust ettevalmistavaks töötajaks valiti aga 
Maie Nurmoja. Parimaks teenindajaks hääletati võrdselt Aniita 
Vaher ja Taimi Tanning ning parima korraldaja tiitel läks sel 
aastal jagamisele Daisy Kulli ja Helle-Mall Niinemetsa vahel.

Korraldusosakonna eripreemia „Alati valmis!“ on mõeldud 
kõige koostööaltimatele näitlejatele, kelleks olid 80. hooajal 
Ülle Lichtfeldt ja Margus Grosnõi.

Preemiad anti üle 14. juunil Kunda külje all Lammasmäe 
Puhkekeskuses, kus aasta pärast mängitakse suvelavastust „Ro-
bin Hood“.

Kuulutaja

Meesnäitleja naela pälvis Margus Grosnõi. 
Foto: Rakvere Teater

Maitsete aasta kahvel rändab mööda Põhja-Eestit
Mai lõpus Oandu külastuskes-
kuses toimunud avaüritusel 
võttis Põhja-Eesti Läänemaalt 
üle aasta toidupiirkonna tiitli 
ning selle sümboliks oleva 
puidust kahvli, mis tegi vahe-
peal peatuse Rakvere Talu-
poes ning jõudis sel teisipäe-
val pidulikult hoiule Väi-
ke-Maarja Taluturule, kus 
peeti ühtlasi Põhja-Eesti toidu 
päeva.

Liisi Kanna

„Toidupiirkonnale antak-
se 1,5 meetrit pikk puidust 
rändkahvel. Meie otsustasi-
me, et ei jäta seda aastaks ot-
saks kontorisse seisma, vaid 
paneme kahvli ka Põhja-Ees-
tis rändama,“ ütles tänavuse 
maitsete aasta eestvedaja Eha 
Paas vahetult enne sümboli 
üle andmist Pandivere piir-
konnale.

Põhja-Eesti kohaliku toi-
du märgise kandjaid ühen-
dab tunnuslause „Paepealsed 
maitsed“. Eha Paas rääkis, et 
mõned aastad tagasi otsustati 
kohalike toiduettevõtjatega 
oma toidu pärimust uurida. 
„Tuli välja, et meil on neli 
põhitoorainet. Esiteks kartul, 
mida on kõige rohkem Ees-
tis kasvatatud Saaremaal ja 
Põhja-Eestis. Otsustasime, et 
kartul tuleb taas au sisse tuua. 
Teiseks loomulikult kala, sest 
Põhja-Eesti on ju mereran-

nikuga, aga tegelikult olid ka 
siinsed jõed kunagi lõhekala 
täis,“ tutvustas toidupiirkon-
na eestvedaja kohalikke toor-
aineid.

„Omane on meile ka oder. 
Kindlasti on paljud söönud 
karaskit, aga lisaks saab sellest 
teha näiteks põnevat orsotot, 
salateid jne. Püüame odrast 
tehtavad toidud taas esile 

tuua ja tänapäevases võtmes 
pakkuda,“ jätkas Paas, lisades, 
et kohalikke toiduettevõtjaid 
kutsutakse üles pärimuse uu-
rimisel esile tulnud toorai-
neid aegajalt näiteks oma too-
detega sümbioosis kasutama.

Neljanda toorainena, mida 
soovitakse laiemalt tutvusta-
da, nimetas Paas viina. „Aga 
mitte ainult joomiseks, vaid 

ka viina saab toidu valmista-
miseks kasutada,“ sõnas täna-
vuse maitsete aasta eestveda-
ja, täpsustades, et vägijooki 
seob piirkonna maitsetega 
siin asuvate paljude mõisate 
rajamise ajalugu.

Just mõisasid soovitas Eha 
Paas kindlasti tänavu väisata, 
näiteks on Anija mõisas juuli 
alguses tulekul meele pühen-

datud päev, mitmed mõisad 
osalevad ka augustis toimuval 
triiphoonete ja aedade päeval.

Suurte ürituste kõrval jul-
gustas ta aga igaüht Põh-
ja-Eesti toidu aastat tähista-
ma ka oma kodus. „Kui teile 
tulevad külalised, siis rääkige 
neile maitsete aastast ja pak-
kuge kohalikke toite. Meil on 
kodulehele tulemas ka videod 
ja retseptid ning aasta lõpuks 
Põhja-Eesti toidu raamat, mis 
avab meie piirkonna põne-
vaid toite,“ lisas Eha Paas.

Väike-Maarjas toidu päe-
val oma degusteerimisletiga 
väljas olnud Aivar Niinemägi 
Koduvuti OÜ-st, mis kannab 
samuti Põhja-Eesti kohaliku 
toidu märgist, nentis, et 2021. 
aasta toidupiirkonna tiitel on 
siinsetele ettevõtjatele suu au. 
„Aga samas ka kohustus, et 
me suudaks olla varasemate 
aastate vääriline,“ lisas Niine-
mägi.

Ettevõtja usub, et maitsete 
aasta algatus sünnitab kind-
lasti uusi tegemisi ja initsia-
tiive. „See aitab aktiveerida ja 
mobiliseerida inimesi, mis on 
väga suur asi,“ lausus Niine-
mägi. „See on tootjatele selli-
ne ühine võimalus, sest iga-
ühel eraldi turul käia on väga 
keeruline. Kindlasti on nüüd 
terve hulk üritusi tulemas, 
mina ootan põnevusega,“ oli 
Koduvuti omanik ees seisva 
aasta suhtes lootusrikas.

Väike-Maarja vallavanem, 
Pandivere piirkonna aren-
gusse panustava MTÜ Paik 
juhatuse liige Indrek Keskü-
la märkis samuti, et koha-
like ettevõtete jaoks on see 
suurepärane võimalus oma 
toodangu propageerimiseks. 
„Tänane päev on hea näi-
de – tootjaid tuli välja palju 
rohkem, kui me seda üritust 
organiseerima hakates arvasi-
me, inimesed tulid asjaga kaa-
sa,“ avaldas Kesküla rõõmu.

„Mul on hea meel, et me 
Pandivere piirkonnana kaasa 
lööme. MTÜ Paik koos teiste 
Leader tegevusgruppidega on 
ettevõtmist toetamas, et eest-
laste hulgas süveneks teadmi-
ne, mis on Põhja-Eesti toit,“ 
lausus Kesküla.

Kahvli üleandmine ja toi-
dupäev otsustati korraldada 
Väike-Maarja Taluturul, sest 
just sinna on viimase kümne 
aasta jooksul koondatud mit-
mete Pandivere piirkonna 
ettevõtjate toodangu müük. 
Teisipäeval kattus kaubalet-
tidega aga ka taluturu hoone 
esine plats ning degusteeri-
miseks pakuti mitmekesist 
valikut – mahemeest ja eba-
küdooniasiirupist rukkihel-
bepudru ning vutimuna late-
kohvini välja. Ettevõtjad tut-
vustasid oma tooteid ja tege-
misi ning meeleolumuusikat 
mängis kohalik kapell.

Eha Paas andis 1,5-meetrise kahvli üle Põhja-Eesti toidu päeval väljas olnud toidutootjatele. Foto Liisi Kanna
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Ei ole jaaniõhtut ilma lõkke, sauna ja kiigeta
Harmoonikumi perenaine, loo-
dusterapeut ja semiootik Ene 
Lill – kui ta just lätlastega 
koos jaanipäeva ei pea, vaid 
oma pere keskel on – valmis-
tab ise ka jaaniroad. „Ise te-
gemine on väga tähtis, sel on 
teine vägi sees kui valmistoi-
dul,“ täpsustas ta. Oluline on 
ka lõkke ääres istumine ning 
muidugi värsked vihad ja 
saun!

Katrin Uuspõld

„Jaanipäev võib mõne jaoks 
olla suur pidu, aga minu jaoks 
on ta pööripäev, natuke nagu 
jõulud, mil oled oma perega 
koos. Jooksmist on niigi pal-
ju, aga jaanipäeval lõkke vaa-
tamisega saab aja maha võtta 
ja väärtused paika panna – 
minu jaoks on jaanipäev kva-
liteetaeg,“ kirjeldas semiootik 
ja loodusterapeut Ene Lill.

Naine tunneb hästi vanu 
rahvakombeid ja käib aeg-
ajalt ka lätlaste juures jaani-
päeva pidamas. „Lätlastel on 
palju paremini vanad kombed 
säilinud! Selle kohta ütleb 
Lotman, et kultuur tugevneb 
äärealadel ehk lätlased, kes 
on meie ugrimugri kultuuris 
rohkem tõrjutud, on palju 
paremini traditsioone elus 
hoidnud,“ täheldas Lill.

Lätlastel on jätkuvalt kom-
beks jaaniajal punuda pärjad 

pähe, pidada ühiseid sööma-
aegu, laulda ohjeldamatult 
suure lõkke ümber, kiiku-
da, käia saunas ning pärast 
püherdada kastes. „Ka meie 
pärimuses on kirjas kastes 
püherdamine, et endale head 
tervist saada, aga mina pole 
seda praktikas Eestis enam 
kohanud,“ märkis Ene Lill.

Saun ja vihtlemine on nii 
eestlastel kui lätlastel alles, 
küll panevad meie lõuna-
naabrid ka maarohtusid vih-
tadesse. „Kui teha jaaniõhtul 
värsked vihad, siis on need 
suurema väega. Nagu ka jaa-
niajal korjatud ravimtaimed,“ 
nimetas Harmoonikumi pe-
renaine ja loodusterapeut.

Ravimtaim peab olema 
muidugi korjamisküps. „Sel 
aastal on kohe puhkemas 
pärnaõied, korjata saab ka 
kaselehti ja nõgesed on igal 
ajal head. Võib keeta nõgese-
suppi ja kuivatada lehti ning 
lehepuru lisada toitudesse. 
Näiteks on väga head kaera-
küpsised, millesse on pandud 
kuivatatud nõgest,“ soovitas 
Ene Lill.

Ta märkis, et kui nõgesest 
teed teha ja seda liiga palju 
juua, siis võib see vere pak-
suks teha, aga nii on see iga 
ravimtaimega – teed tuleb 
juua teadliku kuurina ja mitte 
liialdada.

Kaselehti saab kasutada 

raviteedes ja vannides. „Ka-
selehel on puhastav toime. 
Välispidises kasutuses anna-
vad tõrvained immuunsust, 
C-vitamiini, kus vihtlemisel 
pekstakse toime läbi naha 
sisse, samuti vannis tõmmi-
sena tugevdab ta immuun-
sust. Teena on aga puhastav 
ja diureetiline toime,“ selgitas 
loodusterapeut.

Õige aeg on korjata ka viir-
puuõisi ja valget iminõgest. 
„Viirpuuõied korrastavad 
südame tööd, alandavad ve-
rerõhku, eriti tinktuurina. 
Valge iminõges on aga seen-
haiguste, vooluste, põletike 
vastu hea nii joogiks kui van-
niks,“ soovitas Ene Lill.

Mis puutub jaanipäeva et-
tevalmistustesse, siis need 
algavad varakult. „Kes tahab 
jaaniks õlle käima panna, 
peab seda tegema juba kaks 
nädalat varem. Päev-paar 
enne tuleb hoolikalt toad ja 
õues rajad ära pühkida – va-
narahvas teadis, et kõik pöö-
ripäeval tehtu kestab hästi, 
nii ka kord. Kombekohaselt 
tuleb hoolitseda ka loomade 
eest,“ rääkis Lill.

Jaanitoidud tehti päev va-
rem või samal hommikul: 
võtta oli soolasilk ning kui 
vanadel eestlastel olid sel ajal 
au sees kohupiimatoidud, siis 
miks mitte ka tänavu kohu-
piimakorpe, sõira ja kohu-

piimapudingut oma perele ja 
külalistele valmistada.

„Toit võeti lõkke äärde 
kaasa, aga lõkkega oli vanasti 
kaks varianti: kui oma pere 
tarbeks, siis tehti vaikses var-
jatumas kohas, näiteks orus. 
Kui aga avalik lõke kogukon-
nale, siis mäe otsas. Jaanilõke 
annab hea energia terveks 
aastaks,“ märkis Lill.

Üksteise püüdmised, üle 
lõkke hüppamine ja sõnaja-
laõie otsimine oli vanarahval 
jaanipäeval omal kohal. Ka 
kiikumine on eestlastele olu-
line, seda tehti nii munade-
pühal kui jaanipäeval. „Kiiku-
misega ravisid vanad eestlased 
isegi haigeid: haige viidi kiige 
peale ja arvati, et see ravib 
teda terveks. Iseenesest võe-
takse ka ju lapsed sülle ja neid 
kiigutatakse, see on omamoo-
di stressiravim ja kui stress on 
ära, küll see haigus siis ka lah-
kub,“ nentis Ene Lill.

Ta tõdes. et meie päevini 
on jaanikombestikust püsi-
ma jäänud vähemalt ühes-
koos söömine, lõkke ümber 
istumine ja saunas käimine. 
„Tänapäeval on lisandunud 
inimestel õuele ka tünnisaun. 
Eks külm vesi on karastami-
seks ja soe vesi stressi maan-
damiseks. Istuda soojas vees 
on muidugi mõnus – eriti kui 
jaaniõhtul on rohkelt sääski,“ 
leidis Lill.

Kiikumise tava on nii eestlastel kui lätlastel ning kiikumiseta ei saa ka jaanipäeval. Kiigel 
hoogu andev Harmoonikumi perenaine ja loodusterapeut Ene Lill tõdeb, et tõepoolest, 
kiikumine on omamoodi stressiravim. Foto: erakogu
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Jaaniõhtus on lõkkelõhna ning pere ja 
sõpradega suhtlemise suminat. Et kõik 
sujuks ning meel oleks hea, tuleb üht-
moodi hoolitseda nii kehakinnituse kui 
ühistegevuste eest. Või siis piirduda õdu-
sa programmiga, mille loob elav tuli ja 
selle ümber istudes sündivad vestlused. 
Aasta valgeimal ööl võib olla endalegi 
märkamatult hommikuni üleval, aga ko-
hustust muidugi pole!

Katrin Uuspõld

OG Elektra tootmisjuht Tatjana Rõmke-
vitš soovitas Grossi Toidukaupade vali-
kust jaanipäeval proovida selle suve uusi 
tooteid: mozzarellajuustuga grillvorste 
ning vürtsikat kana poolkoiba.

„Poolkoib on parajalt vürtsikas kerge 
grilltoode. Poolkoivad on seisnud mari-
naadis, kuhu on pandud paprikapulbrit, 
koriandrit, ingverit, pipra- ja vürtsise-
gu, sinepit, õli ja vett – äädikat lisatud 
ei ole,“ selgitas Rõmkevitš. „Mozarella-
juustuga grillvorst on mõõdukalt soola-
ne, sisaldab nii veise- kui sealiha, juustu 
maitse on tunda.“

Grilltoitude juurde sobivad tema sõ-
nul väga hästi äsja Grossi Toidukaupade 
sortimenti jõudnud suvesalat ja kaali-
ka-porgandisalat. 

„Aastast aastasse ostetakse meie too-
detest klassikalisi sealiha- ja kanašašlõk-
ki. Kellele meeldib sea kaelaosast tehtud 
mahlasem, kellele tagaosast valmistatud 
taisem šašlõkk. Ja väga hästi läheb grill-
hooajal ka kaelakarbonaadist valmis-

tatud Kariibi marinaadis laagerdunud 
grill-liha,“ rääkis Rõmkevitš.

Õlle asemel kombucha
Kristel Tõnisson, hariduselt toiduteh-
noloog, soovitas katsetada ka köögivil-
jade grillimist. „Näiteks teha kanavardad, 
kuhu vahele pikkida suvikõrvitsa- ja 
paprikatükke, marineeritud sibulat ja 
neid grillil küpsetada,“ pakkus ta välja. 
„Väga mõnus on ka grilljuust.“

Üks tema jaaniaegseid lemmiktoite on 
heeringa-kodujuustusalat, mille juurde 
sobib imehästi esimene värske kartul. 

„Jaaniajal ei pea kõhtu viimase piiri-
ni täis sööma, vaid pigem panna lauale 
värsket kraami, arbuusi-maasikaid-puu-
vilju. Magusast on alati hea üks amps 
rabarberikooki – rabarberi hooaeg veel 
kestab. Ja kui 20 aastat tagasi joodi jaa-
nipäeval õlut, siis nüüd võiks proovida 
hoopis kombucha’t või lihtsalt õunamah-
la mulliveega – panna sisse veel mõned 
mündilehed ja rabarberiviil – väga mõ-
nus,“ soovitas ta.

Tõnisson rõhutas, et alahinnata ei to-
hiks ka toidu serveerimist, mille jaoks 
ideid leidub rohkelt kodusisustusajakir-
jades, aga loomulikult saab ka oma fan-
taasial lasta lennata ning leidlikult nõu-
sid kombineerida. 

Lisaks söömisele ei tasu unarusse jät-
ta ka liikumist. „Võib välja otsida mõned 
vanad mängud, mida jaaniajal mängi-
takse, näiteks kotijooks, mis lastele alati 
nalja teeb – aga nalja teeb see siis, kui ka 
täiskasvanud sellest osa võtavad ja lauast 
püsti tõusevad,“ viitas Kristel Tõnisson.

Meeleoluka mänguna pakkus ta välja 
ka saunalinadega pallimängu. Selleks pole 
vaja muud, kui õhupall vett täis lasta, kõi-
gil mängijatel linad kätte võtta ning haka-
ta linade abil palli üksteisele viskama. See, 
kel pall maha pudeneb, langeb mängust 
välja ning võitja on teadagi see, kes vii-
masena palli oma rätikus hoiab.

Lõputu tule vaatamine
Mäehansu talu perenaine Marge Salu-
mäe on seda meelt, et jaaniajal lauda is-
tuda pole vaja – ikka lõkke äärde ja muru 
peale. „Minul on see teadmine, et kolme 
asja siin ilmas võib teha lõpmatult: vaa-
data põlevat tuld, voovat vett ja töötavat 
inimest. Jaaniõhtul rõhuksin just esime-
sele variandile ehk lihtsalt istuda lõkke 
ümber, vaadata tuld ja rääkida oma ini-
mestega juttu,“ loetles Salumäe. 

Kuna lambad-kitsed on Mäehansu 
talus olemas, siis lambast grill-liha ja 
-vorstid on jaaniõhtul küpsetamiseks. 
Traditsiooniliselt on kartulisalat nende 
pere puhul igal tähtsal puhul omal kohal, 
nii ka jaanipäeval. 

Jaanipäevaks perenaine kooki ei küp-
seta, küll aga küpsiseid, mis on jõukoha-
sed ka algajale: pole vaja muud, kui mu-
nast-jahust-võist ja terast soolast-suhk-
rust valmistada muretaigen, mille hulka 
näppida ka ports (kitse)juustu: lasta veidi 
jahedas seista, lahti rullida, küpsisteks 
vormida ja ära küpsetada.

Ja kui lõkke ümber on juba piisavalt is-
tutud-räägitud ning väsimus peale tuleb, 
ei ole Mäehansul kohustust hommikuni 
ärkvel olla – vabalt võib põhku pugeda.

MÕNE REAGA

Jaanilõke olgu turvaline
Kuna juunikuu on pakkunud suviseid soojakraade ja võrdle-
misi vähe sademeid, on loodus tuleohtlik. „Lõke tuleb teha 
hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutusse kauguses-
se – vähim ohutu kaugus peab igasuguse lõkke puhul olema 
vähemalt kaheksa meetrit. Lõke tuleb teha ettevalmistatud 
pinnasele ning lõkke ümbrus tuleb hoida süttivast materjalist 
puhtana. Tuld tohib teha ainult tuulevaikse või tuuletu ilma-
ga ja kindlasti tuleb lõkke lähedal hoida esmaseid kustutus-
vahendeid – abiks on ämbritäis vett või tulekustuti,“ selgitas 
Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Sandra Repp. 

Lõkkes võib põletada ainult puhast puitu ja paberit ning 
lõket ei tohi jätta hetkekski järelevalveta. Käepärast tasub 
hoida ka laetud mobiiltelefon, et vajadusel numbrilt 112 abi 
kutsuda. Lõkete tegemise, grillimise ja muude tuleohutus-
alaste küsimustega võib helistada riigiinfotelefonile 1247.

Kuulutaja

Foto: Lõkketuli loob meeleolu ja soojendab. Unsplash
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PAKUN TÖÖD

• Otsin meistrimeest, kes tooks poest 
ukse, paneks selle ette, viimistleks pa-
led ja viiks vana ukse ära. Tel 5830 7593
• Vajatakse abilist talusse, Levale küla 
Rakvere vald. Lisainfo tel 505 1079 
• Tule tööle. New-Hollandi traktor 
vajab juhti Tapa turbarabasse. Sobivad 
ka tõstukijuhi ja B-kategooria load. Tel 
514 8115

• Otsime köögi abitöölist Imastus-
se, Tapalt 3 km, töö vahetustega. 
Andmed saata sigrit@imastu.ee. 
Lisainfo tel 503 3170

• Tööd saavad nii ehitus kui abi-
töölised. Objektid Lääne-Virumaal 
ja Harjumaal. Harjumaa objektide-
le transport algusega Rakverest. Kui 
oled töökas ja sõnapidaja siis võta 
ühendust. Info tel 5360 0003

• Tööd saab haljastustööline. Töö 
kirjeldus: muru- ja rohu niitmine, 
trimmerdamine. Ootused kandi-
daadile: füüsilise koormuse taluvus, 
iseseisvus, kohuse- ja vastutus-
tunne. Kasuks tuleb: B kategooria 
juhiload, eelnev kogemus, tehniline 
taip. Ettevõte pakub: rahulikku ja 
kindlat tööd, palka kindlal kuupäe-
val, korraliku tööriietust ja varus-
tust, transport Rakverest objektile. 
Tööpiirkond Lääne-Virumaa, Har-
jumaa. Info tel 5360 0003

• Põllumajandusettevõte Vinnis otsib 
töötajat seafarmi. Poegimis- ja see-
menduslauta. Tel 5341 3329, luule@
vinimex.ee
• Meie söögikoht Ararat Grill  otsib 
enda meeskonda tublisi abilisi:  grill-
meistrit, kokka ja nõudepesijat. Pa-
kume omalt poolt  väljaõpet  kohapeal. 
CV  saab saata meilile araratgrill@hot.
ee  või helistada tel 5331 0487
• Soovin vanemat pensionäri majan-
duslike töödele abiks. Tel 5689 3372

• OÜ Steelhouse Group Estonia 
otsib oma värskelt Eesti turul alus-
tavasse ettevõttesse TIG keevita-
jaid. Steelhouse Group on Soome 
juurtega 58 aasta kogemustega 
ettevõte. Nüüd oleme alustamas 
tegevust meil siin Vinnis, kus põhi 
erialaks on roostevabatööd. Nõu-
ded kanditaadile on: TIG keevituse 
oskus ja kogemus metalli erialal. 
Vajalik väljaõpe kohapeal. Omalt 
poolt pakume konkurentsi võime-
list palka vastavalt oskustele ning 
sõbraliku töökeskkonda, valmar.
kask@steelhouse.fi . Tel 5306 0060

OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees kogemustega otsib 
tööd, oma töö vahendid. Tel 5678 
2709

Viiendik õpetajakoolituse tudengitest 
on soovinud õpetajaks saada kogu elu

Ü likoolidesse sisseastu-
miste tulemused on 
viimastel aastatel näi-

danud kasvavat huvi õpetajaa-
meti vastu. Haridus- ja Noor-
teamet viis Tallinna ja Tartu 
ülikoolide õpetajakoolituse 
üliõpilaste seas läbi küsitluse, 
et selgitada välja, mis on eriala 
valimise põhjused. Uuring näi-
tab, et huvi õpetajaameti vastu 
tekib soovist töötada laste ja 
noortega ning kindlustundest, 
et õpetajaid on alati vaja.

Haridus- ja Noorteameti 
peaspetsialisti Kadri Ratase 
sõnul tõid üliõpilased uurin-
gus välja, et õpetajatel on üks 
kaasaegsemaid ja pidevalt 
arenguvõimalusi pakkuvaid 
ameteid. „Üle poolte küsit-
luses osalejatest vastas, et 
huvi eriala vastu on seotud 
võimalusega töötada iga-
päevaselt laste ja noortega. 
Õpetajal on seejuures võima-
lus kujundada meie tulevast 
põlvkonda ja anda enda pa-
nus sellesse, et meie noortest 
kasvaksid üksteisega arvesta-
vad ja aktiivsed ühiskonna-
liikmed,“ selgitas Ratas.

Uuringust selgub, et eri-
alavaliku tegemisel on tähtsal 
kohal kindlustunne. Ligi poo-
led vastajad ütlesid, et õpeta-
jaameti näol on tegemist elu-
kutsega, mille vastu nõudlus 

ei kao ja töökoht on tagatud. 
„Julgustav ja positiivne uurin-
gu tõdemus on ka see, et ligi 
kolmandik vastajatest on va-
linud eriala tänu sellele, et 
neil on olnud koolis õpetaja, 
kes on inspireerinud sama 
teed valima. See annab meile 
kinnitust, et meie koolides on 
entusiastlikud õpetajad, kes 
oma käitumise ja hoiakutega 
on eeskujuks ja aitavad kaasa 
ameti konkurentsivõimele,“ 
rääkis Ratas. Viiendik uurin-
gus osalejatest vastas, et on 
soovinud õpetajaks õppida 
kogu elu.

Gümnaasiumist ülikooli 
siirdunud üliõpilased hinda-
vad õpetajat kui positiivset 
suunanäitajat ja inspireerijat 
ning toovad esile õpetajaameti 
mitmekülgsust. 

„Kindlasti mängib õpetaja-

koolituse erialade populaar-
suse kasvus kaasa ka tõsiasi, 
et ülikoolid pakuvad paind-
likke õppimisvõimalusi ja nii 
on õpetajakoolitusse võimalus 
astuda ka neil inimestel, kes 
täna juba mõnes muus ametis 
töötavad, ent soovivad teha 
karjääripööret. Töökogemust 
omavad tudengid peavad aga 
õpetajatöös oluliseks võima-
lust investeerida oma seni-
sed teadmised ja kogemused 
noortesse,” lisas Ratas. 

Õpetajakoolituse tudengite 
seas viidi küsitlus läbi käes-
oleva aprillis ja mais. Küsitlu-
ses osalejatest õpib 53% Tal-
linna Ülikoolis ja 47% Tartu 
Ülikoolis. 62% osalejatest on 
õppinud varasemalt muul eri-
alal kui õpetajakoolitus.

Kuulutaja

Ligi kolmandik Haridus- ja Noorteameti küsitlusele vastajatest on valinud eriala tänu selle-
le, et neil on olnud koolis õpetaja, kes on inspireerinud sama teed valima. Foto: Pixabay
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30 aastat mobiilsidet Eestis: ülikallitest hiigeltelefonidest 5G-ni
Juunis 30 aastat tagasi ava-
nes Eestis esimene mobiilsi-
devõrk, mille mõju järgmiste 
aastakümnete tehnoloogilise-
le arengule ja inimeste elule 
aga tollal veel õigesti hinnata 
ei osatud.

Ermo Polma,
Telia Eesti raadiovõrgu 

juhtivinsener

1991. aasta 1. juunil avas äsja 
loodud Eesti-Rootsi-Soome 
ühisettevõte Eesti Mobiiltele-
fon NMT 450 (Nordic Mobile 
Telephone) võrgu, mida said 
kasutama hakata esimesed 
kliendid. Esialgu toimis mo-
biilivõrk küll ainult Tallinnas 
ja Tartus.

Tõsi, nii kõnehind kui mo-
biiltelefon ise olid tollaseid 
sissetulekuid arvestades üli-
kallid ning 1991. aasta lõpus 
kasutas EMT teenuseid kõi-
gest 150 klienti. Ettevõte tegi 
tollal praegu üsna humoori-
kana mõjuva prognoosi, et 
Eestis on turgu suurusjärgus 
6500-le mobiilikasutajale. 
Tegelikult arenes mobiilside 
järgmiste aastate jooksul väga 
kiiresti ning on praeguseks 
üks meie elu kõige märga-
tavalt mõjutanud tehnoloo-
giaid.

Hoolimata kõrgetest hin-
dadest hakkasid mobiililevi-
ga kattuma suuremad linnad 
ja tähtsamad maanteed ning 
1992. aasta lõpuks oli võrgus 
ca 2500 klienti. Arvestades 
tollast palgataset ja kõnemi-
nuti hinda (kohalik kõnemi-
nut oli üle 5 krooni), kesk-
mine palk oli sel aastal 549 
krooni), oli see väga suur arv. 
Rääkimata selle aja praeguses 
mõistes hiigelsuurte telefoni-
de hindadest, mis jäid suurus-
järku 10 000 – 20 000 krooni.

Esimesel aastal kasutas 
NMT võrk Helsingis asuva 
keskjaama teenuseid, kuid 
1992. aastal püstitati Tallinna 
juba oma keskus, mis oli või-
meline teenindama kuni 5000 
klienti. Aastatega jäi ka see 
väikeseks ja vajas laiendamist, 
NMT tippajal oli võrgus ca 20 
000 klienti. Kui tollased tugi-
jaamad olid Nokia toodang, 
siis keskjaam oli Ericssoni 

valmistatud.
Esimese põlvkonna NMT 

mobiilsidevõrk, kus telefoni 
sai kasutada tõesti ainult he-
listamiseks, suleti 2000. aas-
ta lõpus. Kusjuures see võrk 
ise ei teadnud aastatuhande 
vahetusest midagi – Y2000 
potentsiaalsete probleemide 
vältimiseks keerati 1999. aas-
ta viimastel minutitel keskuse 
kell aasta võrra tagasi.

1993: 2G-ga tulid 
sõnumid ja mobiilne 
parkimine
Samal ajal kui NMT oma või-
dukäiku tegi, tuli turule juba 
ka järgmine mobiilside põlv-
kond ehk GSM (Global System 
of Mobile communications – 
2G). Esimesed GSM tugijaa-
mad hakkasid tööle Tallinna 
kesklinnas 1993. aasta sügi-
sel, seda esialgu küll Soome 
võrgu osana. Päris oma GSM 
võrgu käivitas Eesti Mobiil-
telefon (EMT) 1995. aasta 
jaanuaris. Nüüd valiti nii tu-
gijaamade kui ka kontrolle-
rite- keskjaamade tarnijaks 
Ericsson, mille tehnikat haka-
ti kasutama ka edaspidi. 

GSM tekitas täiesti uue li-
savõimaluse lühisõnumi ehk 
SMS-i näol, mis on kasutu-

sel alates 1996. aastast. Samal 
aastal liitus EMT-ga 100 000. 
klient.

Tehnoloogia arenes suure 
kiirusega edasi ning ühel het-
kel tekkis vajadus ka üle mo-
biilivõrgu toimiva andmeside 
järele. Esimeseks teenuseks 
selles vallas sai GSM Data ehk 
tavaline dial-up ühendus üle 
kõnesidekanali, mis pakkus 
andmeedastuse kiiruseks 9,6 
kbit/s. Järgmisena astuti juba 
IP-maailma ja tekkis teenus 
GPRS (General Packet Radio 
Service), kiirusega kuni 64 
kbit/s ja seejärel selle täiusta-
tud variant EDGE (Enhanced 
Data rates for GSM Evolution) – 
andmesidekiirusega kuni 236 
kbit/s.

Aastal 2000 võeti kasutu-
sele WAP (Wireless Applica-
tion Protocol) teenus, mis oli 
eelkäija tänasele internetib-
rauserile ning mis võimal-
das ligipääsu infoteenustele: 
vaadata valuuta- ja börsi-
kursse, ilmateadet, kasutada 
sõnastikku, lugeda e-kirju ja 
leida EMT klientide telefoni-
numbreid. See infomaht oli 
küll väga piiratud, aga ikkagi 
esimene samm mobiilse vee-
bilehitsemise poole.

Aasta 2000 oli veel teisegi 
märgilise tähendusega. Ni-
melt tegi EMT revolutsiooni, 
mis kestab välismaailma jaoks 
siiani – autosid sai mobiili 
abil parkima panna. Samal 
aastal tehti algust ka mobiilse 
positsioneerimisega, kus 112 
sai võimekuse leida eksinud 
hädasolijaid kiiremini.

2003: 3G-ga sai 
hakata pilte saatma
Uue aastatuhande alguses 
oli aeg küps kolmanda mo-
biilside põlvkonna tulekuks. 
Juba enne sajandivahetust 
hakkasid levima jutud uuest 
revolutsioonilisest tehnoloo-
giast nimega UMTS (Univer-
sal Mobile Telecommunications 
System) ehk 3G, mis võimal-
das nii kõnesidet kui ka kiiret 
andmesidet, mis küündis tol-

lal uskumatuna tundunud 2 
Mbit/s kiiruseni.

2003. aasta sügiseks oli 
EMT-l valminud testvõrk ja 
ettevõtte Tallinnas Peterbu-
ri teel asuvas tehnokeskuses 
tehti esimene mobiilikõne 
3G võrgus. Tehnika oli sel 
ajal veel üsna arengu algfaa-
sis ning testtelefoni tuli hoida 
suurema osa ajast laadimises. 
Mõne minuti pikkune kõne 
ajas telefoni päris kuumaks 
(tol ajal haruldane nähtus) ja 
ega see üle 15 minuti laadi-
mata vastu pidanud. Aga teh-
nika astus taas pikkade sam-
mudega edasi ja juba 2005. 
aasta suvel avati Eesti esime-
ne 3G võrk lõppkasutajatele. 

3G mobiilsidevõrk võimal-
das kasutada kõnesidet või 
andmesidet (esialgu mitte 
samaaegselt) kiirusega 384 
kbit/s. Praegu tundub see 
kiirus väga tagasihoidlik, aga 
arengud selles tehnoloogias 
olid tormilised, seda just and-
meside kiiruste osas. 2007. 
aasta lõpuks olid juba võima-
likud andmeedastuskiirused 
kuni 7,2 Mbit/s ning paar 
aastat hiljem juba kuni 21,6 
Mbit/s. Järgnevatel aastatel 
see kiirus veel kahekordistus. 

Selie-armastajatele on ehk 
huvitav teada, et piltide te-
gemine ja saatmine teistele 
mobiiliomanikele sai võima-
likuks aastal 2003, kui turule 
tuli MMS teenus (multimee-
dia sõnum). Esialgu oli ainult 
keeruline leida sõpru-tutta-
vaid, kellele MMSi saata. 

Äramärkimist väärib veel 
ka see, et 2007. aastal tutvus-
tati Eestis maailmale uudset 
Mobiil-ID teenust, mis muu 
maailma jaoks on siiamaani 
üsna ulmeline. 

2010: 4G pakub suure-
mat kasutusressurssi
Selle sajandi esimese küm-
nendi lõpuks oli andmeside 
kasutamine klientide poolt 
muutunud sedavõrd popu-
laarseks, et nõudluse rahul-
damiseks tuli pidevalt vaeva 
näha oma võrkudesse mahtu-
de lisamisega.

Vahel – eriti just rahvarik-
kamatel üritustel – see ka ei 
õnnestunud ning võimalus-
te piir tuli ette. Aeg oli küps 
neljanda põlvkonna ehk 4G 
ehk LTE (Long Term Evolu-
tion) turule toomiseks.

2010. aasta lõpus toimu-
nud esimene nn 4G konkurss 
2600 Mhz sagedusalale oli si-
suliselt „iludusvõistlus“ – kes 
rohkem ja paremat pakkus, 
see sai ka esikoha. Tollane 
EMT polnud pakkumisega 
kitsi ning sai esikoha. Samas 
oli tehnika ehk esimesed 4G 
tugijaamad selleks hetkeks 
juba üles seatud ning kui Si-
deamet 17. detsembril EMT 
sageduslitsentsi välja saatis,  
kulus vaid 20 minutit võrgu 
töösse andmiseni – see oli 
hämmastav kiirus.

LTE ehk 4G tehnoloogia 
omapära on see, et kui GSM 
puhul oli kasutusel kaks sage-
dust (900 Mhz ja 1800 MHz,) 
ning 3G puhul samuti kaks 
sagedust (2100 Mhz ja hiljem 
ka 900 MHz), siis 4G puhul 
on võimalik kasutada prak-
tiliselt kõiki mobiilsides ka-
sutusel olevaid sagedusalasid. 
Ja eriliseks teeb selle veel see, 
et võrk oskab kokku liita sa-
maaegselt töötavate erineva-
te sagedusplokkide ressursi. 

Seetõttu on võimalik saavu-
tada seda, et andmeside kiiru-
sed, mis võrgu loomise algu-
ses olid 100 Mbit/s, on täna-
seks jõudnud 1 Gbit/s kanti. 

2020: 5G pakub rohkem
10. novembril 2020 avas 
Telia lõppkasutajatele Ees-
ti esimese 5G võrgu. Milli-
sed on ootused sellele uuele 
põlvkonnale ja mida uut me 
ootame 5G-st, mida ei suuda 
eelnevad tehnoloogiad mei-
le pakkuda? 4G on tegelikult 
väga hea tehnoloogia, mis os-
kab erinevate sageduste res-
surssi kokku liita ning pak-
kuda klientidele tänu sellele 
väga suuri kiiruseid ja and-
memahte. 

Üksiku kliendi vaates 
võib-olla polekski midagi 
palju enamat vaja. Klient aga 
ei ole üldjuhul võrgus üksi – 
nende kontsentratsioon sõl-
tub palju asukohast. Ja kui 
mingis piirkonnas on palju 
kliente ja nad näiteks vaata-
vad telerit üle interneti või 
kasutavad mingit voogedas-
tuse teenust, siis võib LTE 
oma küll avarate võimalus-
tega ikkagi hätta jääda. Telia 
4G võrgus on pärast mobiilse 
TV-teenuse avamist jaanua-
ris 2016 toimunud 15-kordne 
andmemahtude kasv. See on 
ka üks põhjusi, miks pilgud 
pöörduvad järgmise mobiilsi-
de põlvkonna poole.

Uus põlvkond võtab ka-
sutusele ka uued sagedusva-
hemikud – see on põhitegur 
suuremate kiiruste ja and-
memahtude saavutamisel. 
5G-d ei iseloomusta ainult 
suurem läbilaskevõime, vaid 
see teeb võimalikuks paljude 
seni kättesaamatute teenuste 
realiseerimise – olgu selleks 
siis isesõitvad autod, kaugju-
hitavad seadmed jne. Oleme 
vahepealsete aastakümnete-
ga ka palju targemaks saanud 
ning ei alahinda enam uute 
tehnoloogiate potentsiaali. 
Tänase seisuga on olukord 
pigem selline, et võimalused, 
mida meile 5G võiks pakku-
da, ületavad tunduvalt seda, 
mida me nendega peale haka-
ta oskame.

Esimese põlvkonna mobiiltelefonid. Foto: Telia

Esimene ametlik mobiilikõne Eestis aastal 1991, mille tegi toonane peaminister Tiit Vähi. Foto raamatust „EMT 20. Kuidas luua infoühis-
konda“. Foto: Telia
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Rakvere põhikooli lapsed said putukamajadega 
Keskkonnakäpa konkursil tubli tegutseja tiitli
Putukahotelle on Eestis kerki-
nud inimeste käe läbi viima-
sel ajal nagu seeni peale vih-
ma. Ühest küljest vahva aia-
kujunduselement, teisalt soo-
dustab elurikkust. Rakvere 
põhikooli lapsed võtsid kätte 
ja tegid endile samuti putuka-
majad ning said selle teo eest 
ka haridustegude konkursil 
auhinnatud.

Katrin Uuspõld

Sel kevadel meisterdasid Rak-
vere põhikooli lapsed usi-
nalt putukatele elamispindu: 
loodusainete õpetaja rääkis, 
miks see vajalik on, kehalise 
kasvatuse tunnis käidi mater-
jali kogumas ning tööõpetu-
se õpetaja jagas näpunäiteid, 
kuidas hotell püsti panna. 
Kõigele lisaks segati asja ka 
vanemad – et nende side koo-
liga ikka tugevam oleks. Koo-
li huvijuht Evelin Rikma rää-
kis, et loomulikult ei tehtud 
seda kõike mitte sellepärast, 
et saada auhind Keskkonna-
käpa konkursilt, vaid koge-
muse ja elurikkuse tõttu, tiitel 
tuli lihtsalt boonusena.

Putukahotelle on viimastel 
aastatel Eestis püsti pandud 
väga palju, massiliselt tekkis 
neid juurde ka Teeme Ära 
tänavuse talgupäeva käigus. 
„Meie koolis veel neid tehtud 
ei olnud ning pakkusin välja, 
et kel puudub koduaed ja ei 
taha putukahotelli oma rõdu-
le panna, on koolihoovis pii-
savalt ruumi. Aga läks nii, et 
igaüks leidis koha, nii et koo-
lihoovi ei ehitatud ühtegi!“ 
ütles Evelin Rikma.

Putukahotelli ehitamine 
on jõukohane nii esimese kui 
viimase klassi õpilasele, täis-
kasvanust rääkimata. „Kõige 
lihtsam putukahotell võib 
valmida ka tühjast jogurti-
topsist, mille sisse panna pi-
sut kuivanud heina ja ripu-
tada see nöörijupi abil üles. 
Keerulisemaid võib projek-
teerida mitmekorruselisteks 
ja mitmetoalisteks,“ rääkis 

kooli huvijuht.
Põhjus, miks üldse sellist 

ehitist meisterdada, peitub 
putukate elupaikade kadu-
mises. „Me oleme muutu-
nud liiga steriilseks, niidame 
muru madalaks, koristame 
ära kuivanud ja mädanenud 
puud – putukatel jääb vähe-
maks kohti, kus end mõnusalt 
tunda. Et neid oma aeda mee-
litada, on putukahotell hea 
võimalus. Seal nad saavad 
paljuneda, meil on neist kasu, 
sest nad tolmeldavad taimi, 
on lindudele söögiks, kes üht-

lasi hävitavad meie aiast kah-
jureid,“ selgitas Rikma.

Kokku valmis Rakvere põ-
hikooli õpilaste käe all 120 
putukahotelli. Teiste seas ka 
Mehide pere koduaias, kus 
isa kolme lapsega need püs-
ti pani. „Algul tundus see 
keeruline, kuid sai siiski ke-
nasti valmis. Isa tegi raamid 
ja toksis naelad külgedega, 
meie korjasime käbisid, lehti 
ja sammalt ning panime selle 
raami vahele ning tõmbasi-
me nööri nagu ämblikuvõrgu 
naelte vahelt ümber,“ rääkis 

Iti Mehide. „Mulle meeldivad 
putukad – kui nad ei ole just 
sääsed või puugid, siis nad on 
armsad.“ Oma lemmikuteks 
putukamaailmas peab ta le-
patriinusid ja liblikaid.

Itist mõne aasta noorem 
vend Mihkel ning sügisel esi-
messe klassi minev õde Sel-
ma, olid hotellide ehitamisega 
samuti ametis. Selma meelest 
on putukahotelli ise teha pal-
ju lahedam kui osta valmisku-
jul ehituspoest.

„Ma arvan, et meie putka-
hotellis võiksid elada sipel-
gad, mesilased, herilased, 
kõrvahargid, põrnikad,“ 
loetles Mihkel. „Putukad tol-
meldavad taimi ja on toiduks 
mõnedele loomadele. Näiteks 
konnad ja kameeleonid söö-
vad neid.“

Keskkonnasõbralike ha-
ridustegude konkursi Kesk-
konnakäpp tänavused lau-
reaadid valiti välja 74 kan-
didaadi seast, keda hinnati 
viies rühmas: lasteaed, õpi-
lasrühm/klass, õpetaja, kool 
ning keskkonnaharidust 
pakkuv organisatsioon. Kan-
dideerida sai tubli tegutseja, 
targa tarbija, õnneliku õppe 
ja kogukonna kaasamise kate-
goorias.

Mihkel (9 a) ja Selma (7 a) Mehide oma putukahotellidega, mille meisterdamine oli põnev. Fotod: Krõõt Nõmmela-Mehide

Putukahotelli saab meisterdada vägagi lihtsatest ja käepärastest vahendidest. 
Foto: Rakvere põhikool
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KINGITUS SULLE, KUI ANNAD
OMA KINNISVARA MEILE MÜÜKI!

• Hea nõu
• Tasuta konsultatsioon
• Koostöö pankadega
• Parimad reklaamkanalid

HUBANE MAJA KESKLINNAS

RAKVERE, LIIVA 2  

Kinnistu 541 m², 5-tuba, 96,5 m², dušš, wc, 
abihoone.    

Margus Punane: 504 9998

65 990 € UUS HIND!

KENA VANA TALUKOMPLEKS 

VIRU-NIGULA VALD, ORU KÜLA 

Kinnistu 6200 m² palkmaja 121 m², tube 4,  
saun, abihooned.     

Swen Pahkla: 510 2390

39 990 €

HUBANE MÖBLEERITUD KORTER

ESSU, PARGI 25

2 tuba, 54.8  m², korrus 3/3, rõdu, õhksoo-
juspump.   
 
Andrus Ilves: 5349 1627

21 990 € SOODNE!

TÄIELIKULT RENOVEERITUD KORTER 

KÜTI KÜLA, ARAVUSE TEE 1 

2 tuba, 39.8  m², korrus 2/2, mööbel sees.
     
   
Andrus Ilves: 5349 1627

17 900 €

MAAKODU KUNDA JÕE LÄHEDAL

SÄMI KÜLA, JÜSMA 

Kinnistu 4.7 ha, 210 m² 5 tuba, 210 m², 
keskküte, vesi ja kanal.     

Jörgen Truu: 5627 0848

99 000 €

RENOVEERITUD KORTER SÜDALINNAS

RAKVERE, LAADA 4

2 tuba, 43.8m², seisukord hea, avatud köök, 
kelder.

Jörgen Truu: 5627 0848

61 270 €

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakkes. 
Tel 514 7732
• Müüa 1toaline korter Roelas 
Järve tn. I korrus, vajab remonti. 
Tel 529 5808
• Müüa 2toaline (41 m2) suurune 
korter, Pikk 37 Rakvere. II korrus, 
aknad hoovi poole. Hind 26 650 €. 
Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa Lääne-Virumaal, Tapa 
linnas keskküttega 2toaline 
korter. II korrus. Korter on 
vaba. Hind 25 500 €. Tel 511 
0478

• Müüa renoveeritud 2toaline 
rõduga korter Tapa äärelinnas. 
Tel 5558 3686
• Väike-Maarjas müüa 2toaline 
korter otse omanikult. Tel 5384 
0897
• Müüa 2toaline korter Kundas. 
Hind 6400 €. Tel 5814 5425
• Müüa Kunda keskuses 2toaline 
korter, keskküttega, (50 m2). Kor-
teris on ka toimiv puuküttega pliit 
ja ahi. Korter 2-korruselises majas 
I korrusel, sauna kasutamise või-
malusega, seisukord rahuldav. 
Remonti vajav, läheduses kool, 
vallamaja, spordikeskus, park. 
Grossi Toidukaubad ja bussipea-
tus 90 m. Hind kokkuleppel. Tel 
5383 1014
• Müüa Vinnis 2toaline korter, 
renoveeritud majas, rõduga. Tel 
5624 4605
• Müüa Rummu alevis 2toaline 
renoveerimist vajav korter. Tel 
5624 4605
• Müüa Vinnis 3toaline kõigi 
mugavustega korter renoveeritud 
majas. Tel 5808 8226

• Müüa Kundas 3toaline remon-
ditud korter, osalise uue mööb-
li ja kodutehnikaga. Tel 5894 
2895
• Müüa Siimustis (Jõgevamaal) 
3toaline renoveerimist vajav kor-
ter, III korrus .Tel 5624 4605
• Müüa Pärnus Mere tänaval 3toa-
line renoveerimist vajav korter. 
Tulevikus võimalus välja ehitada 
ka teine korrus. Tel 5624 4605
• Müüa Tõrma külas 2korruseline 
renoveerimist vajav maja otse 
omanikult. Järelmaksu võimalu-
sega. Tel 5624 4605
• Müüa maja Tapal. Tel 5558 3686
• Müüa 2korruseline renovee-
rimist vajav maja Tuulna külas 
(Heki tee), Lääne-Harju vallas, 
Harjumaal. Tel 5624 4605
• Müüa renoveerimist vajav maja 
Aseriaru külas (Aseri lähistel). Tel 
5624 4605
• Müüa maja Kalana külas, Jõge-
vamaal, Vajab renoveerimist. Tel 
5624 4605
• Müüa Võõpsu külas renoveeri-
mist vajav suvila. Räpinast 10 km. 
Krunt 3600 m2. Tel 5624 4605
• Müüa Tõrma külas 1 ha elamu-
maa. Tel 5624 4605

OST

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

• Noor pere ostab 1-2toalise kor-
teri Rakvere linnas. Tel 5358 6061
• Ostan maja Tartu linnas. Tel 
5817 2199
• Soovin osta otse omanikult maa-
maja või maatüki. Tel 517 0056
• Ostan maja Rakveres või kuni 
10 km eemal, kuni 120 000 € 
(võimalus vahetada ahiküttega 
renoveeritud madalate kom. ku-
ludega korteri vastu Rakveres + 
kompensatsioon. Korter I korrus, 
3tuba, oma aed ja sissekäik. Tel 
5819 1258
• Soovin osta korteri või maja 
Rakvere linnas või lähiümbruses. 
Võib pakkuda ka maatükki. Tel 
5300 9000
• Ostan maja, krundi või ridaela-
muboksi  (äärmine) Sõmerul 
või Näpil, võib pakkuda ka Rak-
veres. Pakkumised tel 5532743 
(ka sms)
• Ostan Tapa vallas maamaja või 
vana talukoha. Tel 511 0478
• Ostan vana talukoha või põllu. 
Ligipääs pole oluline. Hind kuni 
250 000 €. Peeter, tel 514 3205
• Ostan vana tööstushoonega 
kinnistu pindalaga vähemalt 2 ha. 
Hooned võivad vajada lammuta-
mist. Tel 508 0065
• Ostan garaaži Kundas, elekter ja 
kanal. Tel 5590 3361
• Ostan garaaži Rakveres. Tel 529 
1004
• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla 
tn. Tel 5648 6638

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik ela-
mine. Tel 516 4685
• Anda üürile Rakvere kesklinna 
lähedal 1toaline (28 m2) möblee-
ritud korter puuküttega. II korrus, 
WC, dušinurk, külmkapp, elektrip-
liit, õues istumisnurk/varjualune. 
Kinnine hoov kus vajadusel autot 
parkida. Üüri hind 160 € + kommu-
naalmaksud. Maja majandamis 
kulusid ei lisandu. Eelistatud 40+ 
vanus. Tel 5330 4937
• Anda üürile Rakvere linnas kõigi 
mugavustega 1toaline korter (43 
m2), möbleeritud, I korrus. Üür 200 
€. Auto koht hoovis. Tel 502 9052
• Anda üürile Koigi külas (Järva-
maa) 1toaline möbleeritud kor-
ter. Tel 5624 4605
• Anda üürile Jõgeval 1toaline 
möbleeritud korter. Tel 5624 4605
• Anda üürile 2toaline ahjukütte-
ga, möbleeritud korter. Vesi õues, 
üüri hind 110 € + maksud. Info tel 
527 0058
• Anda üürile 2toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829
• Anda üürile Sõmerul 2toaline 
mugavustega korter. Tel 5557 
1484, 5629 3183
• Anda üürile Kundas 2toaline 
möbleeritud korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605
• Anda üürile Vinnis renoveeritud 
majas 2toaline korter rõduga, V 
korrus. Tel 5624 4605
• Üürile anda 4toaline korter 
Kundas. V korrus, osaliselt möb-
leeritud, kaks rõdu. Info telefonil 
5349 9498

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee
• Müüa Belarus, haagis ja muud. 
Tel 5358 6829
• Müüa GAZ 53 (vana kabiiniga, 
kõrge kastiga, kaasa varuosad), ÜV 
puudub. Dokumendid olemas. Tel 
5622 4605
• Müüa Hyndai Santa FE, diisel 
2006. a. Hind kokkuleppel. Info 
tel 5569 2057
• Rakveres müüa seisnud Mosk-
vitch IZ 2715-011. Lisainfo saami-
seks helistada tel 5357 8162
• Müüa Nissan Almera 2002. a, 
läbisõit 19 000 km. Tel 5343 0632

• Müüa Nissan Juke 2013. a. 
1,6 bensiin, läbisõit 69 000 km 
, 140kW, automaat käigukast, 
4wd, valge metallik, nahk sisu, 
navi, tagurduskaamera, kliima 
automaatik, 2x istmesoojen-
dused, 4x elektrilised aknad, 
tagaspoiler, võtmeta sisene-
mine ja käivitus, mootori ja 
salongi eelsoojendus webasto 
(puldiga), valuveljed, uued 
suverehvid, kaasa uued lamell 
talverehvid valuvelgedel,  üle-
vaatus kuni 06/2023. a. Auto 
äsja hooldatud ja ideaalses 
seisukorras. Uus aku. Hind 10 
999 €. Tel 5331 5544

• Müüa Škoda Fabia, 2015. a. 
Bensiin 1,2 l, 81kW. Läbisõit 33 
000 km. Automaat, hind 8800 €. 
Tel 5843 0997
• Müüa igapäevases kasutuses 
olev VW Passat 1.8 T, bensiin, 110 
kW. Tel 5646 9294

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

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

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

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

• Ostan sõiduautosi, kau-
bikuid ja maastureid. Võib 
pakkuda absoluutselt igas 
seisukorras ning hinnaklassis. 
Romust kuni korraliku autoni. 
Paku julgelt Tel 5309 2650

• Ostan autoromusi igas sei-
sus. Tulen järgi puksiiriga. Tel 
5896 1576

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

• Ostan hea hinnaga auto! Võib 
olla ülevaatuseta ja vajada re-
monti. Hind kuni 1500 €. Tel 5682 
2544
• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5376 2575
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

www.kuulutaja.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 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

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

 

• Miniekskavaator JCB kaevab 
ja puurib kus vaja. On ka ma-
terjali veo võimalus Mitsubishi 
kalluriga. Tel 529 9356, Jaanus

• 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
• Kallurautoteenus (karjääri kal-
lur ja 13 tonni kandejõud). Tel 
503 2269
• Veoteenus: mööblivedu, väikses 
mahus kolimine jne. Kauba ruumi 
maht 3x1,5 m. Tel 503 2269
• Metsaveoautoteenus. Tel 503 
2269

Anda rendile uus 
autoveo konn vintsiga.
Hind 5 €/h (miinimum 

tasu 15 €) või 25 €/24h.

Tel 509 4959

KAEVETEENUSED

• Kaeve- ja pinnase aukude puu-
rimistööd miniekskavaatoriga. Tel 
5558 3686

FEKAALIVEDU JA VESI

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

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 
5970

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

• Kõik lammutustööd, keld-
r ite  ja  pööningute koristus 
koos prahi äraveoga. Tel 5380 
0863
• A-Toru, santehnilisedtööd. Tel 
5843 0997      
• Remont, ehitus, siseviimistlus 
(plaatimine, liistutamine, värvi-
mine). Korterid, suvilad, majad. 
Tel 504 5560
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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

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD
Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.
Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, 

mahutite müük ja 
paigaldus.

Info tel 508 9375

• 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

• Puistevilla puhuri laenutus. 
Lihtsasti kasutatav aparaat, sobi-
lik eramajade soojustustöödeks 
nii kivi kui klaasvillaga. Tel 5323 
9272
• Laud- ja parkettpõrandate pai-
galdamine, lihvimine, lakkimine 
ja õlitamine. Tel 5829 2584
• Aedade, terrasside ja aiamaja-
de ehitus. Info tel 5633 1530
• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel  
5637 9871
• Vee- ja kanalisatsjooni trasside 
ehitus (sise, välis). Septikute ja 
mahutite paigaldus. Septikutel 
olemas eurosertifi kaat. Santehnili-
sed tööd. Hinnad mõistlikud. Info 
tel 5808 5965

• Biopuhastite, septikute pai-
galdus ja müük. Tel 575 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593
• Korterite ja vannitubade re-
mont. Tel 5633 1530
• Talumajade renoveerimine. Tel 
5633 1530
• Üldehitustööd, puukuurid, sau-
nad, grillmajad, terrassid. Vanade 
majade renoveerimine ja uute 
ehitus. Tel 5380 0863

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

• Teostame kõiki ehitus- ja re-
monttöid nii eramutes kui kor-
terites, vannitoad, siseviimistlus, 
soojustamine, fassaadid, vunda-
mendid, katused, terrassid jne. 
Hinnad taskukohased. Info tel 
5808 5965
• Teen keldrite puhastustöid. 
Helista kell 16.00 kuni 22.00. Tel 
5895 6633
• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remon-
ditöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979
• Elektritööd. Tel 5349 5632
• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983
• Värvin maju, puukuure ja 
muud ehitusööd. Tel 5895 6633
• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remonditöid. 
Tehtud töödele garantii. Tel 518 
7979
• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979
• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979
• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga immutatud pui-
dust piirded. Tehtud töödele arve 
ja garantii. www.kodupuit.ee Tel 
5888 9999
• Ma a l r i t ö ö d ,  t r e p i ko d a d e 
remont, fassaadide värvimi-
ne, üldehitus, renoveerimis-
tööd. Tel 5897 9293 Ehmes.ee. 
Lai 3 a
• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid, vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/
• Pleki kantimine: valmistame 
plekke vastavalt kliendi soovile. 
Automaatpink - kõik detailid õige 
kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 
5340 8041
• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Aitame 
teid sisekujundusel. www.kenriko.
ee. Tel 508 3305
• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. www.pinnakatted.ee. Tel 503 
1157
• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee
• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. info@estpur.ee, tel 5347 6567
• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 
9785
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee Tel 508 3305
• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija 
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko
• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
soojamüürid, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716, email viruahjud@
gmail.com
• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683
• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 4440
• Korstnapühkija. Tel 5560 4046
• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

SOOJUSPUMBAD 
SOODSALT 

müük, paigaldus, 
hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

MUUD TEENUSED

•  Kümblustünni rent. Hind 
alates 45 €/ööpäev. Rakvere 
piires transport tasuta. www.
saunatünn.ee. Tel 514 7518

• Hauaplatside ja -piirete ehitus, 
hooldus. UUS! Graniidist hauatä-
hised ja piirded. Tel 526 0804
• Hauaplatside korrastamine, 
piirete ja hauakivide käsi- ja 
survepesu, liiva ja kruusa va-
hetamine platsidel, hauapiirete 
ehitamine paekivist, tänava ää-
rekivist ja puidust ning muud kal-
mistutööd. Töötame üle Eesti. Tel 
5592 3491, hauaplatsihooldus@
muhkel.ee
• Pakume trimmerdamise tee-
nust Lääne-Virumaal. Sobivad 
objektid on nii tööstushoonete 
rohealad, kui vanad taluhoovid. 
Saame hakkama igasuguse kõr-
gusega rohuga. Lisaks eemaldame 
vajadusel Teie kinnistult mitte-
vajalikud puud ja põõsad. Tööde 
teostamine valdavalt tööajavälisel 
ajal: tööpäevadel peale kella 17:00 
ja nädalavahetustel (L, P). Vaja-
dusel tasumine arvega. Hinnad 
mõistlikud ja teenus kvaliteetne. 
Küsi hinnapakkumist: tel 5398 
5688. RaiKo Invest OÜ
• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885
• Kululõikus ja Rohulõikus Lää-
ne-Virumaal. Töö kiire ja korralik. 
Tel 514 8661
• Võsalõikamine, muru trim-
merdamine, muru niitmine. Tel 
5670 9080
• Muruniitmine, muruniitjaga 
, murutraktoriga, trimmeriga. 
Tel 503 2269
• Vee vedu: haljasalade kastmine, 
tolmuteede kastmine jne. Tel 503 
2269
• Suurem traktor tõstukiga - haa-
gis pinnasevedu ja ka turba, 
saepuru vedu. Ise laadib, kallab 
ja ajab laiali. On võimalus ka võsa 
ja metsa saagimine ning vedu. Tel 
503 2269
• Soojuspumbad, müük ja pai-
galdus. Meilt ostetud soojuspum-
padel hooldus soodushinnaga. 
TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• S o ojuspumpade müük , 
paigaldus, hooldus, remont. 
Õhksoojuspumba siseosa kee-
miline puhastus. Uued õhksoo-
juspumbad al 395 €. Õhk-vesi 
soojuspumpade müük, paigal-
dus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

•  Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• www.arbotec.ee pakutavad 
teenused: ohtlike puude raie, 
kändude freesimine, võsalõi-
kus, trimmerdamine, hekki-
de lõikamine. Võtke meiega 
ühendust, tel 528 6976; e-mail: 
info@arbotec.ee
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Müügil juuksehooldus-
vahendid

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

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

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

www.kuulutaja.ee

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

• Aedade kujundus, puude-põõ-
saste istutus, viljapuude hool-
dustööd. Tel 5380 0863
• Pakkuda raamatupidamistee-
nust ettevõtetele. Huvi korral 
ühendust võtta numbril 5824 
1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Koristan ära teie vanaraua 
keldritest ja õuedelt, kaasa 
arvatud auto akud ja koduteh-
nika. Tel 5672 7600

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Printerite 
müük, hooldus ja rent. Kohapeal 
suur valik kvaliteetseid, soodsa 
hinnaga analoogtoonereid. Aad-
ress E. Vilde 14/1, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee
• TV-antennid, digi-, SAT-TV 
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179, OÜ Mart Tali 
Kaubandus
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Helista juba täna tel 551 2053. 
Vaata ka www.hss.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761
• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175
• Koristan aia, kuuri, või garaaži-
nurgast vanaraua. Tasuta ei taha, 
maksan raha. Tel 517 4143
• Ära anda toakask Rakveres. Tel 
5629 2464, Urmas
• Müüa õlleankur ja uus auto aku. 
Tel 5660 3463
• Müüa puulõhkumisemasin 
BILKE S3 (giljotiintüüpi) traktori 
külge (jõuvõtuvõlli ülekandega). 
Tel 5624 4605
• Müüa vähe kasutatud kahe lapse 
vanker TFK , üks osa korv, teine 
istumiskoht, lisavarustusena sei-
sulaud. Hind 700 €. Tel 5804 2647
• Müüa kasutatud lapsevanker 
Contry Classic. Hind 100 €. Tel 
5804 2647
• Müüa alasi ja konservikaaneta-
ja. Tel 5698 2788
• Müüa kasevihad kohaletoomi-
sega 1.2 €/tk. Kuulutus ei aegu. 
Tel 5452 0971
• Müüa karmoška. Tel 5302 0065
• Müüa kohvimasin De’Longhi 
ESAM2600, pakendit alles pole. 
Vähe kasutatud. Hind 200 €. Kin-
giks kaasa 1 kg kohviube Crema E 
Aroma, LAVAZZA (väärtus 19 €) 
ja 2 pudelit De’Longhi Ecodecalk 
katlakivi eemaldajat (väärtus 28 €). 
Tel 5614 9080

• Müüa kalmistupinke. Tel 
5590 7361

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

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusostud 
majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta, üle 
Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. 
Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee
• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaa-
sid, klaasid, pitsid jne. Pakkuda 
võib kõike. Tel 507 9984
• Ostan vene Norma mudel- ja 
mänguautosid, pakkuda võib 
kõike, ka remonti vajavaid. Tel 
5672 7175
• Ostan tarbeklaasi ja kristal-
lnõusi,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761
• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984
• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984
• Ostan vana mootorratta, võrri, 
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka 
varuosi. Tel 5672 7175
• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, ka-
rahvine ja pitse. Samuti ostan 
Norma/Salvo  mänguauto, 
rongi, trammi ja 1970–90. a 
cccp 1/43 mudelautosid. Tel 
529 1288

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid 
esemeid, ka vanametalli, ki-
la-kola, enne müüki võta ka minu 
pakkumine. Tel 503 1849
• Ostan ENSV miilitsa ja kol-
hoosidega seotud ja kunsti. Tel 
510 7541
• Ostan töökotta korraliku suure-
ma ja väiksema alasi. Heale õige 
hind. Tel 5801 9086

• Ostan vanu Langebrauni 
lillevaase, taldrikuid, kohvi-
tasse, kannusid, vaagnaid, 
kausse, topkasid, tuhatoose. 
Põhja all peab olema pildil olev 
märk. Hind kuni 120 €/tk. Tel 
5677 0569

• Soovin osta 2 rulli nõukaaegset 
aiavõrku kõrgusega 1500 mm. Tel 
5806 1973
• Ostan teie küttepuu ülejäägid 
majapidamise likvideerimisel. Tel 
5801 9086
• Ostan kaua kuivanud põranda ja 
voodrilauda ning paksu planku 
ka väiksema koguse. Tel 5801 9086
• Ostan nõukaaegseid märke 
Moskva olümpiaga seotud mee-
neid. Plastnokaga mütsi, estop-
lasti lambi ja värvilisest klaasist 
nõusid. Tel 510 7541

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

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

• Ostan õunapurustaja ja -pressi. 
Tel 5836 4842

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

• Müüa saetuid ja lõhutuid kütte-
puid koos transpordiga. Pikkused 
vastavalt tellija soovile. Tel 5615 
2941

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Kogemust 15 aastat. Lõikame 
vastavalt teie soovitud pikkuse-
le. Asume Lasilas. Info telefonil 
520 7517

• Müüa lõhutud küttepuid (trans-
port hinnas): metsakuiv, hall lepp, 
sanglepp, kask, haab. Kuiv kütte-
puu. Mõõt vastavalt tellija soovile! 
Helista tel 513 7659, Avo
• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 
3328
• Küttepuud 40 €/ruum. Pakkuda 
korraliku metsakuiva kuuske. 
Kuivad kõlksuvad ja lõhutud. 
Mõõdud vastavalt soovile, toome 
3 ruumi korraga. Sõit hinnas. Tel 
5480 0134
• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553

Müüa Rakveres 
kuiva lepaklotsi 

40 l võrgus! 
Ko  d korralikult täis! 

Hind 2.20. 
Müügil ka pilpako  d 

1.70 eur. 
Tel  5300 3606

EHITUS

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

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618
www.haket.ee

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435
  

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322
• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhastame 
kraavid ja teeservad võsast ja suur-
test puudest. Tel 506 0777
• Ralfi Veosed OÜ ostab ladus-
tatud ja kasvavat võsa, tel 511 
6174. Samas müüa 3 m ja lõhutud 
küttepuud, tel 504 3326

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa 30 metallkarkassil juur-
viljakonteinerit. Maht 0,5 t. Tel 
5373 7626, Mati

• Rullsiloteenus kombipressiga. 
Võimalik ka kohene rullide kok-
kukoondamine. Samas ka heina 
ja põhu pressimine. Tel 5333 4774
• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5196 2628 või  5354 3002
• Purustatud turba allapanuga 
hobusesõnnik, asendamatu soo-
juse hoidja kasvuhoones, sobib 
hästi ka lillede-puude-põõsaste 
istutamisel väetiseks ja aiamaale 
rammuks. 80 L=5 €. Rakvere pii-
res koju toomine tasuta. Tel 5557 
2217

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, 
ka suuremat remonti vajava. Tel 
503 9650
• Otsin heinaniitmis traktorit. Tel 
5689 3372

VANAVARA

• Ostan värvilisest klaasist 
vaase kuni 100 €/tk, vanu 
raamatuid, piibleid, ehteid, 
käevõrusid, merevaiku, sõlgi, 
setu ehteid (suur sõlg 1000 €), 
hõberublasid, hõbedat, uure, 
münte, paberrahasid, märke, 
kaitseväe ja Kaitseliidu märke, 
kiivreid, medaleid, kohvikanne, 
piimakanne, Langebrauni ja 
Lorupi toodangud, fotoapa-
raate, fotosid, fotoalbumeid, 
dokumente, diplomeid, maale, 
seinapilte, ikoone, kujusid, 
Eesti vapiga või lipuga esemeid 
jne. Igasuguse vanavara ja 
kunsti ost! Raha kohe! Tel 5649
5292

• Ostan maale, seinapilte (20 €/
tk), kujusid, keraamilisi kujuke-
si (memm, taat, naisefi guurid 
jne), Tarbeklaasi värvilisi vaase, 
vanu raamatuid (täisnahk-
köites raamatud kuni 100 €/
tk), setu ehteid, müntidest 
tehtud ehteid, vanu doku-
mente, diplomeid, piibleid, 
ehteid, sõlgi, merevaiku, hõ-
bedat, münte, hõberublasid, 
paberrahasid, märke, meda-
leid, fotosid, fotoalbumeid. 
Said päranduseks korteri või 
plaanid kolida? Ostan üleliigse 
vanakraami/raamatud! Tulen 
ise kohale - raha kohe! Tel 5649 
5292

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

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

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

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984
• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761
• Ostan majapidamise likvideeri-
misel teie küttepuu ja briketi ning 
vanaraua ja muu kila-kola järgi. 
Tel 503 1849
• Ostan nõuka- ja vanaaegseid 
esemeid, ka vanametalli, ki-
la-kola, enne müüki võta ka minu 
pakkumine. Tel 503 1849
• Ostan enne 1961. a vene kopi-
kaid, tsaari jm. vanu münte. Tel 
5606 8763, Arvo

TEATED

• Hea leidja! Kui sa leidsid Tõr-
ma surnuaia juurest 8-9. juunil 
fotode kasseti, olen tänulik kui 
saaksin tagasi. Tel 5691 6747
• Ära anda looduslik puuskulp-
tuur. Asukoht RRG tõkkepuu vas-
tas linna pargis. Sobib ka jaanitule 
aluseks. Kaal umbes pool tonni. 
Tel 5843 7552 
• Kui sul või su tuttaval on üle 
täitematerjali, kivi, muld, kruus, 
tellised või muu säärane materjal. 
Võid selle mulle tuua. Tel 5628 
4830

MUU

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

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

Siiras kaastunne 
lähedastele  

META KERBI
kaotuse puhul. 

Rakvere II Keskkooli 
1981. aasta 

lennu vilistlased

Sügav kaastunne 
Vello ja Mati Mägile 

nende kalli  
ISA

lahkumise puhul. 
Kalle ja Ain
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TURUL SUUR VALIK  HÄSTI HOOLDATUD SUVELILLI NII 
KODUAEDA KUI KA KALMISTULE!

PÜSILILLED ERITI SÕBRALIKU HINNAGA!

KAUNID LILLEAMPLID KODU KAUNISTAMISEKS!

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul, imp. kg 1,50 2,00

Värske kartul, Eesti kg 5,00 6,00

Maitseroheline (r.sibul, 
till)

kg 7,00 10,00

Värske küüslauk , imp. tk 1,00

Redised kimp 1,00 1,50

Väike kurk , imp kg 2,50

Väike kurk, Eesti kg 3,50

Salatikurk , imp. kg 2,50

Salatikurk, Eesti kg 3,00

Tomat, imp. kg 3,00 3,50

Tomat, Eesti kg 6,00 7,00

Maasikad, imp. kg 3,00

Maasikad, Eesti kg 8,00 12,00

Vaarikad imp. kg 15,00

Kultuurmustikad, imp. kg 10,00

Murelid, imp. kg 6,50 8,00

Arbuus, imp. kg 2,00

Värske hapukurk kg 6,00 8,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Kodused vahvlid tk 1,00

HINNAD RAKVERE TURUL 17. JUUNI 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

TÄNA MAAILMAS

1943: täna on superstaari Raffaella Carrà sünnipäev
Täna 78 aastat tagasi, 18. 
juunil 1943. aastal tuli 
Itaalia linnas Bolognas il-
male Raffaella Maria Ro-
berta Pelloni, kellest sai 
maailmakuulus laulja ja 
näitleja, keda me tunneme 
Raffaella Carrà nime all.

Allan Espenberg

Kaunist ja andekat Raffaella 
Carràt võis näha väga sageli 
paljude riikide teleekraani-
del 1970. ja 1980. aastatel. Ka 
Nõukogude Liidu telepublik 
oli temast vaimustuses, kui 
Carrà laule demonstreeriti 
harvadel välismaa estraadi-
kunstnike telekontsertidel. 
Kuid Raffaella polnud üks-
nes laulja, vaid ka näitleja, 
tantsija, režissöör, produt-
sent, telesaatejuht, kirjanik. 
Teda on nimetatud graatsilise 
seksuaalsuse või seksuaalse 
graatsilisuse sümboliks, sa-
muti targaks blondiiniks ja 
ka Itaalia blondiiniks number 
üks.

Staariks juba lapsena
Raffaella sidus oma elu lavaga 
juba väga varases nooruses. 
Lapsena osales ta mitmes te-
lenäidendis – üks tema sugu-
lastest töötas televisioonis ja 
sokutas tüdruku samuti tele-
majja tööle. Just sugulane 
märkas Raffaella uskuma-
tut artistlikkust, kui ta ühel 
päeval tema perel külas käis. 
Telesaates osalemise kiitis 
heaks vanaema, kes nõudis 
oma kaheksa-aastase lapselap-
se saatmist ka Roomasse teat-
rikunsti õppima. Muide, tule-
vane staar õppis tantsimist ko-
reograaf Jia Ruskaja käe all – 
nii oli Itaalia passi järgi vene-
lanna Jekaterina Borissenko 
nimi.

Alates 1950. aastatest hak-
kas üheksa-aastane Raffael-
la mängima juba filmides. Ja 

filmis „Von Ryani rong“ oli 
tema partneriks legendaar-
ne Frank Sinatra. Pärast selle 
filmi võtteid algas 21aastasel 
neiul ja 50aastasel staaril üsna 
tormiline romantiline suhe. 
Sõprade sõnul kaotas Sinat-
ra noore ja nägusa itaallanna 
pärast täiesti oma pea. Frank 
pakkus Raffaellale isegi abi-
elu, kuid naine keeldus. „Va-
banda, aga mul on elus veel 
palju tööd,“ oli naine külmalt 
vastanud.

Raffaella töötas tõesti kõ-
vasti. Ta laulis, mängis tele-
sarjades, osales telesaadetes ja 
telelavastustes. „Neil aastatel 
oli minu jaoks oluline õppida 
nii palju kui võimalik,“ on ta 
öelnud. „Ma teadsin kindlalt, 
et see kõik kulub mulle mar-
jaks ära.“

Võit jäi tulemata
Esimese albumi salvestas 
Raffaella alles 1970. aastal. Ja 
70ndatel olid tema laulud sa-
geli esikohtadel nii Itaalia kui 
Euroopa teiste riikide ede-
tabelites. Samal ajal on Itaa-
lias raske leida sarnase kos-
mopoliitse maailmavaatega 
populaarset lauljat. „Ma ei pea 
ennast nn Itaalia laulu esin-
dajaks,“ ütles Raffaella kunagi 
ühes intervjuus. „Ma lihtsalt 
laulan kuulaja jaoks, hooli-
mata tema kodakondsusest ja 
elukohast.“ Ja nii see tõepoo-
lest oligi. Raffaella pole ku-
nagi saavutanud edu näiteks 
Itaalia laulude festivalil San 
Remos. Kuid see fakt pole ol-
nud tema enda sõnul lauljan-
na jaoks kuigivõrd häiriv.

1970. aastad muutusid laul-
ja jaoks lausa tormilisteks. 
Tema esinemiste vastu tele-
visioonis väljendasid rahul-
olematust Vatikani võimud, 
kes pidasid laulja lavalist 
välimust liiga paljastavaks. 
Raffaella andis tihti põhjust 
kollasele ajakirjandusele le-
vitada kuulujutte oma tõelis-

te ja väljamõeldud armuro-
maanide kohta. Pärast üsna 
edukat ringreisi Nõukogude 
Liidus käis ta ootamatult välja 
mõtte, et võib liituda Itaalia 
kommunistliku parteiga. See 
avaldus tekitas ajakirjanduses 
suure emotsioonide tormi.

1980. aastatel otsustas 
Raffaella Carrà keskenduda 
teletööle. Sellegipoolest jät-
kas ta ka oma uute albumite 
regulaarset väljaandmist ja 
sama regulaarselt jõudis ta 
alati edetabelite tippu. Samal 
ajal veetis ta stuudios väga 
vähe aega. Albumite sagedus 
oli tingitud asjaolust, et sel-
leks ajaks oli tal kogunenud 
palju kasutamata materjali. 
„Ma ütlen oma arranžeerija-
tele ja produtsentidele, mil-
lisena ma tahaksin järgmist 
albumit näha,“ on ta öelnud. 
„Ja nad valisid materjali, 
imestades samal ajal sageli, 
miks nii suurepäraseid laule 
pole avaldatud varem, kohe 
pärast salvestamist. Kuid ma 
vastan alati: kõigel on oma 
aeg.“

1982. aastal leidis kirglik 
Raffaella lõpuks endale pü-
siva elukaaslase, koreograaf 
Sergio Japino, kes oli naisest 
ligi kümme aastat noorem. 
Samal perioodil tegi ta koos-
tööd erinevate riikide tele-
kompaniidega. „Tahaksin 
aidata kaasa eri riikide kul-
tuuride dialoogile,“ selgitas 
ta. „Nüüd on aeg vastastiku-
seks rikastamiseks.“ Samal 
ajal omistas ta erilist tähtsust 
hispaaniakeelsete riikide kul-
tuurile. Kuna Raffaella oskab 
perfektselt hispaania keelt, 
siis on ta palju laule esitanud 
ka selles keeles. Hispaaniat on 
ta nimetanud lausa oma tei-
seks kodumaaks.

Raffaella Carrà on oma kar-
jääri jooksul esitanud küm-
neid maailmakuulsaid laule, 
seejuures veel ka erinevates 
keeltes. Kuid tema üheks tun-

tumaks lauluks ja suuremaks 
hitiks on „Tanti Auguri“, mil-
le ta on laulnud populaarseks 
ka hispaania keeles pealkirja 
all „Para hacer bien el amor 
hay que venir al sur“. Selle 
laulu on eestlastele tuttavaks 
teinud Anne Veski („Jätke 
võtmed väljapoole“).

Itaalia esiblondiin
1990. aastatel tuli Raffaella 
Carrà ellu teatav muutus. Ta 
võitis korduvalt erinevaid te-
leauhindu, kuid fänne oma 
uute lugudega enam kuigi 
tihti ei rõõmustanud, eelis-
tades muusikale suhtlemist 
televaatajatega. Tema dis-
kograafias ilmusid üha enam 
parimate laulude ja kunagiste 
hittide albumid. Samal ajal 
olid tema harvad kontserdid 
alati välja müüdud ja rõõmus-
tasid publikut.

1997. aastal võis teda näha 
kolme lapse ema rollis po-
pulaarses Itaalia telesarjas 
„Mamma per caso“. Muide, 
päriselus ei saanudki Raffaella 
endale lapsi. „Ma ei taha olla 
osalise tööajaga ema, et so-
bitada kokku lavatöö ja laste 
kasvatamine, kuid ma toe-
tan alati paljulapselisi ema-
sid ja pean emadust kõige 
imelisemaks tundeks,“ on ta 
selgitanud. Ta annetas oma 
kontsertidelt saadud autori-
tasu sageli heategevusfondi-
dele, mis aitasid paljulapselisi 
emasid.

2012. aastal koostati Itaa-
lia kuulsamate blondiinide 
edetabel. Selles sai esikoha 
Raffaella Carrà. Kui ühes in-
tervjuus küsiti temalt, mida 
kõige kuulsam blondiin õn-
nelikuks eluks vajab, vastas ta 
peaaegu kõhklemata: „Ideaal-
set tumedajuukselist meest. 
Harmoonia jaoks. Kuid see 
on tegelikkuses ilmselt või-
matu... Selliseid mehi on 
muidugi olemas. Kuid ainult 
meie unistustes...“

Lääne-Virumaa maakaitsepäeva peetakse Väike-Maarjas
Tänavune Lääne-Virumaa 
maakaitsepäev leiab aset või-
dupühal, 23. juunil algusega 
kell 12 Väike-Maarja vallama-
ja juures.

Väike-Maarja vallavanem 
Indrek Kesküla sõnas, et maa-
kondlikku maakaitsepäeva on 
au korraldada ning ülioluline 
on heade koostööpartneri-
te olemasolu. „Väike-Maarja 
keskosa renoveerimine koos 
Georg Lurichi monumendi-
ga on saanud juba paar aastat 
väga positiivset tagasisidet. 
Kutsume kõiki maakonna ini-
mesi koos peredega püssi lask-
ma, sõdurisuppi sööma, tan-
kitorudest sisse ronima, pa-
sunakoori muusikat kuulama 
või lihtsalt uudistama, kuidas 
võidutuli meie maakonna lin-
nadesse ja valdadesse jõuab,“ 
innustas Kesküla.

Traditsiooniliselt toimub 

keskpäeval pärgade asetamise 
tseremoonia Eesti vabaduse 
eest langenutele Väike-Maarja 
Vabadussõja mälestussamba 
juures.

Kavas on politsei- ja piiri-
valveameti ning päästeameti 
korraldatud etteasted. Samuti 
on võimalik tutvuda kaitselii-
du relvastuse ja tehnikaga. 

Naiskodukaitse korraldab 
kohaliku leinamaja toetuseks 

heategevusliku tõrvaseebi 
müügi ja pakub iga-aastase 
kombe kohaselt sõdurisuppi.

Päeva naelaks tõotab ku-
juneda Paides presidendi läi-
detud võidutule pidulik vas-
tuvõtmine kell 14.30. Sellel 
aastal on tuletoojateks noo-
red, kes sündisid Eesti taas-
iseseisvumise algusaastatel. 
Lääne-Virumaale tule tooja-
teks valiti naiskodukaitsja Liis 

Ambos ja kaitseliitlane Elvis 
Ranne. 

Pidulikul tseremoonial an-
takse Lääne-Virumaa linnade 
ja valdade esindajatele üle Ees-
ti Vabariigi Presidendi poolt 
Paides süüdatud võidutuli. 
Oma kodustesse jaanilõketesse 
presidendi süüdatud tuld võt-
ma on oodatud ka kõik viru-
maalased.

Meeleolu tõstavad päeva 
jooksul Väike-Maarja pasuna-
koor, tantsuselts Tarapita, ka-
pell Sirili ja Rakke laulunaised. 
Mootorratturite abiga jõuab 
võidutuli ka Ebaverre, millest 
kell 19.20 süüdatakse jaanilõke. 

Maakaitsepäev jätkub Väi-
ke-Maarja valla jaanipeoga 
Ebaveres ja selle lükkab käima 
ansambel Apelsin ning õhtu-
poole vallutavad lava Parve-
poisid.

Kuulutaja

Väike-Maarjas 
jagatakse 
maakaitsepäeval 
Lääne-Virumaa 
linnade ja valdade 
esindajatele üle 
Eesti Vabariigi 
Presidendi poolt 
Paides süüdatud 
võidutuli. Foto: 
Kristel Kitsing
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Suvenäitused ootavad avastamist
Lääne-Virumaal näeb suve-
kuudel mitut näitust, mis võik-
sid huvi pakkuda nii kohalike-
le kui kaugemalt tulijatele. Ol-
gu selleks siis Rakvere uste 
lugu maakonnakeskuse pro-
menaadil, Tšehhi lossid ja 
kindlused Vihula mõisas, Ric-
hard Sagritsa „Reisipildid“ 
Kalame talus Karepal.

Katrin Uuspõld

Kauni looduse rüpes asuv 
Sagritsa muuseum Karepal 
Kalame talus ootab kõiki kü-
lastajaid sel suvel rännaku-
le Richard Sagritsa näitusel 
„Reisipildid“. Enamik välja 
pandud Sagritsa reisipilte on 
akvarellid, aga leidub ka õli-
maale. „Need on huvitavad ja 
värvilised, paljud ka liivased, 
kujutavad pilte Kaukaasiast, 
Kesk-Aasiast, Veneetsiast, 
Jaroslavlist, aga ka Helsingi 
sadamast,“ kirjeldas SA Viru-
maa Muuseumid kommuni-
katsioonijuht Vivian Lepa.

Ta selgitas, et igal suvel on 
ateljeesse välja pandud valik 
Sagritsa töödest, seekord sai 
valitud reisiteema, kuna epi-
deemia tõttu ei ole meil olnud 
võimalik reisida. „Meie selle 
suve läbiv mõte ongi rännak 
läbi kultuuri ja kunsti,“ selgi-
tas Lepa.

Kalame talu rehealuses saab 
aga igal suvekuul uudistada 
ajutisi näitusi. Kuna Alice 
Sagrits armastas väga keraa-
mikat, saab juunis näha nel-
jateistkümne keraamiku näi-
tust puupõletusmeetodil val-
mistatud nõudest ja muudest 
esemetest. Juulikuu esimesel 
pühapäeval avab oma abst-
raktsete ja suuremõõtmeliste 
maalide näituse aga Rakveres 
elav kunstnik ja kunstiõpetaja 
Leekpea.

Maalid ja 
fotod mõisates
Vihula mõisa palmisaalis saab 
süveneda näitusesse „Tšeh-
hi lossid ja kindlused“. Lisaks 
kuulsatele turismiatraktsioo-
nidele, nagu Praha kindlus, 
Karlštejn, Křivoklát, Hluboká 
nad Vltavou, Lednice-Valtice 

areaal, Konopiště, Bezděz ja 
Český Krumlov on seal eks-
poneeritud ka sugugi mitte 
vähem olulised ehitised – 
Jemniště, Veltrusy ja Zvíkov. 
Kokku 15 lossi ja kindlust, 
mille valimise kriteeriumiks 
ei olnud mitte ainult nen-
de ajalooline tähtsus, vaid 
ka nende arhitektuuriline ja 
kunstiline väärtus.

Näituse on kokku pannud 
Tšehhi Vabariigi Suursaat-
kond Tallinnas ning Viru-
maal saab näha seda koostöös 
Vihula mõisa ja Rakvere kul-
tuurikeskusega. „Juba aprillis 
tekkis mõte see näitus meile 

tuua. Kuna teemaks on lossid 
ja kindlused, siis sobilik on 
seda näidata ka sellises kesk-
konnas. Hea koostööpartner 
Vihula mõis tuli ideega kaa-
sa,“ kirjeldas Rakvere kultuu-
rikeskuse direktor Eve Alte, 
kes nii mõnegi näitusel oleva 
lossi juures on Tšehhis ka ise 
jalutanud.

Näitus jääb Vihula mõi-
sa palmimajas avatuks kuni 
augustikuu viimase päevani 
ning on külastajatele tasuta.

Suvel tasub põigata ka Kilt-
si mõisa, kus lisaks kaardilossi 
avastamisele saab imetleda 
Ivo Ridalaane maalinäitust. 

Kiltsi mõisakooli direktor 
Merje Leemets rääkis, et eel-
misel suvel olid Ridalaane 
koopiad tuntud Eesti klassi-
kute töödest nende mõisas 
välja pandud ning külastajaid 
jagus rohkesti. „Ivo Ridalaan 
küsis, kas saaks ka sel aastal 
oma töid meie mõisas näida-
ta. Nüüd on suures saalis suvi 
läbi näha tema tehtud maa-
lide koopiad ning väikeses 
saalis tema enda tööd,“ rääkis 
Leemets.

Näha saab nii Ivo Ridalaane 
abstraktseid lillemaale, paari 
portreed kui koopiaid pallas-
laste Villem Ormissoni, Kon-

rad Mägi ja Nikolai Triigi 
töödest. Kiltsi mõis on külas-
tajatele avatud kolmapäevast 
pühapäevani.

Rakvere 
uksed Rakveres
Rakveres Tsentrumi ja Turu-
kaubamaja vahelisel jalakäija-
te promenaadil saab suvi läbi 
ja veel septembriski uudista-
da SA Virumaa Muuseumide 
välinäitust „Rakvere uks Rak-
veres“.

Näitus annab ülevaate Rak-
vere linnas ajavahemikus 
1924–1953 levinud unikaal-
sest uksetüübist, mida arhi-

tektuuriajaloolase Mart Kal-
mu andmetel ei esine üheski 
teises Eesti linnas.

Näituse idee autor ja ku-
raator on Kaja Visnapuu, 
kes viis aastat tagasi Rakvere 
linnapäevade ajal tegi tee-
makohaseid ekskursioone. 
Muuseumis säilitamiseks sai 
siis üles pildistatud kolme-
teistkümne maja 14 nähtavat 
ust, kuigi uksi on ühtekokku 
säilinud 15.

„Rakvere ukse puhul on te-
gemist nelinurkse profiil-liis-
tuga uksega, mil terav tipp on 
üleval ja all. Kõige varasemal 
kolmel uksel on keskel tärn, 
hiljem on kasutatud verti-
kaalset ehisliistu, klaasitud 
pinda nii ristpulkadega kui 
ilma. Samuti on ka sileda tah-
veldisega uksi, mida kaunis-
tab vaid Rakvere uksele ise-
loomulik profil-liist,“ selgitas 
Kaja Visnapuu.

Üks näide Rakvere uksest 
on endise turuhoone praegu-
ses promenaadipoolses küljes 
– ka näitus on sätitud nõnda, 
et maja kaks ust jäävad vaate-
välja ning neid tasub lähemalt 
uudistama minna.

„Turuhoone uste kohta on 
arhiiviallikate põhjal kindlat 
teada, et uksed on vastavalt 
Ferdinand Gustav Adoffi 
projektile valmistatud Roela 
mõisa lauavabrikus,“ märkis 
Visnapuu.

Näitus on kokku pandud 
muuseumi- ja erakogude ma-
terjalide põhjal. Käesoleva 
aasta kevadel jäädvustas fo-
tograaf Toomas Tuul näitu-
seprojekti tarbeks linnaruu-
mis nähtavad Rakvere uksed. 
Kõrvuti ajalooliste piltide ja 
majade projektidega on need 
fotod nüüd vaatajate ees. Li-
saks on näitusel juttu ka es-
mastest majaomanikest ja 
majade-uste projekteerijatest 
Ferdinand ja Arnold Adoffist 
ning Ivan Bessonovist.

Kuraatorituur koos Kaja 
Visnapuuga on plaanis Tšil-
lilaada ajal, samuti on ooda-
ta ühte ukse restaureerimise 
töötuba ning septembris ka 
haridusprogrammi kooliõpi-
lastele.

Vanasõidukid jõuavad laupäeval Rakveresse
19.-23. juunini üle Eesti toi-
muv Vanasõidukite Suursõit 
läbib oma marsruudil Rak-
vere linna kui 19. juunil kell 
13.15 saabutakse Vallimäe 
parklasse. Liikuva vanatehni-
kanäitusena plaanitakse aasta 
valgeimal ajal läbida viie päe-
vaga üle tuhande kilomeetri. 

Eesti vanatehnikaklubide 
korraldatav Vanasõiduki-
te Suursõit sai alguse aastal 
2000, kui toimus esimene 
mitmepäevane ringsõit läbi 
terve Eestimaa, kandes nime 
Vanasõidukite Sajandisõit, 
järgnevatel kordadel nimetati 

see Vanasõidukite Suursõi-
duks. 

Alates esimesest korrast 
korraldustoimkonda kuuluv 
Tiit Talts Pärnumaalt selgi-
tas, et iga viie aasta tagant 
toimuvale sõidule on ette val-
mistatud kuni 200 unikaalset 
ja näitusekorras vana autot, 
mootorratast, bussi ja veo-
autot. Kuusalu lähedal Kiiu 
Autobaasis bussimuuseumi 
pidav Tõnu Piibur, kes on 
korraldustoimkonna esteeti-
kakomisjoni juht, kinnitab, et 
osalevad vanasõidukid teki-
tavad hea tuju ning pakuvad 

äratundmisrõõmu igas vanu-
ses inimestele. „Siit leiab iga-
üks iseenda, oma isa või va-
naisa noorusaegse auto,“ sel-
gitas Piibur, kes tuleb kohale 
80. juubelit tähistava Setra 

bussitehase toodanguga. 
Eesti Vanatehnika Klu-

bide Liit ootab kõiki osa 
saama endiste aegade teh-
nikasaavutustest, kuulama 
algupärast mootorimürinat 

ja nuusutama vanaisade sini-
sevingulisi unistusi kaugetest 
maadest.

Rakveresse jõuavad vana-
sõidukid 19. juunil, sisene-
des linna Tammiku tänavalt 
ning siirdudes seejärel Rak-
vere Vallimäe Vallikraavi 
tänava. Kell 13.15-15 toi-
muv vanatehnika näitus on 
huvilistele tasuta. Suursõidu 
uudiseid ning ajakava saab 
jälgida Facebookist ning va-
natehnikafoorumist forum.
automoto.ee.

Kuulutaja

Näituse „Tšehhi lossid ja kindlused“ avamisel Vihula mõisa palmisaalis märkisid nii Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte kui 
Tšehhi suursaadik David Král (tagaplaanil), et kui 1. juulist Euroopa Liidus piirid lahti lähevad, tasub võtta suund ka Tšehhi poole 
– see näitus on selleks väike isutekitaja. Foto: Martin Piir

Näide Rakvere uksetüübist on säilinud endisel turuhoonel – promenaadil uksenäitust 
uudistades tasub astuda ka paar sammu trepist üles ja originaalust lähemalt uurida. 
Foto: Katrin Uuspõld

Kalame talus Karepal näeb Richard Sagritsa maale tema reisidest. 
Foto: Virumaa Muuseumid

Ivo Ridalaane maal Kiltsi mõisas. 
Foto: Merje Leemets

Vanasõidukeid saab laupäeval 
uudistada ka Rakvere Vallimäe 
parklas. Foto: Reigo Vilu
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Tõsine muinasjutt usaldusest ja reetmisest
„Raya ja viimane lohe“ on kinodes uus 
Disney animafilm, mis ei ole oma olemu-
selt naljafilm. Siin on taga tõsine klassi-
kalises stiilis muinasjutt, mis on kohati 
hirmutavgi.

Margit Adorf

Tavaliselt on uuema aja multifilmid kõik 
ikka selle suunaga, et neid võib liigita-
da märulikomöödia lahtrisse. Need on 
meelelahutuslikud, naljakad, natuke on 
tagaajamist, kärtsu ja mürtsu, aga pea-
miselt ikkagi mõeldud rõõmsalt meelt 
lahutama.

Kui olete aga muinasjutte lugenud, 
siis need on harilikult palju tõsisemad, 
kohati vägagi karmid, nendes on alatut 
reetmist, kurjust, häda ja viletsust. „Raya 
ja viimane lohe“ püüab balansseerida 
meelelahutusliku ja klassikalise muinas-
jutu piirimail. Võib öelda, et see on sõb-
ralikus võtmes, tõsine ja mõtlemapanev 
lugu. Kui tahate lihtsalt kõhutäie naerda 
saada, siis see ei ole päris õige valik.

Nagu ikka animafilmide puhul, siis 
mina käisin seda vaatamas koos tütrega, 
kes on praegu 7-aastane. Disney teleka-
nali tellijad on küll juba saanud filmi ka 
tele kaudu vaadata, aga me tahtsime seda 
näha eestikeelsena ja suurel kinolinal. 
Minu laps teatas, et talle meeldis Raya 
multifilm rohkem kui nädal varem näh-
tud Kruudid. Mulle jälle meeldis teistpi-
di, Rayat vaadates tuli kohati kerge hai-
gutus peale.

See ei tähenda siiski seda, et Raya 
olekski päriselt kuidagi kehvem film, 
lihtsalt nii ongi, et laste jaoks on see hu-
vitav, elevust tekitav, põnev, kaasahaa-
rav. Aga täiskasvanuile ei ole selles loos 
kuigi palju tähelepanu pööratud, nii et 
lapsevanemal võib tõesti selle filmi pu-
hul vahepeal mõte kuskile uitama min-
na ja tekib tahtmine salaja kella vaadata. 
Sest on neid sarnaseid muinasjutte ju elu 
jooksul juba kuuldud-nähtud küll. See 
pole sisult väga uudne lugu muinasjutte 
lugenud täiskasvanu jaoks.

Lühidalt on asi selles, et maailmas on 

valla pääsenud kurjuse jõud. Inimeste 
ahnus, kadedus on põhjustanud selle, et 
maa pealt on pühitud lohede sugu. Al-
les on jäänud veel väike killuke kadunud 
maailmast – taevasinine lohekivi, mis ai-
tab pinna all hiilivat kurjust vaos hoida.

Raya isa on Südameriigi kuningas ja ta 
soovib killustunud rahvast taas ühenda-
da. Hea tahte märgiks korraldatud õhtu-
söögi ajal aga kasutab Kihva hõimupea-
liku tütar Raya usaldust ära, reedab ta 
ning südamekivi puruneb. Kurjus või-
mutseb taas, Raya isa muutub halliks ki-
vikujuks, nagu ka kõik teised inimesed, 
keda kurjuseudu puudutab.

Nüüd läheb Raya otsima südamekivi 
tükke ja viimast lohet. Lohe ta ka leiab 
ja seiklus viib neid läbi erinevate riikide 
ja katsumuste õnneliku lõpu poole. Enne 
finišisse jõudmist aga tuleb ära käia ka 
kuristikus, sest näib, et reetmine siiski 
kordub. Pinget kruvitakse ikka üsna lõ-
puni välja.

Visuaalselt on Raya ja lohede maailm 
väga kaunis ja muinasjutuline, lohe aga 

tõesti väga sõbralik ja nunnu, mitte mi-
dagi hirmsat (nagu mina mäletan vanast 
hiina muinasjuttude raamatust). Lugu 
on segu erinevatest kultuuridest ja pea-
kangelaseks tüdruk. Ka tema vastane, 
Kihva klanni reetur, on naissõdalane. 
Nii et selles suhtes vägagi feministlik 
film, naised ruulivad nii hea kui kurja 
poolel.

Mingeid erilisi meeldejäävaid laule li-
nateoses ei ole, see ei ole muusikafilm 
nagu näiteks Frozen. Kuuleb muusikat 
ja laule, aga mitte väga ohtralt. Muusika 
on siin pigem toetavaks taustaks, mitte 
eesmärk omaette. 

Filmi põhisõnum on, et sõprus ja ar-
mastus võidavad. Ja et üheskoos saab 
üle kõikidest takistustest, kui on soovi 
ja usaldus teineteise vastu. Film on üllas, 
ilus, armas. Tagaajamist ja kaklust leidub 
kuhjaga, nalja saab veidike ka. Kokku-
võttes võib öelda, et kvaliteetne meelela-
hutus, pakub midagi enamat kui lihtsalt 
rusikaga makku või pannkook näkku 
nalju.

Raya ja viimane lohe Sisu päästavad maailma. Foto: pressimaterjalid

KUHU MINNA

Rakvere Teater
18., 19. ja 20.06 kell 19 „Miks Jeppe joob?“ v/s, lav Hendrik 
Toompere
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Suveüritus toimub 28. juunil Eisma Sadamas. Väljasõit kell 
13.30 Rakvere bussijaama parklast. Registreerimine tel 5622 
 9781 (Merike)

ARVUSTUS
Taylor Swift, „evermore“
Taylor Alison Swift on kahtlemata kõrgliiga artist. Aktiivne 
ja väga andekas. West Readingust, Pennsylvaniast, USA-st, 
pärit 31-aastane lauljanna kuulub põhjendatult eliidi hul-
ka – kirjutab lisaks laule, näitleb, on isegi plaadiprodutsent. 
Muusikainstrumentidest mängib ta vabalt kitarri, klaverit, 
bandžot ja ukulelet.

Taylor Swift alustas karjääri 2003. aasta paiku ja sai oma-
nimelise debüütalbumiga maha kolm aastat hiljem. Tõusis 
kohe tippu ja võib öelda, et kinnistus lõplikult sinna. Tal on 
ette näidata terve hulk muusikaauhindu, teiste seas Grammy 
Awards.

Detsembris 2020 ilmunud „evermore“ on tema üheksas 
stuudioalbum, järg sama aasta juulis välja antud sarnaseloo-
mulisele „folklorele“. Sõsaralbumite vahe seega alla viie kuu, 
Swift on viimasel ajal tõepoolest uskumatult produktiivne.

Lisalugudega väljaandelt leiab koguni 17 pala, kuulamist on 
kokku veidi üle 69 minuti.

Põhisinglina on plaati esindamas fantastiline ja kergesti 
mällu sööbiv „Willow“, mida Eestiski sagedasti mängitatakse. 
Eraldi on väljastatud veel samuti särav ja nupuka sõnastuse-
ga „No body, no crime“, kus kaasa teeb Haim. Ja vähemköitev 
„Coney Island“. Lisaks Haimile annavad oma panuse Swifti 
albumile kaks teistki USA bändi, The National ja Bon Iver. 
Nagu „folklorel“, on huvitav täheldada, et kohati tuletab Swift 
taas meelde Lana Del Reyd.

Kuigi „evermore“ on enam-vähem ühtlase tasemega, võib 
eraldi esile tõsta laheda pealkirjaga „Champagne problems“, 
„Marjorie“ ja selline mõnus „kantrikas“ nagu „Right Where 
You Left Me“.

Muusikaliselt iseloomustatakse albumit kui segu alternatiiv-
rokist, folk-popist (tundub kõige domineerivam stiil ja õigem 
määratlus) ja chamber-rokist.

Lood ise on praktiliselt kõik esitatud sellises aeglasemas ja 
rahulikumas võtmes, palju kõlab klaver. Kuna kogu materjal 
on suhteliselt sarnane, isegi liiga ühetaoline, läheb järjepanu 
kuulates asi ikkagi veidi tüütuks kätte.

Taylor Swifti albumitele on kinnitatud kleebis, mis teavitab 
halva kõnepruugi kasutamisest – see on imelik, sest tema lu-
gude tekstide puhul ei pane seda otseselt tähele.

Ülo Külm
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