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Käsmu kalmistul on nüüd ka kolumbaarium
Käsmus pühitseti eelmisel 
nädalal Eesti esimene külako-
lumbaarium – seni on tuhaur-
nide hoidmise ehitisi olnud 
Tori ja Tartu Pauluse kirikus 
ning Metsakalmistul ja Jõhvi 
kalmistul. 

Katrin Uuspõld

15. juunil pühitses EELK peapiis-
kop Urmas Viilma Käsmu kalmistu 
laienduse ja kolumbaariumi. „Väga 
ilus õhtupoolik oli, inimesi oli pal-
ju, lähemalt ja kaugemalt,“ kirjeldas 
EELK Käsmu koguduse õpetaja Ur-
mas Karileet.

„Praeguse seisuga on kolumbaa-
riumi kasutamise vastu huvi tund-
jaid kolm, ühtegi lepingut veel sõl-
mitud ei ole,“ ütles ta. 

Mõte kolumbaariumist tekkis 
kirikuõpetaja sõnul Käsmus juba 
aastal 2014, kui arutati, et Käsmu 
küla muudkui kasvab, sinna tuleb 
elama uusi inimesi, aga kalmistu 
on üsna väike. „Seal on valdavalt 
perekonnaplatsid nendele, kes on 
Käsmu põliselanikud. Need, kes 
soovivad oma elu Käsmuga sidu-
da, nende jaoks kalmistul kohti ei 
ole. Hakkasime otsima võimalusi 
laiendamiseks. Kohalik Käsmu su-
vitaja arhitekt Mattias Agabus töö-
tas välja kolm võimalikku varianti. 
Neid arutati külakoosolekul ja jõu-
ti arusaamale, et kõige turvalisem 
oleks laieneda põhjapoole, kus oli 
talu krunt. Rääkisime omanikuga, 
et oleme huvitatud krundi ostust. 
Tookord jäi kaup pooleli, aga kui 
vana perenaine siitilmast lahkus, 

siis tema pärijatega saime kaubale 
ning ostsime krundi 2019. aastal 
ära. Saime 700 ruutmeetrit maad 
kalmistu laiendamiseks. Siis tuli 
ühel Käsmu inimesel mõte, et võiks 
teha ka kolumbaariumiseina ehk 
urnimüüri, mitte ainult kirstu- ja 
urnimatuste alad,“ jutustas Urmas 
Karileet.

Projekteerimistöid juhtis arhi-
tekt Ike Volkov. Kalmistu laienduse 
ja kolumbaariumi projekti koostas 
maastikuarhitekt Tiina Tuulik. Be-
toonist urniseina tegija leiti Hiiu-
maalt – Concrete Products OÜ. 

„Kokku tuleb urniseina üheksa 
moodulit, esimesed kolm on valmis 
ja paigas. Kui need on täidetud ja le-
pingud sõlmitud, tellime järgmised 
moodulid,“ rääkis Urmas Karileet.

Praegu on kolmest moodulist 
koosnevas urnimüüris 63 urni-
kambrit, kokku näeb projekt ette 
neid 159, igasse kambrisse mahub 
neli tavamõõdus urni ehk projekti 
järgi on lõpuks ruumi 636-le urnile. 

„Urnikambri ette saab panna gra-
niitplaadi, millele graveerida nimi ja 
eludaatumid,“ täpsustas Karileet.

Koguduse juhatus on kinnitanud 
kolumbaariumi kasutamise eeskirja 
ja hinnakirja ning urnikambri ka-
sutamise rendilepingu. „Võimalik 
on korraga kuni 25 aastaks teha et-
temaks, mis on hetkel 1000 eurot. 
Urnikambri rendi tasu on 2022. 
aasta hinnakirja järgi 50 eurot esi-
mesel aastal ja 40 eurot igal järgne-
val aastal. Hinnakiri aastate jook-
sul võib muutuda,“ selgitas Urmas 
Karileet. 

Kui rendilepingut ei soovita pi-
kendada on Karileedi sõnul või-
malik urn maha matta või kasutada 
kalmistul olevat tuhapuisteala, kuhu 
saab urni tühjendada ja sealsele sei-
nale kinnitada lahkunu nimetahvel. 
See on praktika, mida ka mujal maa-
ilmas kasutatakse. 

„Kolumbaarium on Eesti inime-
sele veel harjumatu, aga statistika 
näitab, et urnimatuste arv on Ees-

tis kasvutrendis. Mida aasta edasi, 
seda enam urnimatuseid ja vähem 
kirstumatuseid. Kui urn on maha 
maetud, siis on üks koht, mille eest 
tuleb hoolt kanda, aga tihtipeale 
inimesed lähevad ära oma esiva-
nemate elukohtadest mujale, on 
neil kohustus käia siiski haudasid 
hooldamas. Kolumbaarium on aga 
hooldusvaba, inimene saab tulla siis, 
kui ta tahab, panna urnikambri ette 
küünla põlema. Ei ole vaja muru 
niita, lilli istutada ega kasta,“ rääkis 
Karileet. 

Käsmu kalmistu laiendamise ja 
kolumbaariumi rajamine on seni 
maksma läinud ligi 77 000 eurot. 
Kalmistu laiendus ja kolumbaarium 
valmisid EELK Kirikufondi, Haljala 
vallavalitsuse (20%) ja Käsmu kogu-
duse toel (10%). Kirikufondi panus 
tööde kogumaksumusest on ligi 70 
protsenti.

Lisaks urniseinale näeb kalmis-
tu laiendus ette ka 40 kirstumatuse 
kohta. 

„Laiendusele on plaanitud ka 
koguduse maja. Käsmu kogusel ei 
ole ajalooliselt kunagi maja olnud, 
kus kooselukuid ja koolitusi pida-
da, vajadusel ka talitusi-teenistusi, 
seal oleks koguduse kantselei, tua-
lettruum, kööginurk, arhiiviruum, 
teisel korrusel ka koguduse pasto-
rile ka väike ametikorter,“ loetles 
200-liikmelise Käsmu koguduse 
karjane Urmas Karileet.

Praegu käib koguduse maja pro-
jekteerimine, koht on valmis vaa-
datud ja hetkel on Karileedi sõnul 
sihtotstarbeliselt ka 13 tuhat eurot 
annetatud projekteerimiseks ja vun-
damendi rajamiseks.

EELK peapiiskop Urmas Viilma (vasakul) ja Käsmu koguduse õpetaja Urmas Karileet pü-
hitsesid Käsmu kalmistu laienduse ning kolumbaariumi. Foto: Tiit Mõtus/ EELK Kirikufond
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Rakvere rahvas igatseb rohelust, 
ujumistiike ja kergliiklusteid

A prillikuus hakkas Rakve-
res koos käima kogukonna 
mõttekoda, väljas oldi ka 

linnapäevadel ja küsiti rahvalt lin-
naelu kohta arvamusi. „See oli meie 
esimene uurimus linnaelanike soo-
vide kohta. Nende seast saab välja 
sõeluda laiema toetajaskonnaga tee-
mad, mis oleks ka elluviidavad. Kui 
muud varianti ei ole, siis järgmisest 
aastast on Rakveres kaasav eelarve 
ning mõned punktid saab kasvõi 
sinna rahvahääletusele esitada,“ rää-
kis liikumise eestvedaja Krõõt Nõm-
mela-Mehide. 

Tema sõnul oli üks laadal osale-
mise eesmärke teadvustada linna-
rahvale sellise mõttekoja olemasolu 
ja kooskäimist. „Tuli välja, et väga 
suur hulk, kes meie telgi juurest läbi 
astusid, üldse ei teagi, millises linna-
osas nad elavad. Saime koos kaardilt 
järgi vaadata ning tutvustada oma 
kodanikuliikumist ja linnaosagrup-
pe, kus saab samuti oma mure-
kohti arutada,“ rääkis Nõmmela-
Mehide.  

Ta märkis, et kui inimene esimese 
reaktsioonina ka ütles, et „kõik on 
hästi“, siis teiste kirja pandud kitsas-
kohti ja ettepanekuid lugedes nõus-
tuti mitme asjaga või tuli meelde 
mõnigi uus.

„Minu suur üllatus oli see, et 
kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna mu-
rekohti eriti välja ei toodud, vaid 
kõige rohkem kõnetas heaolu ja 
keskkond, et linn oleks roheline, tii-
gid puhtad, et oleks kõrghaljastust, 
rohkem prügikaste ja jalgrattateid. 
Väga paljud meist elavad just rohe-

lisema elukeskkonna pärast väike-
linnas, mitte Tallinnas, ning seepä-
rast tasub rohelise linna olemusele 
rohkem tähelepanu juhtida,“ leidis 
Krõõt Nõmmela-Mehide.

Teda üllatas ka see, et inimesed 
märkisid väga palju välja linna tii-
kide olukorda ja ootavad, et linnas 
oleks siiski ka ujumiskoht. 

„Palju toodi välja liiklusproblee-
me. Väga tugevalt tuli välja tänava-
te-teede olukord mõnes piirkonnas, 
näiteks Kondivalus ja tammiku taga, 
kus puudub jupiti kõnnitee. Inime-
sed tahavad jala, ratta ja lastevank-
ritega liikuda, oodatakse kergliik-
lusteede juppide ühendamist,“ ütles 
Krõõt Nõmmela-Mehide. 

Kogukonnatelgis välja tulnud 

murekohad ja ettepanekud antak-
se edasi ka Rakvere linnavõimule. 
„Augustis tahaks teha Lääne-Viru-
maa Arenduskeskuse toel arengu-
päeva, kus koolitajad ja mentorid 
aitavad leida koosloomekohta meie 
kogukonnaliikumise ja Rakvere 
linnavalitsuse koostööks. Eesmärk 
on, et mõttekoda oleks linna käe-
pikendus inimestele info jagamisel 
ning samuti vahelüli, mis edastaks 
linnakodanike soovid linnavalit-
susse ja volikogusse. Väga paljudes 
omavalitsustes see juba on ning ta-
hame leida ka Rakvere jaoks sobili-
ku vormi,“ lisas Krõõt Nõmmela-
Mehide. 

Katrin Uuspõld

Rakvere kogukonna mõttekoda oli kodanike tähelepanekuid kuulamas ka linnapäevade 
ajal. Foto: Krõõt Nõmmela-Mehide
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Rakveres on suvelaupäevadel 
turismimagneteid tutvustavad giidituurid
Rakveres on igal laupäeval kuni augustikuu lõpu-
ni võimalik algusega kell 12 minna Keskväljakult 
giidituurile, mille märksõnaks on „Rakvere turis-
mimagnetid!“.

Eelmisel aastal koolitas Rakvere linn projekti 
„Roheline sihtmärk“ („Green destination“) kaudu 
linnagiidisid. Ka tänavu suvel teevad giidituure 
Aivar Niinemägi, Pirje Pungas, Sirle Kree ja Eve 
Kalm. 

„Eelmisel aastal tegime temaatilisi tuure, sel 
aastal tähistame 720. aastat Rakverele linnaõigu-
se andmisest, seetõttu saab tänavuse tuuri käigus 

ülevaate linna kujunemise ajaloost, erinevatest 
etappidest, kõige tähelepanuväärsematest ehitis-
test ja elanikest läbi aegade,“ rääkis üks giididest, 
Aivar Niinemägi.

Ta viitas, et kindlasti tuleb juttu Arvo Pärdist 
– retk algabki skulptuurist „Noormees jalgratta-
ga muusikat kuulamas“, viib Pikale tänavale, kus 
igal majal on rääkida oma lugu, ja lõppeb politsei-
muuseumi juures. 

Tuur on mõeldud nii linna külalistele kui ko-
halikele. „Kõige toredam on see, kui jalutuskäigul 
osaleja räägib giidile midagi huvitavat, oleme ka 

selleks avatud. Eelmisel aastal oli mitmeid külas-
tajaid, kes rääkisid oma mälestusi endisest kooli-
majast või ühiselamuhoonest. 

„Kindlasti püüame üles leida Rakvere ukse kui 
eri-uksetüübi, juhime tähelepanu Rakvere majale, 
räägime targast majast kui sellisest, Rakvere eri-
pärastest jõulupuudest, räägime, miks just Rak-
vere on ülitähtis kogu jõulupuude traditsiooni 
juures – sellest kõigest kuuleb jalutuskäigu ajal,“ 
lubas Aivar Niinemägi. 

Giidituurid on osalejatele tasuta.
Katrin Uuspõld

Eelmisel nädalavahetusel peeti Rakvere 
vallas Mädapea mõisas pojengipäevi ja 
esitleti ka uut raamatut „Moodsad 
Itoh-pojengid“. „Tavaliselt on pojengipäev 
siis, kui õitseb „mass“ ja vanad lõhnavad 
prantsuse pojengid. Tänavu on kevad 
kaks nädalat hilisem ning oli erakordne 
võimalus näha varaseid hübriide, mida 
muidu ei näe,“ rääkis Mädapea mõisa 
perenaine Marika Vartla.

Katrin Uuspõld

Nii nagu varasematel aastatel, said ka tänavu kü-
lastajad pojenginäitusel hääletada oma lemmikute 
poolt. Tänavu tunnistati kõige ilusamaks pojen-
giks 251 häälega rohtne hübriid ‘Pastelegance’, 
järgnesid ‘Walter Mains’ ja ‘Lemon Chiffon’, (mõ-
lemal 213 häält).

„‘Pastelegance’ on imeline aprikoositooni õi-
tega pojeng. ‘Lemon Chiffon’ on eriline sidruni-
tooniga kollase õiega. ‘Walter Mains’ on suure 
tumepunase jaapani tüüpi õiega, tegemist on vana 
sordiga, mis avaldab alati muljet,“ iseloomustas 
Marika Vartla publikule enim silma jäänud sorte.

Värskelt ilmus Marika Vartla sulest raamat 
„Moodsad Itoh-pojengid“, mida ka pojengipäeval 
esitleti. „Kollane Itoh-pojeng ‘Bartzella’ jõudis 
esimesena rahva hulka. Aga on ka teisi kollaseid 
sorte ning palju rohkem värve. Kuna see pojengi-
teema läks nii segaseks ja oli vaja pojengimaailma 
avada, siis sai ka raamat tehtud,“ rääkis Marika 
Vartla.

Kollektsioonaia perenaine selgitas, et Itoh-po-
jengid on praegu kõige noorem pojengirühm. 
Raamat on mõeldud rohkem nendele, kes alusta-
vad pojengimaailmaga tutvumisega,. „Hea on po-
jengidega tutvust teha tagant ettepoole, kuna po-
jengimaailm on väga vana, on väga raske alguses 
aru saada, mis on miljoneid aastaid selle taimega 
maailmas toimunud, lihtsam on alustada rühmast, 
mis on noorem kui sada aastat,“ soovitas Vartla.

Ta selgitas, et Itoh-pojengirühm on saadud 
rohtse ja puispojengi ristamisel. „Sellega ei tulnud 
toime isegi loodus, aga jaapani aiandushuviline, 

kollektsionäär ja teadlane Toichi Itoh hakkas seda 
unistustust pärast teist maailmasõda teoks tegema 
ning pärast mitmeid katseid see õnnestus, kuigi 
ta ise ei jõudnud õisi näha, sest suri kahjuks enne. 
Esimesed neli Itoh-pojengi olid kollased, sest 
eesmärk oli saada kollaseid täidisõielisi pojenge – 
looduses oli vaid ühekordne kollane olemas. Sealt 
hakati edasi aretama Itoh-pojenge Ameerikas, 
andes jaapani aretaja Itohi auks ka rühmale tema 
nime,“ rääkis Vartla ajaloost. 

Nüüd on olemas erivärvilisi Itoheid: kollaseid, 
valgeid, roosasid, oranžikaid. „Õied on enamasti 
sellised, mis muudavad õitsedes oma tooni, iga 
päev on uus ilme. Nad on saanud mõlemalt vane-
malt kõige paremad omadused – parimad rohtse 

p o j e n g i 
ning puis-
p o j e n g i 
o m a d u -
sed. Nad 
ei karda 
k ü l m a , 
on hai-
g u s -
k i n d -
l a d , 

neil on 
väga dekoratiivsed 

lehed, mida ta ise sügisel langetab, osad 
neist võtavad kauni sügisvärvi, neid ei ole vaja si-
duda, õitsevad rikkalikult, lõhnavad. See on laisa 
inimese pojeng,“ kirjeldas Marika Vartla.

Mis puutub pojengidega ümber käimisse, siis 
ütleb Vartla, et pojengid kasvavad ka ilma oma-
nikuta. „Aga kui omanik on olemas ja alustab 
nende kasvatamist, peab ta teadma, et pojeng on 
päikeselill, tahab kasvada jalad kuivas ehk ei taha 
olla veesoone peal ega augus, teda ei tohi istutada 
rohkem mulla alla kui kolm kuni viis sentimeetrit 
ülemisest pungast,“ õpetas Mädapea mõisa pere-
naine. 

Ümberistutamist ühest kohast teise tehakse 
tema sõnul ainult sügisel. „Tal on oma elutsük-
kel, puutuda ei tohiks enne kui maapealne elu on 
talveks lõppenud. Siis tuleks ta välja kaevata, pal-
jundada ja paika istutada,“ juhendas Vartla. „Kuna 
ta on kahe erineva liigi ristand, siis ei tohiks teda 
nagu rohtset pojengi sügisel maha lõigata, sest 
osadel sortidel tulevad uued pungad ka varre kül-
jest, mitte mulla alt. Pigem jätta ca 15 sentimeetrit 
kevadeni lõikamata ja vaadata, mis juhtub.“

Itohi sorte on tema sõnul maailmas aretatud 
paarisaja ringis, Euroopas on neid üle saja, Mä-
dapea mõisa kollektsioonaias alla saja. „Peamised 
aretajad on ameeriklased. Kõige põnevam raama-
tu koostamise juures oli võtta ühendust erinevate 
aretajate, kasvatajate, kollektsioonaedade omani-
kega, ma sain niivõrd hea tagasiside, üle maailma 
saadeti fotosid ja need rõõmustavad väga, sest 
sellisel teemal raamatut ei ole maailmas veel välja 
antud,“ rääkis Marika Vartla.

‘Pastelegance’ oli Mädapea mõisa pojengipäeva külasta-
jate lemmik. Sordi aretas Seidl 1989. Tetraploidne hübriid 
on saadud ‘Salmon Dream’ ja ‘Lemon Chiffon’ ristamisel. 
Väga suure pooltäidis-õie diameeter on 18 cm. Kroonlehed 
on aprikoosi värvi ja keskel on kuldne südamik, kroonleh-
tede tagumised pooled on kaetud roosade joonekestega. 
Igal päeval on tal uus pastelne värvivarjund. Õitseb kesk-
misel õitseajal. Rikkalik lehestik, paksud ja tugevad varred. 
Puhmiku kõrgus 80-90 cm. Foto: Marika Vartla

Marika Vartla sulest ilmus äsja ka raamat 

Itoh-pojengidest. Foto: Marika Vartla

Mädapea mõisas oldi pojengide lummuses
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Hobi, mis haarab ja liidab terve pere
Kaja Kerem ja Guldar Kivro ei osa-
nud kahtlustadagi, et tütar Lisette 
viieaastaseks sünnipäevapeoks 
õuele tellitud ponid viivad selleni, et 
nüüd, üheksa aastat hiljem, nad ka 
ise vähemalt viis korda nädalas talli-
vahet sõidavad ja kogu nende elu 
keerleb kahe hobuse, treeningute ja 
võistluste ümber. Ei, nad ise ei rat-
suta! Aga toetavad igati oma tütart, 
kes 2021. aastal tuli nii Eesti meist-
riks kui ka sisemeistriks ponide 
klassis ja lasteklassis. Tänavune 
võistlussuvi on veel ees.

Katrin Uuspõld

„See on meie pere elustiil ja kvaliteetaeg,“ 
ütleb Guldar Kivro rahulolevalt õhtusel ajal 
sääsepinina ja linnulaulu taustal Pallase tal-
lide treeningplatsi ääres istudes ja vajadusel 
kühvliga väljakule tõtates, kui Lisette ho-
bune on parajasti mõned pabulad poetanud. 
Need tuleb kohe ära võtta, et väljak puhas 
püsiks. Ema Kaja istub treener Dina Eller-
manni kõrval ja vaatab sama teraselt, kuidas 
Lisettel hobusega platsil läheb.

Pühendumine ja distsipliin
Igatahes viis Lisette viieaastane sünni-

päev selleni, et tütar viidi mõni aeg hiljem 
Piira talli treener Kadri Kullerkupu käe alla. 
„Mind huvitas see, et laps oskaks loomadega 
käituda. Ei kisuks kassi sabast ega lööks koe-
ra. Kui ta hobustega hakkas kokku puutu-
ma, ei arvanud ma iial, et hakkab  võistlema. 
Mõtlesime, et käib paar trenni ära, siis see 
ammendub. Aga siiamaani ei ole ammendu-
nud,“  räägib ema Kaja. „Alates sellest päe-
vast peale, mil ta talli läks, on tüdruk kõik 
ise teinud: toonud hobuse koplist, visanud 
boksist sõnnikut välja. Ise oli selline jupp al-
les, aga teatas, et „ma ise“.“ 

„Mitmel korral on võistlustel mõned koh-
tunikud juurde astunud ja küsinud: kas teie 
olete selle tüdruku vanemad? Tehke edasi!“ 
lisab uhke isa.

Hobusport tähendab tohutut pühendu-
mist ja distsipliini. Algul olid trennid üks 
kord nädalas, siis kaks, hiljuti viis ja kui uus 
hobune tuli, siis kuus korda nädalas. Tava-
liselt jõutakse argipäeviti talli õhtul kell viis 
ning pool kümme-kümme lahkutakse. Lau-
päevad-pühapäevad samamoodi, kell 11-12 
kohal ja õhtul viie-kuueni – kui ei ole võist-
lusi. 

Talli jõudes ei saa kohe sadulasse hüpa-
ta, oma tund aega kulub ettevalmistusteks. 
„See on kõige lõbusam osa,“ ütleb Lisette. 
Hobune tuleb koplist ära tuua, puhastada, 
korrastada, saduldada, panna kaitsmed jalga-
dele. Ema-isa soojendavad käevahel valjaid, 
et loom külma metalli suhu ei saaks. Pärast 
trenni tuleb varustus puhastada, valjad pes-
ta. Lisette käib ka kogu arsenali lapiga üle. 
„See on minu kiiks, teised teevad tavaliselt 

korra kuus, mina teen iga kord, sest hobu-
ne on ju higistanud või on mõni tolmukübe 
peal,“ tunnistab tüdruk. 

Hobuste ning treeningute kõrval on vaja 
korralikult teha koolitööd, see on Lisettel 
õnnestunud, isegi siis, kui mõnikord on vaja 
õppida vahetunnis või õhtul autos koju sõi-
tes taskulambivalgel lugeda – valdavalt on ta 
viieline, sekka  mõni neli.

Hobune kui psühholoog
Lisette praegune treener Dina Ellermann 
ütleb, et hobused on head psühholoogid ja 
nendega tegelemine on teraapiline. „Koge-
nud treener näeb ära, kuidas lapsel on koolis 
läinud sellest, kuidas ta hobusega suhtleb. 
Ratsutamisteener tegeleb nii inimlapse kui 
hobusega, mõlemal on tujud,“ räägib ta. 
„Jama on see, kui lapsevanemad elavad oma 
realiseerimata unistusi laste peal välja ja 
sunnivad lapsi ratsutama.“

Kui reketi võib mõnel päeval nurka vi-
sata, siis hobusega seda teha ei saa, tema ta-
hab igapäevaselt hoolt. „See õpetab noortele 
palju kohusetunnet ja empaatiavõimet,“ on 
Dina Ellermann näinud.

Nii McGregorit kui Lisettet iseloomustab 
treener sõnaga „ambitsioonikas“. Lisette on 
tema sõnul  väga töökas ja kannatlik. „Ta ei 
viska asju nurka, kui kohe välja ei tule. Ta 
kodus analüüsib ja järgmine kord proovib 
uuesti. Ta kunagi ei süüdista hobust. Kui 
kogu aeg ratsutad ühte moodi ja küsid ho-
buselt ühtemoodi, saad alati hobuselt sama 
vastuse. Kui endas muudad midagi, hakkad 
ka hobuselt teistsugust vastust saama. Muu-

tus algab ratsanikust,“ teab Dina Ellermann.
 „Gregor naudib tähelepanu ja staari-ole-

kut. Kui tema on platsil, siis kõik peavad 
teda vaatama! Tal on esinejageen sees. Li-
sette oskab seda Gregoris esile tuua, jäädes 
ise tagasihoidlikuks. Olen alati seda meelt, et 
kui ratsutatakse, siis ratsanik ei pea näitama 
ennast, vaid hobust. Hea ratsanik toob ho-
buse esile,“ räägib treener.

McGregor on olnud Lisette hobune viis 
aastat ja kuna neiu on kohe-kohe ponide 
klassist välja kasvamas, osteti talle talvel Bel-
giast ratsahobune Evento D. „Evento jõudis 
Eestisse kahekümne miinuskraadiga, sai tea-
da, et maa võib olla ka libe ja nägi esimest 
korda lund. Algul kartis, aga siis puhistas 
peadpidi hangedes. Kevadel sai sääskedest 
suured kublad,“ kirjeldab Lisette. 

Praegu treenib ta mõlema hobusega. Juu-
lis on Perilas rahvusvaheline võistlus ja Eesti 
meistrivõistlused, augustis Euroopa meistri-
võistlused.

„Ratsutamist saab õppida terve elu, mõnel 
teisel alal pead kolmekümneselt juba loobu-
ma. Mina käisin 40selt olümpial, Rio olüm-
pia võitja oli 58aastane. Loevad kogemused, 
oskused, hea füüsiline vorm. Taandareng 
algab, kui arvad, et oskad kõike. Iga hobune 
õpetab sulle midagi uut,“ ütleb treener Dina 
Ellermann.

Ta on seda meelt, et lisaks trennile tuleb 
ka koolis hästi õppida ning oma õpilastele 
ütleb, et haridus peab olema. „Jõuab nii õp-
pida kui sporti teha. On tippsportlasi, kes 
õpivad ülikoolis. See on oluline ja tuleb ka-
suks,“ lisab ta. 

Mitmed hobujõud
Kui mõnikord nädalavahetustel juhtus Li-
settel ratsutamisest aega üle jääma, hakkas 
ta isaga, kellel on aastatega kogunenud nii 
mõnigi võidukarikas, motospordivõistlus-
tel kaasas käima. „Need inimesed olid nii 
toredad, alati sai nalja. Algul ei saanud asja-
dest aru, aga küsisin ja sain auto tehnilisest 
osast rohkem teada,“ rääkis Lisette, kes on 
mitmeid õhtuid garaažis isa kõrval istunud, 
kuulanud selgitusi ja vaadanud videoid, kui-
das mingid auto osad töötavad.

Kui isa kuulis, et tütar tahab tulevikus 
automaatkastiga lubasid teha, läks ja ostis 
talle ruttu manuaalkastiga rajaauto ja ütles: 
„Õpid korralikud käiguvahetused selgeks.“ 
– „Sõbrad olid mind lihtsalt manuaaliga ära 
hirmutanud, aga selgus, et nii keeruline see 
nüüd ka ei ole,“ kinnitab Lisette. Üleeelmisel 
aastal õpetas isa talle rattavahetused selgeks, 
eelmisel aastal vahetas tüdruk ise oma auto 
piduriklotse. „Kõik räägivad, et tüdrukud ei 
saa tehnikaga hakkama, et jäädki hobuse-
tüdrukuks. Tahan näidata, et nii ei ole,“ üt-
leb Lisette. „Hobustega on vastupidi, nemad 
on elusolendid, tujudega. Kui vahetad autol 
mootori parema vastu, siis tead, et see on 
järgmisel võistlusel parem, aga hobusega nii 
ei tee ja kunagi ei tea, kuidas ta käitub. Kui 
talle ikka näiteks mingi lillepott ei meeldi, 
on terve võistlus untsus.“ Gregoriga täpselt 
nii ükskord juhtus – talle ei meeldinud, et 
keegi pani läheduses autol kojamehed tööle 
ja võttis kätte ning hüppas üle koolisõiduaia. 
See tähendas, et võistlus oli selleks korraks 
nende jaoks läbi.

„Hobune on nagu lennuki kokpit, seal on 
nii palju tulukesi ja nupukesi. Eventoga ma 
alles õpin neid nuppe sõites tundma,“  ütleb 
Lisette ja lisab, et hobustega ei ole kuna-
gi rutiini nagu autoga, iga päev on midagi 
uut. 

Advokatuur ja olümpia
Peale kooli ja hobuseid ning väikeseid kõr-
valepõikeid motosporti Lisettel eriti aega 
millekski rohkemaks ei jää. Aga mitte kor-
dagi ei ole tulnud tal mõtet „täna talli ei 
lähe“. Kui eelmisel kevadel oli tüdruk co-
vidis ja talli ei pääsenud tervelt kaks näda-
lat, siis see oli tema jaoks paras piin, mille 
aitasid üle elada tallist saadetud videod. 
„See on kõige pikem aeg, mis ma olen oma 
hobustest eemal olnud. Varem olime pere-
ga käinud viiepäevastel reisidel, korra His-
paanias ja teisel korral Egiptuses,“ rääkis 
Lisette. 

Ta ütleb et hobused on talle kõige roh-
kem õpetanud kohusetunnet. „Ükskõik kui 
külm või paha on, varustus peab alati saama 
puhtaks, asjad tehtud,“ ütleb ta. Seda on ta 
teinud algusest peale, juba viieaastaselt. 

Ja endale seatud eesmärk ei ole vähem ega 
rohkem kui minna olümpiale. Ka teine siht 
on paigas: saada advokaadiks. „Kui aus olla, 
siis see mõte tuli sellepärast, et advokaadina 
on võimalik teenida märkimisväärselt raha 
– et saaks hobuseid üleval pidada. Ja vaielda 
meeldib mulle ka! Võin inimestega päevad 
läbi vaielda ja tõestada, et minul on õigus!“ 
tunnistab Lisette.

„Õiglustunne on tal tõesti suur,“ lisab isa.

Koer Ellie on alati platsis, kui treener Dina Ellermann 
trenni annab. Poeb sülle ja sätib õige pea tukkuma. 
Foto: Katrin Uuspõld

2021. aastal tuli Lisette McGregoriga nii Eesti meistriks kui ka sisemeistriks ponide klassis ja lasteklassis. 
Tänavune võistlussuvi on veel ees. Foto: Triin Laanemägi

Ema Kaja, Lisette ja Evento. Foto: Katrin Uuspõld
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EGESTEN OÜ kutsub oma meeskonnaga
liituma erineval tasemel

TÖÖD ERINEVAD:
- Haagiste remont, sildade remont;
- Hooldustööd;
- Militaarmasinate remont (kastipõhjade vahetus).

Ära pelga ühendust võtmast kui kogemust vähe- väljaõpe kohapeal!

Pakume häid töötingimusi, stabiilset tööd kindlas ja arenevas ettevõttes, vaheldusrikast ja
huvitavat tööd, väärilist tasu.

Töö asukoht Lepna tee 1, Taaravainu küla, Rakvere vald.

Helista ette ja tule tutvuma! 5027811 ERKKI  Või saada CV personal@egesten.ee

AUTOREMONDI-
LUKKSEPPASID
AUTOREMONDI-
LUKKSEPPASID

LIIKLUS-
KORRALDAJA AUTOTEHNIK

Seoses töömahtude kasvu ja uue osakonna avamisega ootame meiega liituma

- Tule ja opereeri Lääne-Viru maakonna igapäevast bussiliiklust

- Tee reisijad rõõmsaks abistava informatsiooni andmisega

- Jälgi sõidugraafikuid ning leia busside ja bussijuhtide asendusi

- Hoia bussijuhtide sõidudokumendid ja aruandlus korras

- Suhtle rõõmuga eesti ja vene keeles

- Jaga oma pädevust bussijuhtide töö- ja puhkeaja tundmise, arvutikasutuse ja

andmesisestuse näol

- Täienda oma pühendumuse ja positiivse suhtlemisega meie ühtehoidvat meeskonda

- garaažis aega veeta ja käed õliseks teha

- busse putitada ning nende korrashoid on Sinu hingeasi

- tehniline taip ja soov õppida on Sul veres

- oled “teeme ära” suhtumisega, iseseisev, kohusetundlik

ja täpne oma töös

- kolleegide sõbralik abistamine ja sujuv koostöö on Sulle

oluline

- oled hea tervise ja kõrge pingetaluvusega

- eesti ja vene keeles suhtlemine on vaid puhas rõõm

Kui Sulle meeldib:

Hansabussis ootab Sind sõbralik meeskond. Hoolime oma inimestest ja nende tervisest. Pingutame selle nimel, et luua töökeskkond, kus igaüks

tunneks ennast hästi ja hoitult. Hansabuss on kindel ja hooliv tööandja juba 26 aastat. Täidame oma lubadusi ja kohtleme kõiki sõbralikult

ning austavalt.

www.hansabuss.ee
Saada oma sooviavaldus nii pea kui võimalik teele.
Küsimuste korral helista personalijuht Marinale 671 3267 ning saame tuttavaks!

Liitu meiega!

Töökoht asub Aia 16, Rakvere

Liitu meiega!
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VÕTAME TÖÖLE
 ÜLDEHITUSTÖÖDELE 

OSKUSTEGA 
EHITUSTÖÖLISI, 
HOOAJALISELT 

ABITÖÖLISE

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

PAKUN TÖÖD

• Otsime ehitusele töömeest, 
vajalik juhiloa olemasolu ja 
iseseisevalt suuteline lihtsa-
maid asju tegema. Tel 5370 
7537
• Otsin puutööd tundvat töö-
meest, kes paigaldaks palk-
majale ukse- ja aknaliistud. 
Täpsem info tel 5836 4173
• Vaja müüjat pensionäri juu-
res. Tel 524 6055
• Vajatakse marjade müüjat
Rakvere turule, vanus pole 
oluline. Tel 5551 6539 

• Pakun tööd laserravi te-
gijale Rakveres, väljaõppe 
ja majutuse võimalus. Kiire! 
Tel 554 6490 

• Suveks Hiiumaale. Sõru 
Kõrts ootab oma meeskon-
da alates juunikuust klien-
diteenindajaid. Pakume 
väärilist palka ja vajadusel 
väljaõpet kohapeal. Paind-
lik tööaeg.  Majutus ja toit 
tasuta. Tel 504 1353, tiit@
hiiumaa.ee

• Katela saekaater otsib ke-
tassae operaatorit. Tööaeg 
E-R. CV saata katelapuit@
gmail.com või helistada tel 
+372 504 8960

• Otsime enda meeskon-
da C-kategooria auto-
juht-operaatorit survepe-
suautole. Tel 5194 4298

Sisesta kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
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OSTAME KOKKU: VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

PAKKUMISED 24. - 30. juuni
Täissuitsuvorst Oskar
(E-vaba)
270 g

Räimefilee Koduranna
250 g / 3 sorti

Šašlõkk kolme juustuga Tallegg
1 kg
HkScan

5.88
7.98

Triibuliha Oskar
450 g

Veiserind Oskar
(viilutatud)
100 g

4.54
10.09 €/kg

4.94

1.84
18.40 €/kg

1.98

Heeringafilee tükid
(mädarõikakastmes)
200 g
Viciunai

1.38
6.90 €/kg

1.58

1.28
6.40 €/kg

1.78

Juustupalmik suitsutatud
200 g

3.54
17.70 €/kg

4.48

1.74
8.70 €/kg

1.98

1.04
2.97 €/kg

1.38

3.48
3.78

Surimipulgad
(riisi ja köögiviljadega)
200 g
Viciunai

Sulatatud suitsujuust
200 g / 2 sorti
E-piim

Biojogurt Liisu
350 g
2 sorti

2.08
8.32 €/kg

2.78

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

2.78
3.18

5.28
5.98

Täissuitsuvorst Ordu
(viilutatud)
120 g

Keeduvorst Vene
1 kg

Sea seljatükk
(pakendatud)
1 kg

Lai valik grilltooteid!

0.98
1.28

8.17 €/kg

A+
12.89 €/kg

A+ AA+ AA+ A

A+ AA+ AA+ A
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

KVV Vein Barone
Montalto Passivento
al 12,5 l% 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Jaanipakkumised!
17. juuni - 30. juuni

Toonik Schweppes
1,5 l
2 sorti
1,5 l
2 sorti

Joogitopsid Smile
200 ml / 25 tk
2 sorti
200 ml / 25 tk
2 sorti

Papptaldrikud Picnic
22 cm
25 tk
22 cm
25 tk

Alkoholivaba õlu Clausthaler
al 0,33 l
2 sorti
al 0,33 l
2 sorti

Paberkäterätik Zewa
Wisch & Weg
4 rulli
Wisch & Weg
4 rulli

Šašlõkk keefirimarinaadis
600 g
Maks & Moorits
600 g
Maks & Moorits

Ketšup Salvest
530 g

128

1.78

0.05 €/tk

048

0.68

0.02 €/tk

268

3.78

0.67 €/rull078

0.98

1.56 €/l
148

1.84

2.79 €/kg

388

4.88

6.47 €/kg

074

0.94

2.24 €/l

Grilljuust Eila
200 g
Valio
200 g
Valio

228

3.24

11.40 €/kg

144

1.98

0.96 €/l

Brändi Bardinet VSOP
36 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kirsstomatid Minu
680 g / al 340 g
2 sorti

Vermut Martini Bianco
15 1 l%,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.48
1.78

al 4.35 €/kg

1.38
1.98

18.40 €/l

0.84
1.18

0.01 €/leht

2.48
4.48

0.62 €/tk

1.74
2.24

6.96 €/l

2.58
3.88

64.50 €/l

Hispaania miniviigimarjad
Premium
300 g
Germund

Kommikarp Toffifee
(kookosega)
125 g

KPN Vein Blue Nun
Original
10 75 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

PAKKUMISED 24. - 30. juuni

GT Vein Australian Bush
al   2,5 l1     %, 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT Vein Australian Bush
al   2,5 l1     %, 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Liviko Liqueur
(kirsiga)
21 l%, 0,5
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Liviko Vana Tallinn
Heritage Edition
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Jim Beam
White Label 4YO
40 5 l% 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pakkumine kehtib kuni 26.06

Kvaliteetvahuvein Prosecco
Spumante Maschio

11%, 0,75LExtra Dry
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kvaliteetvahuvein Prosecco
Spumante Maschio

11%, 0,75LExtra Dry
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kvaliteetvahuvein Prosecco
Spumante Maschio

11%, 0,75Extra Dry l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Karastusjook
1 l / 4 sorti
Coca-Cola

0.88
al 1.14

Viski Mac Callister
Blended Scotch Whisky
40 ,7 l%, 0
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Mac Callister
Blended Scotch Whisky
40 ,7 l%, 0
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Mac Callister
Blended Scotch Whisky
40 ,7 l%, 0
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

2.34
2.98

9.36 €/l

7.98
11.98

3.41 €/kg

Hambapasta Blend-a-Med
3D White
75 ml / 4 sorti

Hambapasta Blend-a-Med
3D White
75 ml / 4 sorti

Hambapasta Blend-a-Med
3D White
75 ml / 4 sorti

0.99
1.28

2.18 €/l

+ 0.10+ 0.10

2.98
3.98

9.93 €/kg

2.18
2.34

17.44 €/kg

2.38
2.98

9.52 €/l

A+

+ 0.10+ 0.10+ 0.10+ 0.10

+ 0.10+ 0.10



Kuulutaja reede, 24. juuni 202210 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

Info tel 504 0118

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

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

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

* 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

KINNISVARA

• Müüa 1toaline ahjuküttega kor-
ter Jaama tänaval, remonti vajav. 
Hind 27 000 €. Info tel 527 0058
• Müüa ahiküttega korter Tamsa-
lus. Tel 5395 0313
• Müüa Tapa linnas (Tallinnast 1 
tunni sõidu kaugusel) 1toaline
keskküttega korter, I korrus. Kor-
ter vajab renoveerimist. Hind 16 
000 €. Tel 511 0478
• Müüa 2toaline (48 m2) puukütte-
ga korter Sõmerul, II korrus. Otse 
omanikult. Info tel 501 2963

• Müüa suur kinnistu (1892 m2) 
koos renoveerimist vajavate 
hoonetega, Tapa vallas, Lehtse 
alevikus, hea raudteeühendus, 
Tallinnast 75 km, rajatud on uus 
puurkaev. Sobib maakoduks. 
Võimalik on vahetus korteri või 
põllu- ja metsamaa vastu. Hind 
23 000 €. Tel 511 0478

OST
• Ostan 1 või 2toalise korteri Tapa 
või Tamsalu linnas. Tel 5697 5317

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

• Ostan Rakvere 1toalise kõigi 
mugavustega korteri, hind kuni 
38 000 €. Tel 5599 5755
• Soovin osta korteri või maja
Rakveres või lähiümbruses, võib 
vajada remonti. Soodsa hin-
na puhul tehing kohe! Tel 522 
6500
• Soovin osta maakodu Lääne-Vi-
rumaal, Rakverest max 25 km. 
Eelistame palkmaja, kuid oleme 
avatud ka teistele pakkumistele. 
Maja suurus alates 90 m2 ja krunt 
alates 7000-8000 m2. Hind max 
95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 
ja 5341 3042 või jannevalem@
gmail.com

• Ostan Tapa või Kadrina vallas 
maamaja, vana talukoha või 
kinnistu. Tel 5697 5317

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja samuti 
võib sisse jääda kogu teie vana 
prügi või mittevajaminevad as-
jad. Hind kokkuleppel. Tel 522 
6500
• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638
• Ostan maad.  Tel 520 7616, 
maaost@mail.ee

VÕTAN ÜÜRILE

• Ukraina pere soovib üürida 
2-3toalise korteri Tapa linnas, 
pakkumised tel 511 0478
• Võtan üürile maakodu Rak-
verest kuni 30 km kaugusele, 
periood juuni-oktoober. Võiks 
olla sauna olemasolu! Tel 5348 
4711

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda tuba ühele erama-
jas, ilma köögita. Hind 150 €. Tel 
5662 1987
• Anda üürile 1toaline ahjukütte-
ga möbleeritud korter Rakveres, 
Jaama tänav. Üüri hind 170 € + 
kommunaalmaksud. Info tel 527 
0058
• Üürile anda 2toaline ahjuküt-
tega korter Rakveres, Pikk tn 37 
puitmaja, II korrus. Üür 250 €/
kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

ÄRIPINNAD

• Anda rendile HAMBARAVIKA-
BINET koos sisustuse ja tehnikaga, 
sertifi tseeritud, täiesti töökorras, 
Rakveres bussijaama vastas Vilde 
14. Vaata ka kuulutust www.uus-
maa.ee. Tel 5648 6638
• Anda rendile äripind, 58 m2 

(heas korras, konditsioneer jm), 
bussijaama vastas Vilde 14, Rak-
vere. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa Ford Scorpio, diisel, 1987. 
a, valge. Tel 503 2269
• Müüa Ford Sierra, diisel, 1991. 
a, must. Tel 503 2269

OST

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

• Ostan seisvaid autosid ja 
romusid! Ostan ka neid mida 
lammutus ei soovi. Sularaha 
kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

• Ostan vana mootorratta, võrri,
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka 
varuosi. Tel 5672 7175
• Ostan kasutult seisma jäänud
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com või 
tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks: 
www.seisevauto.ee
• Ostan igasuguses seisukorras 
vanu sõidukeid, vanaaegseid
sääreväristajaid, tsikleid. (VAZ, 
GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, 
delta) jne. Maksan head hinda!  
Tel 5388 4499

• Ostan kõiki Toyota marki
sõidukeid. Võib pakkuda ab-
soluutselt igas seisukorras ning 
hinnaklassis. Sobivad veel Nis-
san Almera/Primera/Sunny/
King Cab/Pick Up /Navara; 
Mitsubishi L200, L300, L400/
Pajero Sport; Mercedes Benz
190D/Sprinter; Suzuki Grand 
Vitara bensiini mootoriga. 
Mazda B2500/E220. Tel 5896 
1576 või tee pakkumine meili 
teel rscarexport@gmail.com

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! 
Huvi pakuvad ka vanad autod ja 
uunikumid! Vajadusel puksiir! 
Arvelt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku julges-
ti! Tel 5565 9595

• 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 5438 0594

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
mudel (2,45 x 9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009
• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 
x 2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
• Pakun väikeveo teenust Tapal ja 
lähiümbruses. Helista ja küsi lisa 
tel 5629 6583
• Veoteenus: mööblivedu, väikses 
mahus kolimine jne. Kauba ruumi 
maht 3x1,5 m. Tel 503 2269

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga. 
 Tel 520 7616    
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Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• 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

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

EHITUSTEENUS

• Biopuhastite ja septiku-
te paigaldus ja müük. Tel 
5757 0202, erlend@eestiseptik.
ee

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kon-
ditsioneere. Tel 502 4944

• Rakke-, ja salvkaevude kaeva-
mine, puhastamine, süvenda-
mine, remont, rõngaste vaheta-
mine, kaevuümbriste ehitus ja 
käsipumpade remont. Tel 5840 
0240

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd. Eramajas, korteris kui 
ka tootmishoones. Tehnosüs-
teemide hooldus, remont ja 
diagnostika. Eriväljasõidud 7 
päeva nädalas. info@watercat.
ee, tel 5697 9409

• Paigaldame vee ja kanalisat-
siooni torustike, septikuid, ma-
huteid, biopuhasteid. Pakume 
ekskavaatori teenuseid. Toome 
täitepinnast, viime ära liigpinnase. 
Hüdrovasara tööd. Saab tellida 
vee ja kanalisatsiooni projekte. 
Info telefonil 53487973 või info@
optorutood.ee
• Teostan plaatimistöid. Hinnad 
mõistlikud. Huvi korral helista tel 
5802 6520
• Santehnilised tööd. Tel 5332 
4749
• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

•  Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5308 1705  

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remon-
ditöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979
• Maalritööd. Tel 503 0406
• Üldehitustööd. Tel 5889 2528
• Teostan ehitustöid Rakveres. 
Info tel 5612 3743
• Ehitus- ja remonttööd. Fassaa-
did (soojustamine, värvimine, 
vooder), katused,  vundamendid, 
terrassid jne. Siseviimistlustööd, 
samuti vannitoad ja santehnili-
sed tööd. Tel 5803 4004, kui huvi 
helistab ja jõuame hinnas kok-
kuleppele.

• Teostame kvaliteetset ehi-
tus- ja viimistlustööd. Ül-
dehitus, remonttööd (korterid, 
majad, kõrvalhooned), maja 
ehitus vundamendist võtme-
teni. Kui hindad täpsust ja 
head kvaliteeti, siis helista 
tel 527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remonditöid. 
Tehtud töödele garantii. Tel 518 
7979
• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga immutatud pui-
dust piirded. Tehtud töödele arve 
ja garantii. www.kodupuit.ee Tel 
5888 9999

• Tänavakivide paigaldus, 
äärekivide paigaldus. Alus-
platside ehitus, haljastus, 
sissesõidu teede ehitus tä-
navakivist, maja parandu-
sed. Hinnad soodsad. Tel 5637
9559

• Pakume üldehitusteenust. Tel 
501 3862

• Teeme ehitus- ja remonditöid
ning vannitubade remonti. Aitame 
teid sisekujundusel. www.kenriko.
ee. Tel 508 3305
• Ehitus, lammutus, siseviimist-
lus. Korterid, majad, saunad, 
suvilad (plaatimised, värvimised, 
terrassid). Tel 504 5560
• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979
• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528
• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979
• Teeme igasuguseid lammutus-
töid. Tel 5891 6787  
• Kogemustega elektrik teostab 
erinevaid elektritöid. Hind kok-
kuleppel. Tel 5689 4149  
• Elektritööd kogemustega elekt-
rikult. Tel 5349 5632
• Pleki kantimine: valmistame 
plekke vastavalt kliendi soovile. 
Automaatpink - kõik detailid õige 
kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 
5340 8041
• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee
• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 
9785
• Pottsepatööd k.a remont. Tel 
5398 2904
• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko
• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683
• Korstnapitsi ehitus ja remont. 
Tel 5557 9399
• Korstnapühkija. Tel 5560 4046
• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165
• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee Tel 508 3305

• 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

KÕIK ELEKTRITÖÖD
Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.
Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)

•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

Pakun kruntide 
puhastust võsast 

ja rohust. 
Tel 5690 5215

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 
SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 
KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 
kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 
Tel 5043 246

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

MÜ Ü A KUIVI KÜ TTEKLOTSE!
Kuivad kütteklotsid võrkkotis 45 l / 3 €

Vedu üle kogu Eesti!

520 7616 info@kü ttematerjal24.ee

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

OÜ Häcke Paide pansionaat 
pakub lühi- ja pikaajalist 

hooldusteenust eakatele.

Hind alates 28 €/ööpäev.

Hind sisaldab toitlustust (4x 
päevas), ravimeid, sauna, 

mähkmeid ja igapäevaseid 
olemteenuseid.

Elamiseks 1- ja 2-kohalised toad, 
hoones on li   ja invatõstuk. 
Igal korrusel oma söögisaal 

ja puhkeruum. 
Info tel 5342 2248, 337 5190, 

paide@hooldekodud.ee

MUUD TEENUSED
• Masinaelementide projekteeri-
mine. Tel 5819 6153
• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528
• Muruniitmine: muruniitjaga, 
murutraktoriga, trimmeriga. Tel 
503 2269

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

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja rent. 
Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. 
Alates 31.01.2022 uus aadress E. 
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaad-
ress info@itsalong.ee
• 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

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Palun helistada. Tel 5678 0335
• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175
• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761
• Müüa vähe kasutatud GAZ-53 
raamist järelkäru ja hoones-
tatud talukoht Jõgevamaal. Tel 
5665 9903
• Seoses maja müügiga müüa 
mööblit, aiamööblit, nõusid
ja muud majapidamis kraami. 
Helista ja küsi julgesti tel 528 6483
• Proua, kes soovis munakoori, 
palun võtke ühendust. Samas pa-
kun ka munakarpe. Tel 5428 0415

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapida-
miste likvideerimisel. Raha kohe, 
koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antii-
giäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330, info@hansaantiik.ee
• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami, 
ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antiiki, 
hinnad head, koju kutsed. Tel 
503 1849
• 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 värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 160 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175
• Ostan Tarbeklaasi ja kristall-
nõusid,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761
• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984
• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid, 
tarbeklaasi vaase. Tel 5607 
6805

• Ostan kasutatud mootorsae, 
võib vajada remonti. Tel 503 9650
• Kellel on ära anda köögikapid
väikesesse kööki? Tel 5817 2199

UUS
süvaveepump
+ rõhurelee 
Garan  i! 
pump 2,5“ (66 mm),
pump 20 m juhtmega,
suurendatud liivakindlusega,
H= 66(85) m, P=370(550)W
tel 324 4103, 5662  1147

www.eridus.ee
enki.erel@gmail.com
KÜSI ka paigaldust!

220 €

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553       

• R a k v e r e  K l i i m a  O Ü 
müük-paigaldus-hooldus 
kõik ühest kohast! Kui otsid 
õhksoojuspumpa või kondit-
sioneeri küsi meilt pakkumist! 
Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või http://www.
rakverekliima.ee Lisaks nüüd 
müüme õhk-vesi s oojus-
pumpasid, küsi pakkumist ka 
meilt!

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

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 
3328

• 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 4 €/kott 
ja kasel 4,50 €/kott. Tel 505 
1528

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 
2 m2. Tel 504 5632

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud, sanglepp. Tel 5192 4320

• Müüa lõhutud küttepuid (ka 
kuiva), pakkuda ka 30 cm 40 L 
kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetud-lõhutud kütte-
puud, kuiv ja toores. Tel 5192 
4320

EHITUS

• Müüa liiva (kild kuni 10 t), 
vedu! Tel 520 7616  

• Müüa täite- ja ehitusliiva, 
mulda, kruusa ja killustiku. 
Tel 520 7616   

•  Müüa soodsalt saematerjali. 
Tel 501 2905   
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VANAVARA

• 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 nostalgilisi  nõu-
sid-serviise (ka üksikuid). Va-
nemaid naiste-meeste ehteid 
(kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). 
Huvitavad ka lauanõud, vaasid, 
karpidega lusikad, raamatud, 
seinamaalid, ehete karbid, ku-
jukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase kuni 100 €/tk, 
nõukogudeaegseid ja vane-
maid ehteid, sõlgi, käevõrusid, 
merevaiku, karpides lusikaid, 
EW aegseid kohvikanne ja 
piimakanne. Samuti ostan nõu-
kogudeaegseid ja ka vanemaid 
raamitud seinapilte, graafi lisi 
lehti, õlimaale, akvarelle, ku-
jusid, keraamilisi seinaplaate, 
fotoaparaate, fotosid, fotoalbu-
meid, postkaarte jne. Igasuguse 
huvitava vanavara, raamatute 
ja kunsti ost! Tulen ise koha-
le - raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Ostame 
parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:
kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.
Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618
www.haket.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5196 2628 või  5354 3002
• Mee müük, korjatud selle aasta 
kevadel. Hind oleneb kogusest, 
toon ka ise kohale. Andres, tel 
5346 9159
• Müüa hobusesõnnikut 60 l 
kottides. Koti hind 5 €. Korjatud 
koplist, ilma aluspanuta. Ostes 
5 kotti lisandub 1 boonus kott! 
Rakveresse (vähemalt 5 kotti) 
ja lähiümbrusesse(vähemalt 10 
kotti) võimalik transport tasuta. 
Helista tel 5354 3683. Ole kursis 
meie tegemistega Lasteponi OÜ 
meta (facebook) lehel.
• Väikese tasu eest annan 2-aastat 
seisnud sõnnikut. Tel 5913 7349

• Müüa sõelutud musta mul-
da, asukoht Rakveres, lisainfo 
telefonil 526 1408

• Müüa MTZ-Jumz, kallutav haa-
gis, metall mahuti 5,2 m3, kultivaa-
tor. Tel 5358 6829

LOOMAD

• Rakveres, Tuleviku tn 1 
kandis läks kaduma suurt 
kasvu, pikakarvaline must 
kass. Kassil on käpade otstes, 
suu juures, kõhu ja kõril all 
valget karva. Saba juure ja selja 
peal karv hõredam. Kass on 
sõbralik ja reageerib nimele 
Kaspar. Kui juhtute teda näge-
ma, palun võtke ühendust 5687 
6068

• Müüa miniküülik. Tel 5428 0415
• Kodu otsib tohutult ilus kas-
sipoeg ja isane part. Tel 5370 
1178

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmu-
seid, käevõrusid, merevaiku, 
münte, hõberublasid, paber-
rahasid, kellasid, hõbedat
(pitsid, lusikad, portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rin-
namärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni ää-
rel“ 30 €/tk ja enne 1940. aastat 
trükitud nahkköites raamatuid 
(raamatu selg või kaaned on 
nahaga kaetud) ja muid vanu 
raamatuid. Pakkuda võib iga-
suguseid esivanematest jäänud 
asju! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

• 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 igasugust vanakraami, ka 
tänapäeva esemeid, teile mitte-
vajalike esemeid ja antiiki, hinnad 
head, koju kutsed. Tel 503 1849

TUTVUS

• 60-aastane mees tutvub kena 
pikemat kasvu saleda üksiku 
naisega vanuses 60aastat, kes 
tuleks Rakvere. Tel 554 6490

• 62-aastane maamees Virumaalt 
sooviks kaaslaseks saledapoolset 
naisterahvast. Tel 5364 0746

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

Vaikselt lahkusid isake hea, 
muredest, valudest enam ei tea...  

Kallis Aivar, 
langetame koos sinuga pea 
leinas, kus saadad viimsele 

teekonnale oma kalli isa
  SIIGMAR ARUSOO

Elukaaslane Anne 
koos lastega

Sisesta kuulutus 
kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis 
ning Kuulutuste Facebooki lehel

Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista 32 25 093

Toimetusse tulek kokku leppel 
Tobia küla, Rakvere vald 

E - R 9-17

Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 
6a asuvas Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  
iga päev 10-22

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
su hingest saab tähekild...   

Avaldame kaastunnet 
Merlele ja Margole kalli õe

  MARGITI 
kaotuse puhul.

Piret ja Sirle



TASUB TEADA

KALMISTUPÜHAD 
LÄÄNE-VIRUMAAL:

Haljala kogudus
26.06 kell 12.30 Esku kalmistu
16.07 kell 12.00 Vainupea kalmistu

Kadrina kogudus
26.06 kell 11.00 Kadrina kalmistu
20.08 kell 11.00 Hulja kalmistu

Kunda kogudus
10.07 kell 14.00 Kunda kalmistu

Käsmu kogudus
03.07 kell 15.00 Käsmu kalmistu

Rakvere kogudus
26.06 kell 11.00 Tõrma kalmistu
10.07 kell 11.00 Rakvere linnakal-
mistu

Tamsalu kogudus
26.06 kell 15.00 Tamsalu surnuaed

Tapa kogudus
10.07 kell 12.00 Tapa linna kal-
mistu

Tudulinna kogudus
10.07 kell 13.00 Tudulinna kalmis-
tu

Viru-Jaakobi kogudus
07.08 kell 13.00 Tudu kalmistu

Väike-Maarja kogudus
26.06 kell 13.00 Uus surnuaed

Lääne-Viru kuldsete 
abielupaaride vastu-
võtt tuleb 11. korda 

L ääne-Viru Omavalitsuste 
Liit (VIROL) koos Rakvere 
kristlike kogudustega kor-

raldab sel sügisel taas vastuvõtu 
Lääne-Virumaa väärikatele abi-
elupaaridele, kellel on käesoleval 
aastal täitunud või täitumas 50, 
55, 60, 65 või veel suuremgi abi-
eluaastate arv.

„Ootame lähedaste ja sõprade 
telefonikõnesid või e-kirju hil-
jemalt  10. augustiks registreeri-
maks austamissündmusele oma 
tänavu väärikat pulma-aastapäeva 
tähistavaid vanemaid, vanavane-
maid, teisi lähedasi,“ märkis VI-
ROLi haridus- ja kultuurispetsia-
list Ingrid Pärnamäe. 

Ühendust saab võtta e-kirjaga  
ingrid.parnamae@virol.ee või te-
lefonil 53040823.

Lääne-Viru maakonnas toimub 
austamissündmus juba 11. kor-
da ning leiab aset reedel, 9. sep-
tembril 2022 a. kell 13.00 Rakvere 
Kolmainu kirikus.

Kuulutaja

TÄNA MAAILMAS

1520: hispaanlased marssisid asteekide pealinna
Täna 502 aastat tagasi, 24. juunil 
1520. aastal astus Hispaania konkis-
tadooride juht Hernán Cortés asteeki-
de impeeriumi pealinna Tenochtitláni, 
kuid sai mõne päeva pärast toimunud 
verises lahingus indiaanlastelt hävita-
valt lüüa. Veidi enam kui aasta hiljem 
langes linn ikkagi lõplikult hispaanlas-
te kätte.

Allan Espenberg

16. sajandil Ameerikasse jõudnud hispaanla-
si hämmastas asteekide linnade tohutu rik-
kus, nende ilu ja suursugusus. Konkistadoor 
Hernán Cortés sisenes koos oma sõdurite ja 
indiaanlastest liitlastega Tenochtitláni linna 
esimest korda 8. novembril 1519.

Indiaanlased võtsid vallutajad vastu kuldse-
te kingituste, toidulaudade ja auavaldustega. 
Keiser Montezuma II otsustas uustulnukatega 
mitte võidelda. Varsti tekkis aga probleem, 
kui asteegid tapsid Veracruzi garnisoni ko-
mandöri, misjärel võttis Cortés Montezuma 
ja tema perekonna pantvangi ning hoidis neid 
oma residentsis indiaanlaste kuulekuse tagati-
sena.

Kuus kuud jätkus kulla otsimine ja välja-
pressimine ning loomulikult käitusid hispaan-
lased linnas sama ülbelt nagu kõikjal Uues 
Maailmas: jahtisid aardeid ja naisi. Tas apisi 
hakkasid asteegid, kellest osa pidasid valgeid 
inimesi algselt kõrgema järgu olenditeks, 
mõistma, et nad seisavad silmitsi omasuguste 
inimestega. Montezuma vend arvas koguni, et 
röövlid ja marodöörid tuleks linnast minema 
kihutada.

Sõjakalt meelestatud asteekide takistu-
seks oli keiser Montezuma, kel endal puudus 
võitlustahe ja kes kutsus rahvast rahunema. 
Asteeke hirmutas ka konkistadooride üleolek 
relvastuses. Cortés suutis säilitada rahu kuni 
maini 1520, mil ta lahkus Tenochtitlánist mõ-
neks ajaks Veracruzi. Cortés värbas sealt tema 
vastu välja astunud üksuse oma armeesse ja 
asus peagi liikuma suurte abijõududega Te-
nochtitláni poole.

Konkistadoorid 
korraldasid veresauna
Cortési äraolekul oli hispaanlaste ülemuseks 
Tenochtitlánis Pedro de Alvarado, kes aga 
korraldas asteekide usupüha ajal linna pea-
templis veresauna. See rünnak oli asteekide 
jaoks viimane piisk karikasse, kusjuures sel-
le rünnaku põhjused pole siiani päris selged. 
Asteegid tapsid kuus ründajat. Indiaanlas-
te viha eest põgenedes leidsid hispaanlased 
varjupaiga keisripalees. Montezumast sai 
nende jaoks inimkilp. See rünnak hävitas 
kõik Cortési plaanid, kes tahtis asteekide tsi-
vilisatsiooni küll alistada, kuid mitte sellega 
võidelda.

Kui Cortés 24. juunil uuesti linna sisenes, 
vapustasid teda inimtühjad tänavad. Keegi ei 
tulnud teda vastu võtma: ainult Montezuma 
oli palee uksel. Selgus, et hispaanlased olid te-
gelikult piiramisrõngas. Nüüd oli neil üle 1300 
sõduri, sealhulgas 97 ratsanikku, 80 ammu-
meest ja 80 arkebuusimeest. Cortés tõi kaasa 
ka mitu tuhat Tlaxcala indiaanlast (hispaan-
laste toetajad). Kuid isegi Hispaania hästi rel-
vastatud üksus nägi asteekide sõjaväe taustal 
üsna kahvatu välja. Cortés oli väga keerulises 
olukorras.

Nii ei jäänudki muud üle, kui oli vaja lin-
nast põgeneda. Aga kuidas? Linn oli ehitatud 
vee peale: kanalid ja kitsad tammid ei lase 
niisama mööda tänavaid jalutada. Eelnevatel 
kuudel olid hispaanlased igaks juhuks ehita-
nud neli laeva, kuid need jäid linna peatemp-
li juurde ja asteegid põletasid need. Cortés 
püüdis indiaanlaste rahustamiseks kasutada 
Montezumat ja tõi ta 25. juunil rahva ette. 
Aga asteegid ei tahtnud oma keisrit kuulata. 
Rahva hulgast kuuldus kõigepealt solvanguid 
ja süüdistusi arguses ning seejärel lendasid 
monarhi suunas kivid. Üks raske kivi tabas 
Montezuma meelekohta. Paar päeva hiljem 
keiser suri ja tema asemel tuli võimule sõjakas 
Cuitláhuac.

Hispaanlaste 
öine põgenemine
Cortés otsustas oma meestega põgeneda Te-
nochtitlánist 30. juuni öösel. Ta uskus, et as-
teegid on oma monarhi matustega liiga hõiva-
tud ning pealegi ei hakka nad võitlema vihmas 
ja pimeduses. Hispaanlased otsustasid pageda 
mööda umbes 3 kilomeetri pikkust läänetam-
mi. Asteegid hävitasid sellel seitse ülekäigu-
kohta, nii et konkistadoorid pidid ehitama ja 
endaga kaasa lohistama kaasaskantavat silda. 
Kulda võeti kaasa nii palju, kui jõuti kanda, 
kuid mõne eriti ahne hispaanlase koorem oli 
liiga raske ja osutus neile saatuslikuks. Lisaks 
vedasid Tlaxcala indiaanlased kolonni keskel 
suurtükke ja muud kraami ning seal olid ka 
hispaanlaste haiged, teenijad, naised ja armu-
kesed.

Hispaanlased ületasid kaks ülekäigukohta, 
kui asteegid ründasid neid ootamatult igast 
küljest. Cortési arvestused Montezuma ma-

tuste kohta ei realiseerunud. Mõnel indiaan-
lasel oli käes ebatavaliselt pikk oda, millega 
torgati hispaanlaste ja nende hobuste jalgades-
se otse veest ja kanuudest. Paanikas, vihmas ja 
kitsal tammil ei saanud hispaanlased suurtü-
kiväge kasutada. Järgmisele tammilõigule sai 
minna alles siis, kui vallikraav täitus laipadega. 
Paljud hispaanlased tormasid tagasi paleesse, 
kus nad kõik tapeti järgmisel päeval. Mõned 
üritasid ohutusse kohta ujuda ja uppusid. Jär-
vepõhja langesid esijoones hinnaliste ehete 
raskuse all sajad eriti ahned konkistadoorid, 
kelle kohta hiljem öeldi, et kuld hukutas nad, 
kuid nad surid rikastena.

Hispaanlaste kaotused olid ülisuured. 
Prantsuse ajaloolase Christian Duverger’ sõ-
nul pääses 1300 inimesest elusalt Tenoch-
titlánist vaid veidi üle kuuesaja, kes kõik olid 
haavatud. Samuti hukkus tuhandeid Tlaxcala 
indiaanlasi. Hispaanlased kaotasid kogu suur-
tükiväe, kogu varastatud kulla ja 80 hobust. 
Kampaanias osalenud kroonik Bernal Díaz del 
Castillo võttis lahingu masendavad tulemused 
mälu järgi kokku: „Kogu meie praegune ar-
mee koosnes 440 inimesest, 20 hobusest, 12 
ammumehest ja 7 arkebuusimehest ning kõik, 
nagu juba korduvalt mainitud, said haavata.” 
Konkistadoorid polnud kunagi sellist lüüasaa-
mist tunda saanud. 1. juuli öö jäi nende mällu 
õuduste või kurbuse ööna (hispaania keeles La 
Noche Triste).

1520. aasta 1. juuli hommikul istus Hernán 
Cortés Texcoco järve kaldal ja nuttis. Tema 
armee oli hävitatud ja asteekide võit oli abso-
luutne. Järgmisel aastal naasis Cortés kätte-
maksumissioonile Tenochtitláni ning pärast 
70 päeva kestnud piiramist langes linn 13. au-
gustil hispaanlaste kätte.

Viru-Nigulas näeb suvi läbi näitust Õ-st
Kooliõpetaja ja kirikuõpetaja on ühi-
selt korraldamas kontsertjumalatee-
nistust, mille käigus avatakse järgmi-
sel pühapäeval, 3. juulil Viru-Nigulas 
Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilaste 
näitus Õ-st, mis on pühendatud peat-
sele Otto Wilhelm Masingu 260. sün-
niaastapäevale ning ühtlasi tänatakse 
Viru-Nigulaga seotud õpetajaid.

Katrin Uuspõld

„Ühes väikeses, kuid pika ajalooga maakohas 
on palju toimekaid inimesi, nende seas ka õpe-
tajaid. Suure Õ- tähega inimesi on ühiskonnal 
väga vaja!“ rääkis Õpetaja Autähise toimkonna 
liige ning Tallinna Kunstigümnaasiumi õpeta-
ja Inge Laiv. 

Ta tõi esile matemaatikutest abielupaari 
Harri ja Malle Laugase, kes asusid Viru-Ni-
gula kandis haridust andma enne 1960. aastat. 
„Harri oli 35 aastat Vasta kooli direktor. Tä-
navu peab mees oma 90. juubelit ja on igati 
vitaalne vanahärra. Koos õpetajast abikaasa 
Mallega kerkisid koolitöös päevakorda kodu-
sed väärtused –  koolile iluaia rajamine, õpilas-
te käsitöö- ja kodundusoskused, liiklusõpetus, 
malering, palju laagreid ja matkatee koos õpi-
lastega. Ka aeg oli siis niisugune... Vanapaari-
ga juttu ajades tõid nad esile tollaste õpilaste 
tohutut töökust ja lugupidamist tööinimes-
test,“ rääkis Inge Laiv.

Sel suvel (13. augustil, Vasta kooli 155. sün-
nipäeval) peetakse selles mõisakoolis ideede 
laata „Vasta Kool - tuleviku kogukonnakool“, 
mida veab eest õpetaja Krista Leppik. „Kooli 
tugisammas ja huvitavate ideede generaator on 
õpetaja Marge Orgulas. Kooli ürdiaia perenaine 
Urve Oras ütleb ikka, et Õ-st Ü-ni on ainult üks 
samm. Tänapäeva kool vajab igakülgset inse-
nerimõtlemist ja õpetaja Vahur Liivak on oma 
ideede ja mõtetega samm ees.  Selles kontekstis 
ei saa mainimata jätta koolitööle pühendujat,  

endist direktorit Ülle Villerit,“ loetles Inge Laiv. 
„Viru-Nigula laulu- ja muusikamehed on teada 
üle ilma. Koolis hoiab head tuju üleval Maret 
Salk, kes paneb laulma ja pilli mängima  kogu 
kooli ja täistuuridel jätkab tema juhatamisel ka 
õpetajate ansambel.“

Inge Laiv viitas, et kui omal ajal Viru-Nigu-
la vallas tegutsenud pastor Otto Wilhelm Ma-
sing tõi eesti kirjakeelde õ-tähe, siis naaberki-
helkonnas Haljalas rajati  käesoleval sajandil 
Õpetajate Autähis. „Õpetajate Autähis rajati 
kõikidele Eesti õpetajatele mõeldes, olgu nad 
suuremate või väiksemate õ-dega. Igal ühel 
meist on oma armsad õpetajad, keelemehed ja 
igaühel peaks olema ka oma isevärki soov pa-
nustada ühiskonda omamoodi. Soovime aval-
dada lugupidamist ja austust kõikidele õpeta-
jatele Õpetajate Autähise toimkonna nimel. 
Samuti koondugem Kadrinas asuva emakeele 
ausamba „Sõna seob“ alla. Virumaal suletakse 
lõplikult kuulsa koolijuhi, emakeelepäeva eest 
võitlejast Meinhard Laksi juhitud Sonda kool. 
Jällegi, aeg on niisugune,“ rääkis Inge Laiv.

Tallinna Kunstigümnaasiumi õpetajana 

käsitles Inge Laiv kooli nooremate õpilastega 
lõimitud tundides teemasid, kuidas võis tekki-
da õ-täht. „Lähteülesanne oli mõelda, kuidas 
õ-tähte oleks võimalik konstrueerida, kuhu 

look asetada, kuidas muutub tähendus. Kuna 
täht on ümmargune,  siis miks mitte lisada ko-
darad või väljendada emotikute abil emotsioo-
ni seoses õ-ga. Õpilastele meeldis rõhutada 
õ-tähte erinevates sõnades ja stiliseerida sõnu. 
Päris mitu tööd tekkis vene tähe ja eesti tähe 
kohtumisest. Õpilaste fantaasia on kaasakis-
kuv, otsiti internetist erinevaid lahendusi, 
tutvuti tollase olustikuga ajaloos – joonistami-
sele eelnes  tõsine mõttetöö. Õpilaste tööd on 
mitmekülgsed ja üllatavad kindlasti vaatajat,“ 
rääkis Inge Laiv.

Nii sündis näitus, mis pühendatud Otto 
Wilhelm Masingu 260. sünniaastapäevaks. 
Viru-Nigula kirikuõpetaja Margit Nirgi 
kaasabil on see näitus ka kingitus kohalikule 
vallale. Laste töid saab näha nii kirikus, Vi-
ru-Nigula koduloomuuseumis kui Vasta koo-
lis. Näitus, mille koordinaatorid on õpetajad 
Inge Laiv ja Riina Toss, avatakse 3. juulil kell 
16 Viru-Nigula kirikus algava kontsertjuma-
lateenistusega, kus musitseerib perekond Jär-
vi: Mari Järvi orelil, Teet Järvi Tšellol, Ingely 
Laiv-Järvi oboel ja Marius Järvi tšellol.

Margit Nirgi, EELK Viru-Nigula kogudust teeniv õpetaja:
1795. aastast 1815. aastani töötas 
Viru-Nigula koguduse pastorina 
õ-tähe eesti kirjakeelde toonud 
Otto-Wilhelm Masing. Ta sün-
dis 8. novembril 1763. aastal Lo-
husuus köster Kristian Masicku 
ja aadlisoost Anna Ludovica von 
Hildebrandti teise lapsena. Otto 
Wilhelm Masing sai oma aja koh-
ta hea hariduse, ta õppis Narva 
linnakoolis, Torgau gümnaasiu-
mis Saksamaal ja seejärel Halle 
ülikoolis teoloogiat. Ta oskas 
seitset keelt: eesti, saksa, itaalia, 
prantsuse, vene, kreeka ja ladina 
keelt.

Kuigi õ-tähe eesti kirjakeelde 

toomine langeb Otto Wilhelm 
Masingu Äksi koguduse teenimi-
se perioodi (1815-1832), oli see 
Masingu aastakümneid toimunud 
eesti keele ja hariduse edendamise 
tulemus, mida kuidagi alahinnata 
ei saa. 

Olgu see Otto Wilhelm Masin-
gu südames ja hinges kantud täht 
sõnum ühe imelise sõna „õpetaja“ 
sümboliks ja selle sõnumi auväär-
seteks tunnistajateks nii kooli-
õpetajad kui ka kirikuõpetajad.

Valve-Liivi Kingisepp on kir-
jutanud: „Otto Wilhelm Masin-
gu keelekasutus toetub Ida- ja 
Kirde-Eestis kõneldavatele mur-

rakutele, sest sündinud oli ta 
Lohusuus Torma kihelkonnas 
ja ligemale 20 aastat töötanud Lü-
ganuse ja Viru-Nigula kihelkon-
nas. Masingu isa Kristian Masick, 
Lohusuu abikiriku köster, oli 
sündinud Maarja-Magdaleena ki-
helkonnast. Pärinemine ida mur-
dealalt, kus õ-häälikut on sõnades 
rohkem kui teistes eesti murretes, 
„mine õtsekõhe üle õrase“ , võis 
olla üks põhjusi, miks Masing 
õ-olulisust keeles märkas ja sel-
lele kirjasõnaga tähendust otsima 
hakkas.“ (Sirp 16. 09.2016)

Masingut teatakse õ-tähe eesti 
kirjakeelde toojana, aga kui palju 

teatakse tema vaimulikust tööst ja 
sellega seotud kohustustest? Ma-
singu Viru-Nigula koguduse tee-
nimise aeg tähendas igapäevase 
vaimuliku töö kõrval ka talurahva 
hariduse edendamist. Ka Oliver 
Pagel on sellest kirjutanud Viru-
maa Teatajas 29. mail 2007„Ki-
rikhärra Otto Wilhelm Masingu 
suuremad ja väiksemad sekeldu-
sed Viru-Nigulas“.

Meil on ette valmistatud Ma-
singu mälestuseks ka teaduskon-
verents, mis lükkub hetkel toimu-
va sõjategevuse tõttu edasi: osa 
korraldajaist on seotud riiklike 
kohustustega. 

Killuke Õ-tähe näitusest. Foto: Inge Laiv
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Rakvere Teater
26., 28., 29. ja 30.06 kl 19 „Robin 
Hood“ Lammasmäe Puhkekesku-
ses, lav. Taavi Tõnisson 

PLAAT

Rammstein „Zeit”
Universal

S eekord Rammsteini uue 
albumi ooteaeg ülipikk 
ei olnud. Kõigest pärast 

kolmeaastast vahet on saksa in-
dustrial metali ja industrialrocki 
absoluutne eliitbänd, massiivne 
ja ülivõimsate liveshowde poolest 
tuntud Rammstein tagasi värs-
kete lugude ja stuudioalbumiga, 
mis lindistati küllaltki lühikeses 
ajavahemikus, september 2020 - 
veebruar 2021.

„Zeit” on nende kaheksas stuu-
dioalbum. Võimas, meloodiari-
kas ja samas paralleelselt rajult 
ründav. Lihtsustatult, Ramms-
tein oma täies hiilguses, peenes, 
„mänglevas” ekstravagantsuses.

Eraldi singlitena on välja lõi-
gatud neli. Nimilugu „Zeit”, „Zick 
Zack”, „Angst” ja viimati tehti vi-
deoklipp ka loole „Dicke Titten“.

Nagu eelmine, omanimeline 
album, on seekordnegi piisavalt 
vaheldusrikas.

Vokalist Till Lindemann teeb 
taas võrratuid etteasteid häälega 
mängides, elades kenasti lugudes-
se sisse. Loomulikult töötab ka 
kogu rütmiosakond, terve mees-
kond, äärmiselt professionaalselt.

Harjumuspärane Rammstei-
ni must huumor, kiiksud-kääk-
sud on kenasti paigas. Kasvõi 
vindikeeramised, seksistlikud 
panustamised nagu palad „OK” 
(„Ohne Kondom”, inglise keelde 
tõlgituna „Without A Condom”) 
ja „Dicke Titten” („Fat Tits”) on 
head näited. Lustlik rõhuasetus, 
pole midagi juurde kosta, ilma 
kondoomita ja suured rinnad...

Kõigil üheteistkümnel lool on 
tegelikult oma spetsiaalne sõnum 
edastada, kahju ainult, et saksa 
keelt heal tasemel ei oska, palju 
nüansse läheb kaduma . Siinko-
hal lahe tõdemus, mida internetis 
võis lugeda „Zeiti” hinnangu juu-
rest (ilmselt brittidelt): „Ramms-
tein tõmbab kontsertidel staadio-
nid täis, kuigi 99 protsenti nende 
fännidest ei saa tegelikult aru, 
millest nad üldse laulavad.”

Kui küllaltki ühtlaselt plaadilt 
hakata midagi eraldi välja õn-
gitsema, siis vahest nimilugu, 
„Zick Zack”, „Meine Tränen”, ja 
„Adieu”.

Plaadiümbris on väga stiilne, 
esikaane foto on tehtud maail-
makuulsa Kanada laulva kitarristi 
Bryan Adamsi poolt.

Mis plaadiedetabeleid puu-
dutab, siis väga paljudes riikides 
mõistagi esikoht, sealhulgas loo-
mulikult Saksamaal.

Sel suvel peaks lõpuks toimu-
ma koroona tõttu mitmeid kordi 
edasilükatud Rammsteini kont-
sert Tallinnas. Huvitav oleks 
näha, millised konkreetsed lood 
siit lavale esitamiseks välja koo-
ruvad.

Hinne: 9/10

Ülo Külm

Emumäe maastikupargis jagavad infot uued tahvlid ja viidad

E mumäe maastikupargis on 
nüüd kaks matkarada: 3 km ja 
2,1 km. Äsja valmisid ja said 

paika ka uued infotahvlid ja mat-
karadade viidad – Emumägi ootab 
avastamist. 

 „Kui enne läksid Emumäele ja 
tulid autost välja, oli võimalik vaate-
torni juurest minna rajale. Nüüd on 
võimalik läbida ka seni tähistamata 
osa,“ rääkis Väike-Maarja vallavalit-
suse arengu- ja planeerimisosakon-
na juhataja Ene Preem. 

Mõlemad matkarajad algavad sa-
mast kohast, kuid ühel hetkel harg-
nevad ning saab valida 3 km ja lühe-
ma 2,1 km ringi vahel.

Koostöös disainibürooga Velvet 
on valminud parki ja üksikobjekte 
tutvustavad infotahvlid ning mat-
karadade viidad – eksimisohtu ei 
ole. „Infotahvlid tutvustavad teele 
jäävaid kohti: vaatetorni, kännuon-
ni, Mursi kalmistut. Lisaks on info-
tahvlid, mis juhendavad, kuidas lõ-
ket teha või telkimisplatsil käituda,“ 
märkis Ene Preem.

Päikesetõusuonni juurde ja Mur-
si kalmistule saab suunduda ka otse 
parkimisplatsilt. „Päikesetõusuonn 
on ehitatud nõnda, et kes seal õigel 

ajal istet võtab, saab imetleda suvist 
päikesetõusu. Kõrval on kohe pik-
nikuplats ja lõkkekoht,“ rääkis Ene 
Preem. Loomulikult saab rändur ka 
päikesetõusuonnis, mis oma olemu-
selt on varjualune, ka magamiskotis 
öö mööda saada ning hommikusest 
päikesetõusust osa saada.  

Emumäel on suvisel ajal avatud 
ka kolmapäevast pühapäevani in-
fopunkt, kus perenaine jagab teavet 
piirkonna vaatamisväärsuste kohta 
ning saab soetada meeneid, kohalike 
käsitööd, jäätist ja karastusjooke. 

„Eelmise aasta suvel värviti Emu-
mäe torn üle ja remonditi astmeid, 
samuti ehitati järsule nõlvale trepp 
ning varjualuseid,“ märkis Preem. 
„Infopunkti perenaise sõnul on ol-
nud praegu külastajate seas rohkesti 
erinevaid gruppe: kooliõpilasi, pen-
sionäre, nädalavahetusel käiakse pe-
redega. Ilmast sõltub muidugi väga 
palju.“

Salla mehe Hando Kuntro küm-
me aastat tagasi Emumäele kändu-
dest ja juurikatest loodud skulp-
tuuride allee rõõmustab jätkuvalt 
rändajaid. Matkarajal käimine on 
prii, küll tuleb sümboolse hinna eest 
lunastada vaatetorni külastuspilet.

„Ja kui juba Emumäel olla, tasub 
ringi vaadata ka Salla külas: Salla 
seltsimaja ja pargiosa, kus on Hando 
Kuntro taiesed. Tasub Kuntroga 
ühendust võtta, et tema lugusid 
kuulata,“ soovitas Ene Preem.

Katrin Uuspõld

Eelmisel suvel üle värvitud Emumäe 
vaatetorn ootab külastajaid ning on üks  
põnevatest paikadest mis kuulub matkara-
ja juurde. Foto: Kristel Kitsing

Hälbeliselt halb ponnistus

K ui plaanite jaaninädalavahe-
tusel kinno minna, siis hoi-
duge filmist nimega „Kloon“. 

See on väga halb film, palju halvem, 
kui „Mehed“, mille eest hoiatasin eel-
misel nädalal. 

„Kloonis“ on halb absoluutselt 
kõik – stsenaarium, režii, näitlemi-
ne, muusika, kunstnikutöö, valgus, 
tonaalsus... Kui ma tavaliselt kehvast 
filmist ikka mingi kompveki püüan 
leida ja saan millegigi eest tunnusta-
da, siis kahjuks sellest filmipuhul mit-
te. See on täielik kräpp, mis ei vääri 
teie aega ega piletiraha. 

Kui nüüd keegi langeb selle lõksu 
nagu oleks film sel aastal Sundance’i 
filmifestivalil triumfeerinud, siis pa-
raku olete haledalt petta saanud. Tõsi 
on, et film osales seal ühes võistlus-
programmis, kuid ei võitnud mitte 
midagi. Võistlusprogrammis, kus 
„Kloon“ osales, oli kokku kümme 
filmi, selle võitis Nikyatu Jusu film 
„Nanny“ (Lapsehoidja). Publikupree-
mia pälvis Daniel Roheri dokvilm 
„Navalnõi“. Kui me räägime mingist 
„triumfeerimisest“, siis on see pigem 
äraspidine värk, film pani arutlema, 
kuid ei saa küll väita, et see oleks 
kuidagi teisi filme endast kaugele 
maha jätnud, kedagi pahviks löönud 
vms.

Minu üllatuseks on filmile küll 
mõne kriitiku poolt jagunud kiidusõ-
nu, näiteks on esile tõstetud, et see ei 
sarnane teistele kloonifilmidele ja on 
seega originaalne, aga minu jaoks on 
see väga nõrk põhjendus, sest stse-
naarium on laisk, tuim, loll, hälbeli-
ne ja kui ka autor püüab seal mingit 
nalja punnitada, siis see on küll nagu 
kivist vee väljapressimine – no ei ole 
naljakas. Pigem on piinlik. Hulk mui-

du normaalseid näitlejaid on kokku 
aetud ja siis on nendega kokku keevi-
tatud selline käkerdis.

Stsenaariumi autor ja režissöör 
on Riley Stearns, üsna vähetuntud 
tegija, kelle jaoks „Kloon“ on kolmas 
täispikk film. Linalugu filmiti Soo-
mes Tamperes, sest pandeemia tin-
gimustes oli seal kergem filmida. Käis 
tõsine hoogtöö, võtteperiood kestis 
vaid kuus nädalat. Filmis võib näha 
ka mitmeid Soome näitlejaid, näiteks 
peategelase ema on Maija Paunio, 
tugigrupis pihib oma lugu Kristofer 
Gummerus jt. Väikese rolli teeb ka 
eesti näitleja Rea Lest, kes on kiirabis 
patsientide registreerija. 

Plassi ja üheülbalise loo peategela-
seks on Sarah (Karen Gillan), kellel 
on vilets suhe oma peika Peteriga 
(Beluah Koale). Sarah on ilmselgelt 
depressiivne, ta kuulab üksi kodus 
mingit pornot (sõna otseses mõt-
tes) ja vahepeal suhtleb oma peikaga 
videokõne ja SMSidega. Kumbki ei 
ole suhtes kuigi entusiastlik, puudub 
lähedus. Ühel hommikul ärkab Sarah 
üles ja avastab, et ta on pool voodit 
verd täis oksendanud. Selle peale 
korjab ta tuima näoga voodist linad 
kokku ja paneb pessu, justkui oleks 
see midagi tavalist. Null emotsioo-
ni, ehmatust, muret. No läheb siiski 
arsti vastuvõtule, kus eesruumis ok-
sendab jälle terve põranda verd täis. 
Tema arst on sellise olemisega, kelle 
puhul küll keegi ei usu sekundikski, 
et ta on päriselt ka arst. Arst laseb 
naisel koju minna, öeldes, et uurin-
gud on tehtud ja nüüd olgu rahulik ja 
oodaku. 

Sarah elab oma elu samamoo-
di edasi nagu varem, käib metsas 
jooksmas, pärast videokõnes räägib 

peikale, et see oli niisama külmetus 
ja ta tunneb end juba päris hästi. No 
mida? Sa oksendad verd, see ei ole 
mingi külmetus! Selle peale mees 
teatab, et oioi paha lugu, aga sul ei ole 
külmetus, vaid haruldane haigus ja sa 
sured ära – arst helistas talle ja rääkis 
sellest juba mitu päeva tagasi! Tore 
lugu küll! Seepeale läheb Sarah taas 
arsti juurde, kes räägib, et jaa, sul on 
selline haruldane haigus (mis haigus, 
see ei selgugi) ja kindlasti sured, nii et 
parem hakka mõtlema oma matuste-
le ja ehk oleks mõistlik ka lasta endast 
kloon teha.

Nii. See on tulevikumaailm, kus 
kloonida tohivad vaid need, kes on 
surmahaiged. Ja juhul kui mingi ime 
läbi kloonitud inimene terveneb, siis 
tuleb kloonile teha „abort“ või siis 
peavad originaal ja kloon elu ja sur-
ma peale duelli, sest miskipärast on 
seadus selline, et originaal ja kloon 
koos eksisteerida ei tohi. Duelli et-
tevalmistuseks on aega terve aasta. 
Muidugi selgub õige pea, et Sarah on 
täiesti terve. Nüüd siis tuleb tal oma 
klooni aasta aega ülal pidada, samal 
ajal kui see tema mehega semmib, 
ja trennis käia, et end harjutada tap-
jaks. Aga kui loodate, et nüüd sellest 
momendist läheb film käima ning 
Sarah sisse tulvab elujanu ja tärka-
vad emotsioonid, siis eksite. Kõik 
läheb sama monotoonselt edasi. Nal-
jakas ei ole kordagi, õudne samuti 
mitte. 

Kogu film on tuim, näitlejad kan-
navad teksti ette masinlikult, emot-
sioonitult, filmi tonaalsus on hall ja 
hämar, raagus ja trööstitu. Peategela-
se kohta me ei saa teada peaaegu mit-
te midagi. Paistab, et tal ei ole mitte 
ühtegi sõpra ega sõbrannat, emaga 
on suhted kehvad. Mis tööd ta teeb? 
Ei tea. Miks ta depressiivne on? Ei 
tea. Miks emaga suhted halvad on? 
Ei tea. Sama kehtib ka kõikide teiste 
kohta. Kloonimine käib aga nii, et 
sülitad topsi ja tunni aja pärast saad 
oma klooni kätte, see on juba täisea-
line ja räägib-liigub nagu vanainime-
ne muiste. Sarah kloon on veel ülbe 
pealekauba. 

See on väga mage film. Ei soovita 
üldse. See on lihtsalt halb film, mitte 
nii-halb-et-juba-hea. Jätke vahele. 

Margit Adorf

Sarah (vasakul) ja tema kloon. Foto: Pressimaterjalid
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Kuulutuse tekst on võimalik 
sisestada ka 

VEEBIKESKKONNAS. 

Kuulutus ilmub nii internetis 
kui ka paberlehes. 
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• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I
Puiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-VirumaaPuiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-Virumaa

Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.isovent.ee   I   isovent@isovent.ee

Tegeleme ainult Lääne-Virumaal

KINNITUSVAHENDID TÖÖRIISTAD TÕSTET ARVIKUD TÖÖKAITSEVAHENDID
Kruvid

Naelad (ankru, püssi)

Poldid

Mutrid

Seibid

Akutrellid

Tikksaed

Naelapüssid

Sidumispüssid

Puurid

Tõstetropid

Ketid

Lint-tropid

Trossid

Köied

Kindad

Kaitsekombinesoonid

Maskid

Prillid

Kiivrid

Kauba 3a, Rakvere
+372 5667 9929

kinnitustarvik@gmai.com
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