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Augusti teisel nädala-
vahetusel, nädal pärast 
Rakvere Vallimäe vaba-
õhukompleksi avamist 
toimub seal suur juubeli-
pidu, mille korraldajaks 
ansambli Süütu Vana-
ema kollektiiv.

Liisi Kanna

1980-ndate alul aktiivselt te-
gutsenud punkbändi Süütu 
Vanaema liikmed tähistavad 
tänavu 55. juubelit ja nii sün-
dis idee taas kokku tulla ning 
pidada maha ühisjuubel.

„Tegu on täna ühe Ees-
ti peaaegu kõige vanema 
punkbändiga, mida sai omal 
ajal koolipõlves 1981–1982 
tehtud. Meile meeldib mõel-
da, et oleme nagu legendaar-
ne Sex Pistols, mis kaks aastat 
tegutses ja eluaeg käivad koos. 
Sex Pistolsiga päris nii küll 
ei läinud, aga meie oma sõp-
ruskonnaga oleme kõik need 
aastad ikkagi kokku hoidnud 
ja proovinud vähemalt kord 
aastas mängida,“ rääkis an-
sambli kitarrist Andres Jaadla.

„Enamusel meie bändi liik-
metest täitus tänavu 55. elu-

aasta ja mõtlesime, et peaks 
juubelit väärikalt tähistama. 
Siis tuli koroonakriis vahele 
ja kõik jäi ära. Aga kuna nüüd 
Rakvere vabaõhukeskuse ava-
nedes tekkis selline võimalus, 
siis otsustasime tähistada suu-
relt,“ jätkas Jaadla.

„Korraldame ürituse nime-
ga Punk juubel, kuhu kutsu-
me nagu ühes vanas lastelau-
lus – karvaseid ja sulelisi. Ta-
haks teha ühe suure ja ägeda 
perepeo, kus ühelt poolt saaks 
uudistada uudset Vallimäe va-
baõhukeskust ja teisipidi nau-
tida mitmekesist programmi,“ 
sõnas bändimees.

Mõistagi kuuleb Süütu 
Vanaema repertuaari, lisaks 
rahvapillimuusikat ja mees-
koori, aga ka nii mõndagi 
muusikuteed alustavat kol-

Vallimäe vallutab 
punkmuusika

lektiivi. „Pakume ka noortele 
ansamblitele võimalust pub-
liku ette astuda. Üle Eesti on 
kogunenud noori bände, kes 
lavale tahaks,“ selgitas Jaad-
la, kutsudes ühtlasi alustavaid 
muusikuid üles end kirja pa-
nema. „Võtke ühendust, vabu 
aegu veel leiab!“

Muusika kõrval pakutakse 
ka näitemängu. „Toome lava-
le 1990-ndate alguses Tartus 
tegutsenud alternatiivteatri 
trupi Munev Aine taaslavas-
tuse „Piimmetsa vilus“ – Dylan 
Thomase kirjutatud südam-
lik lugu, mis on minu meelest 
meie teatritrupi üks paremaid 
esitlusi,“ rääkis Jaadla, kes ka 
ise omaaegse üliõpilasteatri 
näitlejate hulka kuulus.

„Saab natuke teatrit, saab 
natuke punki. Mõnede pea-
esinejate osas on läbirääkimi-
sed veel käimas,“ jättis ta õhku 
ka veidi põnevust.

„Teeme seda tegemise rõõ-
must – sissepääs on tasuta. 
Aga nagu sünnipäeval ikka, 
kes soovib, võib kingituseks 
ka väikese annetuse teha,“ lau-
sus Jaadla lõpetuseks.

Ansambli 
liikmete ühisjuubel ´55 
ehk avalik bändiproov

Esinejad igal täistunnil

NB! Palume juubilarile lilli ja pudeleid mitte tuua. 
Võimalusel toetage ettevõtmist annetusülekandega: 
Swedbank EE532200001100581512 / Ivar Einloo. 
Selgituseks palume märkida - SV juubelifond.

* Üles astuvate ansamblite nimed võivad muutuda.

uksed avatakse 
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kontserdi algus 
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Vaba Näitemänguselts 
MUNEV AINE

esitleb katkendeid Dylan Thomas 
omaaegsest menuketendusest 
„PIIMMETSA VILUS” ja teised

noortebändid

RAKVERE 
VABAÕHUKESKUSES

Kuulda ja näha saab meestelaulu, näitemängu, 
rahvapillimuusikat, punk-bände. Üllatused!!! 

Kohapeal toitlustus, käsitöö,öko-kaubad, 
kohtumine kuulsustega.

Kaitseliidu Tallinna maleva 
funkbluesrockpunkfolk bänd 

MUSTAD KOLONELID

Erikülaline võimsa kontsertkavaga!

Kui mõnel noortebändil on veel huvi 
sel üritusel lavale astuda, võtke ühendust 

facebookis: Süütu Vanaema
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R iigi Kaitseinvesteerin-
gute Keskus sõlmis re-
gionaalse soojatootjaga 

N.R. Energy lepingu, milles 
lepiti kokku, et aasta lõpus 
valmiv uus kaitsejõudude 
hoone Üleviste tänaval soo-
vib liituda linna kaugkütte-
võrguga ning hakata kasuta-
ma linna kesksest katlamajast 
pärit soojusenergiat.

26. juunil allkirjastatud 
lepingu kohaselt on N.R. 
Energy valmis ehitama aad-
ressile Üleviste 9 rajatava 
2500-ruutmeetrise eluhoo-
ne ühendustorustiku ning 
liitma maja Tapa kaugkütte-
võrku. Enne liitumistöödega 
edasi minemist peab projek-
teerimistingimustele oma 
heakskiidu andma ka Tapa 
vallavalitsus.

N.R. Energy juhataja Ahto 
Tisleri sõnul on N.R. Ener-
gy teinud viimastel aastatel 
Tapa soojatootmisesse suuri 
investeeringuid ning ehita-
nud kaks kaasaegset ja kesk-
konnasõbralikku katlamaja. 
„Selle tulemusena suudame 
pakkuda Tapa soojatarbijatele 
Eesti üht madalaimat toasoo-

SISUTURUNDUS

Kaitseväe uus hoone Tapal soovib 
liituda linna kaugküttevõrguga

1997. aastal asutatud ja täielikult Eesti erakapitalil põhinev 
N.R. Energy OÜ varustab soojusenergiaga 21 kaugkütte võr-
gupiirkonda üle Eesti ja müüb soojusenergiat rohkem kui 30 
mehitamata kaug- ja lokaalkatlamajast. Ettevõtte peamised 
kliendid on kortermajad, eramud, koolid, lasteaiad, spordihoo-
ned, tervishoiuasutused, kohalikud omavalitsused, asutused 

Lisainfo:
Ahto Tisler, juhatuse liige
N.R. Energy OÜ
+372 5199 1916
ahto@nrenergy.ee

Tänavu veebruari alguses kasutusse võetud Tapa uue reservkatlamaja. Foto: N.R. Energy

ja hinda väljapool suurlinnu. 
Madalam hind on muutnud 
kaugküttega liitumise Tapal 
tarbijatele ihaldusväärseks 
ning hetkel on liitumise oo-
tel veel 25 uut tarbimiskohta 
või klienti, kelle liitumiste 
menetlemisega loodame edasi 
minna kohe pärast vallavali-
tusega erimeeluste lahenda-
mist,“ lausus Tisler.

Tema sõnul on uut sooja-
tarbijate liitumine kasulik ka 
kõigile teistele Tapa kaug-
kütteklientidele, sest või-
maldab tänu soojatootmise 
efektiivsuse tõusule pakkuda 
soodsamat hinda kõigile.

Viimastel aastatel on Tapa 
kaugküttevõrguga liitumiseks 
saanud vallavalituselt loa kaks 
linnas tegutsevat suuremat 
ettevõtet – Leonhard Weiss 
ja Universal Industries. Väik-

sematele liitmist ootavatele 
hoonetele, kelle seas on ka 
OG Elektra kauplus, Kaitseliit 
ning mitmed kesklinna hoo-
ned ning eramud, on valla-
valitsus erinevatel ettekääne-
tel liitumistorustiku ehitu-
seks loa andmisest keeldunud, 
kuna soovib luua munitsi-
paalomandis olevat võrguäri. 
N.R. Energy on vaidlusta-
nud kohtus kõik projektee-
rimistingimuste väljastami-
sest keeldumised ning ootab 
kohtulahendeid, et saaks lii-
tumistega edasi minna.

Kesknädalal kogunesid 
Rakvere linnavalitsusse 
veekvaliteedi asjatund-
jad, et arutada linna lä-
biva Soolikaoja olukorra 
ja tuleviku üle.

Liisi Kanna

Lähema kümne aasta jook-
sul viiakse Lääne- ja Ida-
Virumaal läbi veekogude pu-
hastamise projekt „Life IP Cle-
anEst“. Tegu on laiapõhjalise 
integreeritud keskkonnapro-
jektiga, mille käigus ka Sooli-
kaoja uuritakse.

Kolmapäeval Rakveres toi-
munud projekti veekvaliteedi 
töörühma kohtumisel oligi 
üheks keskseks teemaks just 
Soolikaoja. „Teeme siin uurin-
gud. Praktilisi töid me tegema 
ei hakka, aga pakume välja 
meetmed, kuidas Soolika-
oja paremasse seisu saada,“ sel-
gitas keskkonnaministeeriumi 
projektijuht Mari Sepp.

„Soolikaoja on tugevasti 
muundatud – inimkäsi on käi-
nud veekogumi kallal. Näiteks 

paisutamise tulemusel saadud 
tiikides on tänaseks järveli-
sed elutingimused. Lisaks on 
Soolikaojal mitmed heitvee-
lasud, millega tuleb tegeleda, 
et veenduda, kas need vasta-
vad nõuetele,“ märkis projek-
tijuht, lisades, et Soolikaoja 
voolab pikalt ka läbi toru, mis 
omakorda veekogule mõju 
avaldab.

„Rakvere linnavalitsusega 
on meil väga hea koostöö sel-
les osas, kuidas leida järgmi-
seid kaasrahastusi, et praktikas 
neid meetmeid siin Soolikaoja 
peal rakendama hakata,“ li-
sas keskkonnaministeeriumi 
esindaja.

„Kiidan Rakvere linnavalit-
sust projekti partnerina – nad 
on võtnud seisukoha vaadata 
Soolikaojale tervikuna ja oma-
korda teinud rakkerühma, mis 
tervikpildiga tegeleb,“ sõnas 
Sepp.

„Linnal on seoses Soolika-
ojaga käimas kolm projekti. 
Life CleanEsti abil saame väga 
põhjaliku ülevaate linna läbi-
va veekogu tervisest,“ sõnas 
Rakvere abilinnapea Andres 
Jaadla.

Abilinnapea rääkis, et 
kolmapäevasel kohtumisel 
tehtigi esmane tutvustus Soo-
likaoja vee kvaliteedi kohta. 
„Üldiselt on vee tervis kehva-
poolne. Lämmastiku ja fos-
fori sisaldus on kõrge, mis 
omakorda põhjustab mitte-
voolavates alades taimestiku 
vohamise, mida on ka linna-
elanikud ette heitnud,“ märkis 
Jaadla, lisades, et projektide 
abil otsitaksegi lahendusi, kui-
das seda olukorda lahendada.

„Uuringute käigus on tu-
vastatud Soolikaojja mõnest 
kohast ka reostusallikate sis-
seimbumist – mõned vanad 
masuudikohad ja saasteainet 
tuleb ka tänavaveest, võib-ol-
la peame vaatama üle näiteks 
sademevee õlipüüdurite süs-
teemi,“ jätkas abilinnapea.

„Uuringute tulemusel selgub 
kindlasti seegi, kas ja milliseid 
projekte võiksime kirjutada, et 
saada rahastust olukorra pa-
randamiseks ja reostuse tekke 
allikate vähendamiseks,“ tõi ka 
Jaadla esile soovi jõuda prak-
tiliste tegevusteni.

E esti autoralli meistri-
võistluste avaetapp 
meelitas rajale 84 star-

tijat. Virumaa teedel sõide-
tud ja seitsmest kiiruskat-
sest koosnenud ralli võitsid 
Hyundai i20 Coupe WRC-l 
startinud valitsevad autoral-
li maailmameistrid Ott Tä-
nak-Martin Järveoja, edes-
tades rajaperemehi Georg 
Grossi-Raigo Mõlderit (Ford 
Fiesta WRC) 1 minuti ja 43 
sekundiga ning Egon Kau-
ri-Silver Simmi (Ford Fiesta) 
2 minuti ja44,5 sekundiga.

Ott Tänak ütles, et tuli Viru 
rallile võistlema hea meele-
ga, et saaks pärast pikka pau-
si taastada sõidutunnetuse 
ja testida septembris Eestis 
taasalgava MM-sarja jaoks 
autot. Viimasel lisakatsel 
Rakvere linnas lustis Tänak 
ka pealtvaatajate meeleheaks, 
tehes ühele legendiraamatus 
kirjas olnud sõõrikule lisaks 
veel mitu plaanivälist.

Absoluutarvestuses järgne-
sid esikolmikule Raul Jeets – 
Andrus Toom (Škoda Fabia 

R5 EVO), Roland Poom – 
Ken Järveoja (Hyundai NG 
R5) ning Roland Murakas – 
Kalle Adler (Ford Fiesta).

Jeets ja Poom selgitasid 
klassi EMV 2 võitja alles vii-
masel linnakatsel, enne seda 
juhtis Jeets konkurendi ees 
vaid 0,6 sekundiga. Paraku 
suretas Poom auto oma kodu-
linna tänavatel korraks välja 
ja nii läks R5 autode (EMV2) 
klassivõit Raul Jeetsile-And-
rus Toomile. Poom-Järveoja-
le järgnesid kolmandana Priit 
Koik-Kristo Tamm (Ford 
Fiesta R5).

Klassis EMV 3 jõudsid 
esikolmikusse Robert Vir-
ves-Sander Pruul, soomlased 
Lauri Joona-Ari Koponen ja 
Gregor Jeets-Kauri Pannas 
(kõik Ford Fiesta R2T).

Klassis EMV 4 kuulusid 
poodiumi kaks kõrgemat 
kohta külalistele: võitis vana-
meister Soomest Saku Vieri-
maa koos kaardilugeja Mika 
Rajasaloga, teised olid lätlased 
Edgars Balodis-Lasma Tole 
ja kolmandad Henri Franke-

Arvo Liimann.
EMV 5 esikolmik oli Kris-

ten Kelement-Timo Ka-
sesalu, Sander Ilves-Lauri 
Veso ja Siim Nõmme-Indrek 
Hioväin.

EMV 6: 1. David Sultan-
jants-Siim Oja; 2. Keiro Or-
gus-Janar Lehtniit; 3. Joo-
nas Palmisto-Marko Rand-
ma. Kolmanda koha saanud 
Lääne-Viru noormehed olid 
võistlusel ühed suuremad 
üllatajad, sest sõitjal on va-
nust vaid 16 ja kaardilugejal 
19 eluaastat ning noormehed 
osalesid üldse oma esimesel 
sportrallil.

EMV 7: 1. Marko Ringen-
berg-Allar Heina; 2. Rene 
Uukareda-Jan Nõlvak; 3. 
Toomas Vask-Taaniel Tigas.

EMV 8 (veoautod): 1. Taa-
vi Niinemets-Esko Allika; 
2. Veiko Liukkanen-Toivo 
Liukkanen, 3. Rainer Tube-
rik-Raido Vetesina.

Kuulutaja

Viru ralli lõppes Ott Tänaku ülekaaluka võidugaSoolikaoja olukorda 
plaanitakse parandada

Soolikaoja Rakveres. Foto: Taavi Bergmann / „Life IP CleanEST“ projekt
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PAKUN TÖÖD

• Otsin koduabilist- hool-
dajat eaka vanainimeses 
juurde. Tel 566 54571

• Pakume tööd Soomes põl-
lumajanduses kogemustega 
lüpsjatele. Väljaõpe kohapeal 
eesti keeles. Samuti toetame, 
nõustame ning abistame sisse 
elamisel ja küsimuste ning 
probleemide tekkimisel. Täp-
sem info telefonil 5629 8044 ja 
www.aravu.ee

• Pakume tööd CE-kategoo-
ria autojuhile. Kaubavedu 
Rootsi ja Soome vahel. 3-4 
nädalat tööl ja 1-2 nädalat 
kodus. E-mail labeonou@
gmail.com

• AS Virumaa Metsatööstus 
Rakveres otsib lihvpingi ope-
raatorit. Vajadusel väljaõpe. 
Info tel 5809 9389 kaio@vi-
rumaamt.ee või tulla kohale 
Näituse 10

• Kadrina Hooldekodu (asuko-
haga Undla küla, Kadrina vald) 
vajab oma meeskonda pesu-
pesijat ja koristajat. Ühendust 
meiega saad hooldekodu@
kadrina.ee või telefonidel 32 
93952, 524 0548, 508 9634

• Ostan kasevihtasid 1 €/tk. 
Sooviks nii värskeid kui kuiva-
tatud vihtasid. Tel 5648 4732

• Otsin autojuhti kallur pool-
haagisele. Info telefonil 5805 
5211

• Metalliettevõte pakub tööd 
kogemustega keevitajale. Töö-
koht Vinnis. Info tel 5331 2527

• LA Investment pakub tööd 
puhastusteenindajale Rakve-
res. Tel 505 5071

• Otsin ehitajat vannitoa re-
mondiks. Objekt Vinnis. Tel 
5624 4605

 OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees kogemustega 
otsib tööd (oma tööriistad ja 
auto). Tel 5367 0297

• Mees otsib tööd, teen ka 
väiksemaid otsi. Auto olemas. 
Tel 503 0406

• Kogemustega ja kohusetund-
lik kojamees- majahoidja soo-
vib leida tööd. Tel 5565 4047

•  19 a. neiu otsib tööd, Rakveres 
või Kadrinas, lapsehoidjana 
või koduabilisena (eesti/vene 
keele oskus), kuid vaatan kõiki 
pakkumisi.  Tel 553 2306

Töötasu hüvitist maksti ligi 137 000 töötajale

A prillist juunini määrati töötasu hüvitist 17 472 asutuse 
136 709 töötajale, keskmine hüvitise suurus oli 703,2 
eurot. Suurem osa hüvitise saajatest töötas Harjumaal, 

Tartumaal ning Ida-Virumaal. Enim toetust said majutuse ja 
toitlustuse ning töötleva tööstuse valdkonna töötajad.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul leeven-
das hüvitise esimene periood järsku majanduslangust ja peh-
mendas šokki tööturul. 

Kuulutaja
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MTÜ Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Ko-
da tähistab tänavu 25. 
sünnipäeva ning korral-
das sel puhul väikese 
tänuürituse, kus ühtlasi 
tutvustati ligipääseta-
vuse projekti tulemusi.

Liisi Kanna

Plaanitud suurürituse asemel 
tuli koroonakriisi tõttu tähis-
tamine hajutada pisemateks 
sündmusteks. Konverentsi-
päev on kavandatud sügises-
se, mõni aeg tagasi toimus 
aga koosviibimine ühingute 
juhtidele ning möödunud 
nädalal võõrustati pidulikul 
pärastlõunal Rakveres Villa 
Theresas koostööpartnereid.

„25 aastat – ma arvan, et 
ühe väikese asutuse jaoks on 

seda piisavalt palju,“ märkis 
Lääne-Virumaa Puuetega Ini-
meste Koja juht Helmi Urb-
alu, avaldades seejuures tänu 
kojale aluse pannud Maie 
Sillale.

Helmi Urbalu rääkis, et 
koda oli kümme aastat vana, 
kui tema seal tööd alustas – 
algus oli keerukas ning siin-
seid inimesi ta veel hästi ei 
tundnud. Hiljemgi on raskusi 
ette tulnud, näiteks majan-
duskriisi aegu.

Koja juht tänas rahaasjade 
juures abiks olnud toonast 
riigikogu liiget Vello Tah-
venaud ja Lääne-Viru maa-
vanemat Einar Vallbaumi 
ning riigikogu liiget Indrek 
Saart. Tänusõnu kõlas üri-
tusel rohkelt ning kinkide ja 
lillede vahetamine oli vastas-
tikune, ühelt poolt tänuaval-
dused toe eest, teiselt poolt 
õnnesoovid kojale juubeli 

Puuetega inimeste kojal 
täitus veerandsada 
tegutsemisaastat

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koja 

kontaktid: 
tel 5342 9043,

virukoda@virukoda.ee, 
www.virukoda.ee

Koja ühingud:
Lääne-Virumaa Diabeedikute Selts – (ühingujuht) Helje Allese, tel 5542 5030
Lääne-Virumaa Puudega Inimeste Tugiühing Käsikäes – Ülle Pellis, 
tel 5342 9043 (koja nr)
Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing – Reet Lainla, tel 5272 984
Lääne-Viru Sclerosis Multiplkexi Ühing – Maiu Maasi, tel 5800 3751
Lääne-Virumaa Allergia ja Astma Ühing – Martin Provornikov, tel 568 851 48
Lääne-Viru Reumaühing – Helle Pohlak, tel 556 951 79
Hea Tervis – Maie Tamm, tel 535 859 89
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing – Merike Freienthal, tel 556 303 54 (saata 
sms)
Lääne-Virumaa Kurtide Ühing – Ene Veeremaa, (gveeremaa@gmail.com)
Rakvere Liikumispuudega Inimeste Ühing – Koidula Saun, tel 55 428 02
Vaba Loov Areng – Sirje Aljaste-Areng, tel 566 023 82
Lääne-Virumaa Kutsehaigete Ühing – Ivi Mets, tel 566 705 43
Lääne-Virumaa Afaasia Ühing – otsib uut juhti, tel 53429043 (koja nr)
Lääne-Viru Parkinsoni Selts – Malle Trasberg, tel 533 142 54
Lääne-Virumaa Vaegnägijate Selts – Lea Leisson, tel 53429043 (koja nr)

puhul.
Külaliste hulgas olnud Rak-

vere linnapea Triin Varek 
tõi ühingu vanusest rääkides 
võrdluse inimeste eluteega. 
„Vaadates 25 aastat inimese 
eluaastates, tundub see selli-
ne vallatu aeg, kus nooruse 
rumalused on jäänud seljata-
ha ja natuke on juba elutead-
misi, aga siiski on väga palju 
ees. Usun, et nii on ka teie 
kojaga,“ julgustas linnapea 
tulevikku vaatama. „Kõik see, 
millega te inimesi toetate siin 
maakonnas, on võrratu, ja 
teid on väga vaja,“ lisas Varek.

Testiti ligipääsetavust
Kohtumise üheks eesmär-
giks oli anda ka ülevaade ligi-
pääsetavuse projekti töörüh-
ma tulemustest. Tegemist oli 
Lääne-Virumaa Puuetega Ini-
meste koja koostööprojekti 
teise osaga, mille raames kü-
lastati maakonna suuremaid 
asulaid ning uuriti ja prooviti, 
kui hästi on tagatud ligipääs 
hoonetesse, aga ka liikumis-
tingimused avalikus ruumis 
üldiselt.

„Kui meil tekkisid 2018. 
aastal suurvallad, käisime 
esialgu kõik omavalitsused 
läbi. Need olid hästi toredad 
kohtumised omavalitsuste 
inimestega. Ja järgmisel aastal 
mõtlesime, et teeme jätku-
projekti ning pöörame tähele-
panu ligipääsetavusele,“ selgi-
tas Helmi Urbalu.

Projekti töörühm tegi näh-
tust põhjaliku kokkuvõtte, 
kus omavalitsuseti suuremad 

puudujäägid välja toodi. Mit-
mel pool olid probleemiks 
kaldteed, mis puudusid või 
olid katki, samuti puudusid 
või ei vastanud vajadustele 
käsipuud, küsimusi tekita-
sid ka ratastooliga sisenemi-
seks sobimatud uksed. Välja 
toodi ka äärekivide paikne-
misega seotud probleeme 
linnaruumis.

Ühise nimetajana jäi kõla-
ma erinevus uute ja vanade 
hoonete vahel. „Paraku see 
nii on, et uute rajatiste puhul 
on sellele kõigele mõeldud, 
aga vanast ajast jäänut ümber 
väga ehitada ei taheta, kipub 
üha edasi lükkuma,“ sõnas 
töörühma liige Maiu Maasi, 
lisades, et arengukavades on 
samas muidugi paljudes oma-
valitsustes nende puuduste 
parandamine kirjas.

Tunnustati tublisid
Maasi rääkis, et töörühmas 
osalemine oli väga huvitav 
ning seda plaanitakse jätka-

ta. Et ka vallad tahaksid edasi 
pürgida ja olukorda paren-
dada, otsustati projekti tule-
muste põhjal parimaks osu-
tunud omavalitsusele hakata 
välja andma rändkarikat „Siia 
saab“.

Sel korral pälvis tiitli 
Väike-Maarja vald, kus on 
töörühma hinnangul suur osa 
kohti ligipääsetavad, hästi on 
organiseeritud ka sissepääsud 
koolidesse ja kauplustesse.

Väike-Maarja vallavanem 
Indrek Kesküla märkis, et 
see on tunnustus kogu val-
la meeskonnale. Ta tõdes, et 
vanade hoonete puhul on li-
gipääsetavuse tingimusi raske 
muuta, kuid toonitas samas, 
et see on võimalik, kuigi võ-
tab aega.

„Aga kõigi uute hoonete pu-
hul me saame juba ette mõel-
da. Väike-Maarja tervise-
keskuse ehitamisel me mõt-
lesime kõik nüansid läbi, sa-
muti keskväljaku puhul. Tänu 
sellele on ka tulemus,“ sõnas 

Kesküla.
„Kuid väga pikk tee on veel 

minna. See on nii suur töö ja 
mõtlemise muutus, kus oleme 
alles väga alguses,“ tõdes val-
lajuht, tuues seejuures võrd-
luseks Rootsi, kus kasutatakse 
ka näiteks pimedatele mõel-
dud märgistusi kõnniteedel, 
bussipeatustes jne.

Lisaks anti välja ligipää-
setavuse projekti üllata-
ja tiitel, mille pälvis Viru-
Nigula vald. Töörühmale jät-
tis väga positiivse mulje Kun-
da rand, kuhu pääseb rannailu 
nautima ka liikumispuudega 
inimene. „Ratastooliga saab 
minna randa istuma, see on 
nii suur asi. Seal on nii pal-
ju tööd tehtud,“ kiitis Helmi 
Urbalu.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juht Helmi Urbalu andmas Väike-Maarja vallavanemale Indrek Keskülale üle rändkarikat. Foto: 
Liisi Kanna
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12. augustil

Rakvere vallimäel

Preussler • Rajas

Röövel
Hotzenplotz

Rakvere Chill(i)
kodukohvikud

Kodukohvikute nädal 
1. – 5. september 2020.

Lisainfo ja kodukohviku registreerimine 
Rakvere Kultuurikeskuse kodulehel 

23. juuli — 9. august 2020.

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste 
Koda

Oleme suvepuhkusel 
13. juuli – 3. august.
Kaunist suve kõigile!

7. august – ühingujuhti-
de väljasõit Jõgevamaale: 
„Kolme koja kohtumise“ 
projektist osavõtt. Välja-
sõidu kellaaeg täpsustami-
sel
23. august kell 10 väljasõit 
tervisepäevale Toilasse, 
omaosalus 12.60 – pääse 
spaasse. Kohtade arv piira-
tud
Info tel 5342 9043

S eekordne filmisoovitus 
tuleb Netflixi filmide 
seast, sest seal on vaa-

tamiseks üles seatud linateos 
Eurovisiooni lauluvõistlusest, 
mida kohe mitte ei saa mööda 
lasta. Tegemist on hoogsa ja 
südamliku komöödiaga, mis 
meeldib suure tõenäosusega 
ka neile, kes muidu Euro-
visiooni üldse ei vaata.

Õigupoolest on Euro-
visiooni tulihingelised fännid 
kohati pahasedki, avaldatakse 
artikleid, kus on üles loetle-
tud kõik vead, mis mängu-
filmis ei lange päris Euro-
visiooni võistlusega kokku. 
Kuid see on pigem niisama 
tähenärimine, sest tõeline 
Eurovisiooni-tunne on filmis 

täiesti olemas ja lisaks astu-
vad seal episoodiliselt üles ka 
tõelised Eurovisiooni staa-
rid, muuseas vilksatab ekraa-
nilt läbi ka meie oma Elina 
Netšajeva.

Loo autor ja filmi produt-
sent on Will Ferrell ja film 
kannab nime „Eurovision 
Song Contest: The Story of 
Fire Saga“ („Eurovisiooni 
lauluvõistlus: tulesaaga 
lugu“). Paraku ei ole Netflixis 
võimalik filmile panna eesti-
keelseid subtiitreid, küll aga 
saate seda soovi korral vaada-
ta kas vene- või soomekeel-
sete subtiitrite või audioga. 
Originaal on inglise keeles.

Filmi lugu algab 1974. 
aastal, mil peategelane Lars 

KUHU MINNA

ARVUSTUS

Eurovisioon 
tuli siiski!

Erickssong (Will Ferrell) 
näeb esmakordselt Euro-
visiooni lauluvõistlust. Sellest 
tärkab tema suur kirg ja unis-
tus jõuda ka ise ühel päeval 
Eurovisiooni lavalaudadele. 
Ta teeb bändi nimega The 
Fire Saga (Tulesaaga), kuhu 
peale tema kuulub veel parim 
lapsepõlvesõber Sigrit Ericks-
dottir (Rachel McAdams).

Sigrit laulab päris hästi ja 
tegelikult pole ka Larsi laulu-
kirjutamisel midagi viga, kui 
asja hinnata filmi publiku 
seisukohast, eriti Eurovisioo-
ni lugude võtmes. Me oleme 
eurolauludena kuulnud ikka 
väga palju halvemat reper-
tuaari. Aga igal juhul filmis 
peavad islandalased esialgu 
Tulesaaga bändi lihtsalt ko-
hutavalt halvaks ja lõpuks sa-
tub ansambel lauluvõistlusele 
vaid seetõttu, et mitte kedagi 
teist pole saata.

Äpardusi juhtub duol palju, 
kuid nad ei anna alla. Tõsi, 
Lars on ühes punktis juba nii 
meeleheitel, et sõidab Islan-
dile tagasi ja otsustab kaluri-
ametit proovida, kuid siis 
saab teada, et nad ikkagi jõud-

sid finaali ja lõpp on õigele 
muinasjutufilmile kohaselt 
õnnelik.

Linalugu kubiseb tõeliselt 
lustakatest naljadest ja neile, 
kes on kord-paar elus mõnda 
Eurovisiooni võistlust näi-
nud, pakuvad kindlasti nalja 
ka filmile loodud eurolaulud. 
Muuseas, Tulesaaga reper-
tuaari „Jaa-jaa, ding-dong!“ 
on vägagi hea külapeo tantsu-
lugu. Minu meelest pole häda 
ka sellel laulul, millega nad 
lähevad võistlema, „Doub-
le-Trouble“ ega palal „Volca-
no Man“.

Laulud on filmile kirjuta-
nud põhiliselt erinevad Root-
si heliloojad ja need on hea 
tasemega. Kui teil on mõni 
suvine süldipidu plaanis, lü-
kake filmi taustamuusika 
näiteks Spotify kaudu män-
gima, soundtrack on eraldi 
albumina välja antud ja väga 
kepsakas.

Linateos on väga korrali-
kult teostatud ja stsenaarium 
samuti hästi kirjutatud, näit-
lejatööd väärivad kiitust ja 
muusikalised vahepalad on 
samuti mõnusalt tujutõstvad. Peaosatäitjaid kehastavad Will Ferrell ja Rachel McAdams. Foto: pressimaterjalid

Kindlasti ei ole see film teh-
tud selleks, et Eurovisiooni 
lauluvõistlust mõnitada või 
maha teha, pigem on tege-
mist laheda satiiriga. Naerda 
saate kindlasti – see film on 
eriti sobiv koos seltskonnaga 
vihmasel suveõhtul vaatami-
seks. Tõeline tujutõstja, sobib 
ka korduvaks vaatamiseks.

Kui teil kripeldab küsimus, 
et kas need näitlejad tõesti ise 
laulavad nii hästi, siis vastu-
seks on jah ja ei. Osaliselt on 

nad lood ise laulnud, kuid 
osaliselt on Sigriti hääl sega-
tud rootsi laulja Molly Sande-
ni häälega. Kokku kõlab see 
igal juhul väga ehedalt.

Kui järgmisel kevadel on 
kõik maailmas jälle hästi ja 
Eurovisiooni lauluvõistlus 
tuleb uuesti, siis vaatate päris 
võistlust kindlasti juba pisut 
teise pilguga.

Margit Adorf
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Pearl Jam, „Gigaton“

L aias maailmas väga-
gi soositud ja kõrgelt 
noteeritud USA rokk-

bänd Seattle’st alustas täp-
selt kolmekümne aasta 
eest, seega liigituvad ke-
nasti sarja „staažikad (rah-
vusvahelise kaliibriga) 
muusikakollektiivid“.

Viimastel aastatel neist 
siiski kuigi palju kuul-
da polnud ja eelmine 
stuudioalbumgi ilmus kusa-
gil seitsme aasta eest. Nüüd 
on Pearl Jam aga jälle or-
biidil keerlemas, tagasi pea 
tunnise albumiga, nende 
seni pikimaga üldse.

Märtsi lõpus ilmunud 
ambitsioonikas „Gigaton“ 
on bändi üheteistkümnes 
stuudioalbum ja selle lin-
distused-salvestused kestsid 
sisuliselt neli aastat, 2017–
2020. Albumi produtsen-
diks on Josh Evans. Eriti 
silmapaistva, hoobilt pilku-
püüdva plaadi kaanekujun-
duse taga on fotograaf Paul 
Nicklen.

Kui Pearl Jam kunagi ko-
meedina esile kerkis, siis 
tundus bänd kuuldud lugu-
de ja nähtud videote põhjal 
ikkagi pigem ebahuvitav. 
Vahest liiga alternatiivne... 
Nüüdne värske album sun-
nib aga arvamust päris pal-
ju muutma – täiesti rokkiv 
kraam.

„Gigaton“ kujutab muu-
sikaliselt endast tegelikult 
üpriski põnevat segu grun-
gest, post-punkist, isegi 
hard rock’ist. Eksperimen-
teerida näib neile ka meel-
divat, kompositsioonid 
on läbimõeldud, kuulajale 
avastamisrõõmu pakkuvad. 
Leiab nii kiirematempolisi 
rütmilahendusi, kui vaat et 
hardaid ballaade, kus kasu-
tatakse akustilist kitarri.

Mis lugudesse puutub, 
siis kohe sööbib mällu 
ja paneb pea plaksti kaa-
sa võnkuma ülienergiline 
„Superblood Wolfmoon“. 
Trafaretselt väljendudes – 
täiesti üle prahi! Ametli-
kult on siit singlitena välja 
valitud koguni neli pala. 
„Gigatonil” on ühtekokku 
kaksteist lugu ja huvitav 
täheldada, et suurimat löö-
gijõudu omab esimene kol-
mandik, esimesed neli lugu.

Püüdes Pearl Jami mõne 
muu rahvusvaheliselt tun-
tud rokkgrupiga võrrel-
da, siis tuleb millegipärast 
esmalt meelde just Foo 
Fighters.

Põhimõtteliselt võib 
öelda nii, et antud album 
pakub kindlasti igaühe-
le midagi. Täiesti kindel. 
On mitte üksnes piisavalt 
dünaamiline, üheaegselt 
nii (pisut) poliitiline kui 
personaalne, vaid kuidagi 
(päeva)pingeid mahavõtva 
toimegagi.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

P andivere rattaralli on 
aastaid olnud südasuvi-
ne spordisündmus, mis 

toonud hulgaliselt rattasõpru 
Väike-Maarjasse nii lähemalt 
kui kaugemalt ning pakku-
nud rohkelt elevust ja melu 
maaelu rahulikku argipäe-
va. Pandivere rattaralli kut-
sus 1991. aastal ellu Väike-
Maarja valla rahvaspor-
diklubi Ants Rikbergi 
eestvedamisel.

Pandivere rattarallist on 
tänaseks saanud Pandivere 
rattasõit ja sel aastal tähista-
me oma 30. juubelit.

Kui varasemalt on ratta-
rallit sõidetud mööda maan-
teed, siis nüüd viivad ratta-
rajad Ebavere terviserada-
dele ning ümberkaudsetele 
teedele, näitamaks just seda, 
kui kaunis on paik, kus ela-
me. Oleme mõelnud erineva 
sportliku ettevalmistusega 
rattasõitjate peale ja soovime 
anda kõigile vahva sportliku 
elamuse.

Kuna enamus rattamarato-
ne on suunatud n-ö tõsisele 
tegijale, siis meie proovime 
kaasata ka lihtsalt rattarõõmu 
nautijaid ning julgustame igat 

inimest osalema. Samas põhi-
distantsi võitmiseks on vaja 
kas head treenitust või kuhja-
ga looduslikke eeldusi, pigem 
mõlemat, sest tipp võib olla 
terava jalaga.

Kell 12 alustavad kõi-
ge väiksemad, sünniaasta-
ga 2014 ja nooremad, kelle 
võistlus kulgeb kergliiklus-
teel ja sportlikku pingutust 
pärjatakse osalejamedali 
ning maiustusega. Pisut va-
nemad (2008–2013 sündi-
nud) kihutavad võidu juba 
ühe kilomeetri pikkusel 
maastikurajal.

Lisaks lastesõitudele toi-
mub kaks erineva pikkuse ja 
raskusastmega distantsi, mis 
lisaks vaiksetele metsaradade-
le ja krõbisevatele kruusatee-
dele läbivad mõnusa üllatu-
sena ka Väike-Maarja pääste-
kooli õppepolügooni.

Rahvasõit pikkusega 16 
kilomeetrit kulgeb mööda 
lauge maastikuga lihtsat rada. 
See ei nõue ettevalmistust ega 
vägevaid rattaid ning on jõu-
kohane igaühele, kes rattaga 
sõitmist mõistab. Siin ei ole 
eesmärk võita, vaid pigem 
mõnusat sportlikku päeva 

nautida.
Põhisõit distantsi pikku-

sega 41 kilomeetrit pakub 
juba mõningaid „maasikaid“ 
ja nõuab ehk pisut tõsisemat 
ettevalmistust, näiteks kasvõi 
sedagi, et jaksaks vähemalt 
poolteist tundi sadulas istuda.

Registreerimine on ava-
tud täna südaööni (kuni kell 
23.59) ning see toimub veebi-
aadressil www.sportos.eu. 
Kaart ja juhendid on leitavad 
sport.v-maarja.ee.

Kohtume rajal!

Väike-Maarja valla rahvaspordiklubi

Pühapäeval oodatakse kõiki rattasõidule
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SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Quattro, 2002. a, 2,5, diisel, 
läbisõit 340  000 km. Nahk sisu, universaal, 
manuaal. Sobib ka varuosadeks. Vajab remonti. 
Küsi lisa! Hind 1000 €. Tel 5595 1893

•  Ford Mondeo, luukpära 2002, manuaal, ben-
siin. Autol äsja vahetatud sidur, uued küünlad 
ja juhtmed. Vahetatud esimesed pidurikettad 
ja klotsid. Hästi hoitud ja hooldatud. Ülevaa-
tus kehtib järgmise aasta aprillini. Lisainfo 
5343 2135

• Müüa Mercedes-Benz E 200, 2.1, 90kW, 2005. 
a, diisel, tagavedu, automaat. Auto korraliselt 
hooldatud ja tehniliselt heas korras. 2019. a va-
hetatud: vedrud ja amordid, pidurikettad koos 
klotsidega, rooliotsad (sisemised, välimised), 
tagumised rattalaagrid, generaatori sidur. Hind 
3200 €. Helista ja tule vaatama. Tel 518 3539

• Müüa Opel Astra 1.6, 74 kW, must met. heas 
korras. Tel 517 4193

• Müüa väga heas korras Toyota Avensis 2009. 
a, 2.0, 93kW, vahetatud hooratas, sidur, genekas 
ja muid kuluv osi. Hind 3300 €. Tel 5632 7008

• Müüa Toyota Avensis Verso (2002) varuosi. 
Info tel 5822 2300

• Müüa Toyota Corolla Verso 2.2, 100kW, 
diisel, 6-käiguline manuaalkäigukast. Hõ-
bedane metallikvärv, veokonks. Järgmine 
ülevaatus 04.20.21. Avarii- ja suitsuvaba. 
Heas seisukorras. Hind 3500 €. Tel 5198 
4922, Toomas

• Müüa Volkswagen Touareg. Tel 5819 3777 

• Müüa Volvo V-70 bensiin 2001. a, 147kW, au-
tomaat, roostevaba. Hind 1500 €. Tel 5838 3495

VARUOSAD
• Taastan Teie vana või rikkis soendusmoo-
tori. Tel 513 3231

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

• Ostame kokku üleliigseid sõidukeid! 
Sobivad nii korras, rikkega kui ka romud! 
Vajadusel kustutan registrist! Raha kohe 
kätte! Samuti ostan kokku katalüsaatoreid. 
Parim hind! Tel 5355 5848

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

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

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid igas sei-
sukorras. Ostan teie vana auto kas või juba 
täna! Võib remonti vajada! Tel 5309 2650

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Heas korras, seisnud, remontivajavad jne. Huvi 
pakuvad ka vene autod. Romud kustutan arvelt. 
Tel 5357 7108

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/maas-
tureid/kaubikuid! Vajadusel puksiir! Paku 
julgesti!  Tel 5565 9595

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

 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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com
SUVEREHVE

SOODUSHINNAD ON AUGUSTI LÕPUNI! 
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

LISAINFO TEL 5624 4605

MÜÜA

2-toaline korter 
Narvas, 60 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3141883   

2-toaline korter 
Rummu alevis, 47,6 m2  

Lisainfo www.kv.ee/3141885 

Hind 11 000 €*Hind 16 500 €*

2-toaline korter Tartumaal 
Vara alevis, Tartu 20 km

Lisainfo www.kv.ee/3229685

3-toaline korter 60 m2

Valga linnas 
Lisainfo www.kv.ee/3236627 

Hind 11 000 €*Hind 14 500 €*

2-korruseline kortermaja 
Vändras  

Lisainfo www.kv.ee/2335034

3-toaline maja 
Valgas linnas 

Lisainfo www.kv.ee/2221269 

Hind 10 000 €*Hind 65 000 €*

Talu koht 
Pällus, Jõgevamaa 

Lisainfo www.kv.ee/2955139  

Maja
Põltsamaa, Kalana 

Lisainfo www.kv.ee/3142474

Hind 10 000 €*Hind 12 000 €*

Maja 
Väike-Kamari, Põltamaa 

Lisainfo www.kv.ee/3185460

Maja, 2 korrust  
 Rakvere vald, Tõrma 

Lisainfo www.kv.ee/3134721 

Hind 40 000 €*Hind 27 000 €

Talu koht 
Aseri lähistel 

Lisainfo www.kv.ee/2984762 

Elamumaa 1ha 
Tõrma 

Lisainfo www.kv.ee/2984791 

Hind 12 500 €*Hind 14 500 €

Maatulundusmaa 
Rae vallas, 33 000 m2 

Lisainfo www.kv.ee/2984458

Elamumaa 
Vasta külas, Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2262143 

Hind 2500 €Hind 11 000 €*

Kinnistu 
Unukse, Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2984564

Talu Saaremaal 
Kandla külas 

Lisainfo www.kv.ee/3205100

Hind 40 000 €Hind 3500 €

1-toaline remonti vajav 
korter Tapal 2. korrusel 

Lisainfo www.kv.ee/3254492

2-toaline 
remonti vajav korter Tapal 
 Lisainfo www.kv.ee/3254481

Hind 11 000 €*Hind 9000 €*

KINNISVARA
• Müüa remonditud keskküttega 1toaline 
korter Vao külas. Tel 5395 0313

• Müüa 2toaline keskküttega korter Rakke kes-
kuses. Asub III korrusel. Korter vajab remonti. 
Asukoht hea, läheduses pood, rongipeatus, 
perearstikeskus ja apteek. Korteris on külmik 
ja pesumasin. Hind 1900 €. Tel 5646 8018, 
dantimber@hot.ee

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter Vohnjas. 
Korter asub I korrusel. Kelder, kuur ja aiamaa 
võimalus. Tel 5554 0361

• Müüa korralik puuküttega 2toaline korter 
Huljal. WC ja vannituba eraldi. Aknad vahe-
tatud, I korrus. Korter (40,2 m2). Hind 16 500 
€.  Tel 5592 7553

• Müüa korter Kundas, Kalda 18, (50 m2), asub 
II korrusel. Korter on 2toaline. Korter vajab 
remonti. Asukoht väga hea - Grossi pood vastas, 
kool 200 m, meri 2 km. Korteris keskküte, aga 
olemas ka töökorras puupliit ja ahi. Uued ak-
nad. Hind 6000 €. Kontakt Roman, tel 5330 0293

• Müüa Tamsalus Sääse alevikus 4toaline 
korter keskküttega, toad eraldi, köök ja esik 
avarad. Tel 5804 1355

• Müüa 4toaline remonti vajav korter Viru-Jaa-
gupis. Hind kokkuleppel. Tel 5342 0092

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 5817 2199

• Müüa uus maja Viljandist 23 km (vajalik 
teha sisetööd), elamispind 70 m2, vesi kaevust, 
elekter majas. Krundi suurus 0,5 ha. Hind 
12 000. Tingi. Tel 509 7875

• Müüa kahe kordne individuaal elamu Rak-
vere linnas. Tel 5680 1956

• Müüa Kunda lähedal pooleli oleva remondiga 
rehielamu. Helistada saab telefonidele 5667 
3023 või 58515145

• Müüa garaaž Rakveres, Mulla 9. Tegu on 
linna poolt tulles, esimese garaažibokside reaga 
vasakul ehk parimad boksid! Neid ei tule müüki 
tihti ja hind on natuke ka läbiräägitav. Väga hea 
ventilatsiooni ja asukohaga garaažiboks! Elekter 
sees, katus heas korras ja toimiv ühistu. Hind 
5000 €. Tel 5821 0721

OST

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

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

• Soovin osta Kadrinasse 4toalise korteri. 
Telefon 522 2166

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322, 
email metsmaa@outlook.com

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

ANNAN ÜÜRILE
• 1-20 töömeest saavad öömaja Rakvere kesk-
linnas. Korralik elamine. Tel 516 4685

• Üürile anda pikemaks ajaks kõigi mugavustega 
1toaline korter Rakvere kesklinnas, renovee-
ritud maja I korrusel, osaliselt möbleeritud. 
Tel 5566 4114

• Üürile anda 2toaline ahiküttega korter Rakve-
res, Pikk 37, II korrus. Hind 200 € kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Üürile anda renoveeritud 2toaline ahjukütte-
ga korter Haljalas. Üür 180 € + kommunaalid 
keskmiselt 40 € kuu + elekter. Info telefonil 
5667 0958

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahjuküt-
tega korter Kadilas. Tel 513 7633

• Anda üürile 4toaline korter Väike-Maarjas. 
Tel 552 1753

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

• Sõiduautode remont, diagnostika, summuti 
remont/keevitus, 20 €/h. Haljala vald, Aasu 
küla. Tel 5620 2164  

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

 

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel (2,45x9,0 
m), kraana. Tel 5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 KJ 
7200). Tel 513 2021

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel kaasas kaks 
tublit abilist. Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 0360

• Veoteenus Ford kaubikuga algusega Tapalt. 
Kandevõime 2000 kg. Tel 514 8661
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Kuuluta

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* 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

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.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

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

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

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Kaeve- ja lammutustööd 
miniekskavaatoriga JCB.

Kaevekopp, 
planeerimiskopp 

ja hüdrovasar.

Töötund 25 € 
koos juhiga. 

Tel: 518 9818
mario@fi nrak.ee

Ehitus ja 
remonditööd

Terasside ehitus
Puitfassaadid

Katusetööd
Plaatimistööd
Tel 518 9818

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeerimisteenu-
seid ekskavaatoriga. Tel 520 7616

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, pinnase 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

www.kuulutaja.ee

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS
• Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame ehitus- ja remonttöid, nii eramu-
tes kui korterites. Santehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5808 5965

• Tänavakivide paigaldus, puit- ja võrkaedade 
ehitus, teostame haljastustöid ja lammutus-
töid, prügivedu. Tel 5608 1124, e-post raudne-
kivi@online.ee

• Tänava- äärekivide paigaldus; piir-
deaedade, terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja automaatika, 
haljastustööd. Tehtud töödele garantii. 
kiviaed.ee. Tel 5394 6666

• Terrasside-, varjualuste- ja kuuride 
ehitus. Tel 5553 0770

• Balticquality OÜ. Vee- ja kanalisatsiooni-
süsteemide ehitus, põrandakütte paigaldus, 
ehitus-ja remonttööd, kütte-vee-kana-
lisatsiooni ja ventilatsiooni süsteemide 
isoleerimine, torutööd. Tel 5379 1720, e-mail 
balticquality20@gmail.com

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa hinnaga 
immutatud puidust piirded. Tehtud töödele 
arve ja garantii. www.kodupuit.ee Tel 5888 9999 
Kujundatud kuulutus on mõõtudega 45x70mm

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

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. Tel 5840 0240

• Sise-, välis-,vee-ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Septikute ja mahutite paigaldus. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

• Köögimööbli ja mööbli kokkupanek ja 
paigaldus. Tel 5839 0351

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

• Vannitubade remont. Teostame talumaja-
de renoveerimist ja korterite remonti. Info 
5897 1123

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! Tel 
5830 7593

• Maalritööd, trepikodade remont, üldehi-
tus, antiikkrohv, kindakrohv. Tel 5897 9293, 
Ehmes OÜ

• Majade renoveerimine, vundamendid, juur-
deehitused, üldehitus, terrassid, fassaadid, 
vee ja kanalisatsioon süsteemid, vannitoad 
ja saunad, lammutus ja prügivedu, betooni 
tööd, akende ja uste vahetus. NB! Hinna-
pakkumised tasuta. ehitusabi24@online.ee. 
Tel 5619 9994

• Teostame elumajade, korterite, vannitubade 
ehitus- ja remonditöid. Tehtud töödele garan-
tii. Tel 518 7979

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele remonti. 
Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Virumaal. 
Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, van-
nitubade remont ja plaatimine. Tel 5684 
3839, https://www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme kõiki 
siseviimistlustöid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Teostame kõiki ehitus- ja lammutustöid ning 
prahi utiliseerimist. Pikk töö kogemus. Töö kiire 
ja korralik. Tel 5604 0360

• 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 vanni-
tubade remonti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee. Tel 508 3305

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. info@estpur.
ee, tel 5347 6567

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, korst-
nad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija puhastab ja hooldab 
küttesüsteeme. Viru Küttesüsteemid OÜ. 
Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

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

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

• 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

• maja fasaadide renoveerimi-
ne/soojustamine

• üldehitus, ehitustööd, ehitus-
remonttööd

• terrasside ehitus
• piirdeaedade ehitus, piir-

deaiad
• kuuride ehitus, kõrvalhoone-

te ehitus
• eramaja ehitus
• prügimajade ehitus, prügi-

majad
• tänavakivi paigaldus, kõnni-

teed, tänavakivide puhastus
• katuste ehitus, katusetööd
• vundamentide ja soklite soo-

justamine, soojustustööd
• lammutustööd
• soodapritsitööd
• survepesutööd
• niitmistööd

Tel 5566 68111
tranemgrupp@gmail.com
www.tranemgrupp.ee
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

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

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
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, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•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.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

OSUTAME 
MURUNIITMIS  JA 
TRIMMERDAMIS 

TEENUST. 
TEL 505 2239

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Rita tel 528 3149

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• küttetorustiku paigaldus, küt-
tesüsteemid

• tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd

• lekete likvideerimine 24 h

• ummistuste likvideerimine 
24 h

• nõudepesumasina paigaldus

• boilerite paigaldus/hooldus

• radiaatorite paigaldus/hool-
dus

• keevitustööd, keevitamine

• õhk-vesi soojuspumba paigal-
dus/hooldus/müük

• õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük

Tel 5566 68111
tranemgrupp@gmail.com
www.tranemgrupp.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

MUUD TEENUSED
• Muudame Teie rohtu kasvanud kinnistu 
taas ligipääsetavaks. Hoonete vastas kasvav 
kõrge rohi mõjub neile laastavalt, sest kõrge 
rohi ei lase niiskusel eralduda. Lahendame 
ka selle probleemi. Vajadusel eemaldame 
soovimatud puud ja põõsad. Töö kiire ja 
kvaliteetne. Rohi kõrgusega 10-40 cm - 0,04 
€/m2. Kõrgus 40-50 cm - 0,05 €/m2. Kõrgema 
rohu ja suurematele pindadele küsi pakkumist: 
raiko.invest@outlook.com või helista 5398 5688 
Raido. Arve võimalus

• Osutame muruniitmis- ja trimmerdamis 
teenust. Tel 505 2239

• Hekilõikus. Tel 507 3463, Hallan

• Suurem traktor haagis tõstukiga pinnaseve-
du ja ka turba, saepuru vedu. Ise laadib, kallab 
ja ajab laiali. On võimalus ka võsa ja metsa 
saagimine ning vedu. Tel 503 2269

• Vee vedu: (vajadusel imeb ise vee peale) 
haljasalade kastmine, tolmuteede kastmine 
jne. Tel 503 2269

• Pakun koristusteenust. Eramutes, korteri-
tes, olmeruumides. Rakvere (Lääne-Virumaal). 
Tel 5391 0536

•  Pööningute ja keldrite puhastus, samas 
ka prahi ära vedu. Tel 5553 0770

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 5672 7600

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. Tel 
502 4944

• Soojuspumpade müük, paigaldus, hool-
dus, remont. Õhksoojuspumba siseosa 
keemiline puhastus. Uued õhksoojus-
pumbad al 395 €. Õhk-vesi soojuspumpade 
müük, paigaldus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. Tel 5656 4857

• Kandlemees tuleb Sinu peole või üritu-
sele rahvalike viiside ja lauluga. Asendan 
õhtujuhti. On võimendi, CD, ++. Tel 5345 
5970, Heino

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 1269

• KALEVBAND, tantsumuusika igale eale! Tel 
518 5318

• Tantsumuusika ühemehebändilt. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

• Majandusaasta aruannete koostamine. Jook-
sev raamatupidamine, maksudeklaratsioonid, 
palgaarvestus. avitex@avitex.ee. Tel 5301 6084

• Pakkuda raamatupidamisteenust ettevõ-
tetele. Huvi korral ühendust võtta numbril 
+3725824 1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• 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. Asume 
Rakvere, Ed. Vilde 14/1. Helista juba täna tel 551 
2053 või tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

KODU

• Kandlemeister müüb väikekandleid, 
lastekandleid jm. Tel 5345 5970, Heino

• Müüa kasutatud segumasin, vibraator, 
tikksaag, saag-höövel. Hind kokkuleppel. 
Tel 512 9689

• Soodsalt ära anda külmkapp, köögikapp, 
voodi. Rakvere linnas. Tel 5559 2728

• Müüa kreissae ketas, 2 malm pada (062 cm, 
048 cm), 2 käsikivi (45 cm). Tel 5674 0905

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

• Müüa täispuidust söögilaud - 150 € (värv 
tume lakk), küsi infot või tule vaatama. Tel 
5688 8797

• Müüa Tula Free To Grow beebi kandekott. 3 
erinevat reguleeritavat suurust: vastsündinud 
lapsele, imikule ja väikelapsele. Paar korda 
kasutatud. Hind 100 €. Tel 5687 6068

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 €) koos eri-
nevate lisatarvikutega (piimahoiustamiskotid, 
pudelid, tagavara voolikud, kahes erimõõdus 
leheter pumbaotsad jm). Üksik- või kaksik-
pumpamise funktsioon, pumpamiskiiruse ja 
-tugevuse reguleerimine, juhtmevaba akuga. 
Tel 5687 6068

• Müüa soome pappi 3,2x1220x2440 - 1,50 €/
m2. Tel 5646 9294

• Müüa lahtikäiv diivan 22 €. Äädikapuu isti-
kuid. Tel 5660 3463

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid esemeid, 
ka mööblit ja väärismetalle. Tühjendusostud 
majapidamiste likvideerimisel. Raha kohe, koju 
kutsed tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakve-
re. Tel 324 0542, 528 2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan vene Norma mudel- ja mänguautosid, 
pakkuda võib kõike, ka remonti vajavaid. Tel 
5672 7175

• Ostan tarbeklaasi ja kristallnõusi, -tooteid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL aegseid 
mänguautosid ning vanu 1970–1990. a 
valmistatud Vene 1/43 mudelautosid. 
Tel 529 1288

• Ostan nõukaaegseid raadiotehnika ja Esto-
nia Stereo komplekte, võib pakkuda ka eraldi 
kõlareid. Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan garaaži töölaua kruustangid, võib pak-
kuda 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 maja likvideerimisel või kolimisel 
seisma jäänud esemeid, pakkuda võib kõike, 
ka kallimaid esemeid. Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse aiakäru (alumiinium), 
paja ja kruustangid. Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, Vana 
Toomase lambi, vanu tasku- ja käekelli ja 
muud kila-kola. Esemed võivad vajada paran-
damist. Paku julgesti! Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

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

• Ostan ENSV/NSVL aegseid märke/märgi 
kogu. Tel 510 7541

LOE

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind alates 
40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 55 €/rm, 
saadaval ka sangleppa ja kaske. Puulõhku-
misteenus halumasinal - hind alates 8 €/rm. 
Puud on laotud 5 m3 alustele, võimalusel 
saab ka väiksemale alusele. Puu pikkuse 
lõikame vastavalt kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüa kase-puitbrikett alusel 960 kg- 140 €. 
Vedu tasuta! Tel 5363 9678

• Müüa kuiv lepp 30 cm 40 L võrkkotis 2.50 €. 
Müüa kuiv kask 30 cm 40 L võrkkotis 3.00 €. 
Müüa kase-puitbrikett 96 tk alusel 960 kg 140 
€. Tasumine ülekandega, kaardiga, sulas. Vedu 
tasuta! Tel 5373 3626

• Müüa küttepuid aastaringselt koos kohale 
toomisega, veokile laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 
50 cm ja toored 30-50 cm, hinnad soodsad. 
Kontakt 503 0311

• Müüa soodsalt lõhutuid küttepuid. Tel 
506 0177

• Müüa saetud, lõhutud metsakuiva küttepuud 
(okaspuu). Tel 507 7961

• Roela Agro OÜ müüb saetud lõhutud 
küttepuid 45 €/rm. Transport tasuta Lää-
ne-Virumaa piires. Küttepuud on laotud 
autokoormas. Roela Agro OÜ. Tel 5356 8224

• Müüa soodsaid küttepuid ja kütteklotse. 
Halu pikkus vastavalt kliendi soovile. 30 cm 
kuni 60 cm. Alates 35 €/ruum. Saadaval hall 
lepp, sanglepp, haab ja kask. Lääne Viru-
maa, Väike-Maarja. Tel 5892 4388

• Müüa turbabrikett alusel 900 kg 140 €. Vedu 
tasuta! Tel 5363 9678

• Müüa lõhutud küttepuid (hall lepp). Trans-
port hinnas. Soovi korral helista 513 7659

• Müüa pliidipuid 30 cm. Saab tellida ka teisi 
mõõte. 35 €/ruum. Tel 5370 8200
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Osta e-poest www.torujyri.ee
või tule poodi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres või Jõhvis

Tel 510  6247, info@torujyri.ee

Kõik veepumbad -20% • Nibe õhk-vesi  ja maasoojuspumbad -15% • -15% • 2190 € • Septik Strong koos imbväljakuga 2 m  - 999 €, 3 m  - 1199 €

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

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

www.kuulutaja.ee

KUULUTA  
 kuulutused.kuulutaja.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.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

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)

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

Riidepood Laegas Riidepood Laegas 
ootab külla.ootab külla. 

Palju uut 
suvekaupa 
ootab Teid 

Haljala tee 5, 
Tõrremäe. 

Avatud T-R 
11-18.00

Tule ja vaata üle, 
oma silm on 
kuningas!

Müüa Rakveres 
lehtpuud! 

Halu pikkus 33 cm. 
Ruumi hind 30 €! 

Ise järgi tulemisega! 
5567 5755

• Müüa kvaliteetsed ja soodsad küttepuud. 
Hinnad alates 33 €/ruum. Helista ja küsi lisa. 
Tel 5894 7652

• Müüa lõhutud küttepuid. Halu pikkus vasta-
valt kliendi soovile. Saadaval hall lepp, must 
lepp, haab, kask. Hinnad alates 35 €/ruum 
Lääne-Virumaa Väike-Maarja vald Tel 5559 0853

• Müüa soodsalt lõhutuid küttepuid koos 
transpordiga ( kuivi, märgi ja võrgus). Tel 
5554 6093

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi kütte-
puid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. Kask, lepp, 
metsakuiv kuusk. Tel 5192 4320

EHITUS

• Müüme katusematerjali otse tootjalt: 
plekk, eterniit, kivi, sindel. Samas ka pai-
galdus. Tel 5345 3901

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

• Müüa killustiku erinevad fraktsioonid, 
freesasfalti, graniitsõelmeid, ehitusliiva, 
täiteliiva, haljastusmulda. Suuremate ko-
guste tellimisel koostame hinnapakkumise. 
Asume Lääne-Virumaal. Tel 5463 8919

METS
• Saemeeste brigaad teostab raieteenust ja 
võsalõikust. Puhastame kraavid ja teeservad 
võsast ja suurtest puudest. Tel 506 0777, info@
timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS
• Müüa traktor „Belarus“ 2 telj. haagis, metall 
mahuti 5 tn. jm. Tel 5358 6829

• Ostan haakeriistad traktorile T- 25, T- 40. 
Tel 5687 5845

LOOMAD

• Kelle kass Vinnis? Hetkel hoiukodus, 
telefon 5362 4143

• Müüa isa ja munev emakalkun. 2 munevat 
houdan kana ja 1 kukk. Info 5594 9421 või 
5627 3235

• Müüa 5 lammast 65 €/tk. Tel 5636 0477

• Müüa lambad, uted. Tel 514 3787

VANAVARA
• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid män-
guasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vanemaid seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 507 9984

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kallilt vanu 
(enne 1950. a) postkaarte, fotosid, albumeid, 
koos fotodega, markidega ümbrikke. Ka kol-
lektsioonidena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, sõjaväela-
sed jm. Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5857 3749

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, 
binokleid, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215

TEATED
• Suur soodusmüük Rakvere turul. Laupäe-
val, 11. juulil kl 9-15, Selveri poolses letis. 
Riided, jalanõud (noortele ja eakamatele), 
kotid, kardinad, kangad, majapidamis- ja 
kodukaubad, uut- ja vanavara, mänguasju, 
nõukaaegseid esemeid ning palju muud

TUTVUS
• Mees 47/188/75 otsin huumorimeelset, kena, 
vaba naist, et käia tantsimas. Tel 5379 6649 

• Üksik mees vanuses 60 + tutvub üksiku, 
kena, pikemat kasvu, saleda, autoga naisega 
kellele meeldib Rakvere, kes tuleks majja 
perenaiseks, meeldiks aias sõrmed mullaseks 
teha. Tel 554 6490

MUU
• www.toonklaas.ee

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

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

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789
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K uues üle-eestiline 
avatud talude päev 
toimub tänavu püha-

päeval, 19. juulil, kui kü-
lastajatele avab oma uksed 
kokku 282 talu ja maaette-
võtet üle Eesti. Neist kolm-
veerand on avatud ka lau-
päeval, 18. juulil.

„Suurepärane uudis on see, 
et hoolimata vahepealsest 
eriolukorrast jätkuvad ette-
valmistused avatud talude 
päeva toimumiseks algselt 
plaanitud ajal ning sündmu-
sest võtab osa samas suu-
rusjärgus talusid ja maaet-
tevõtteid kui mullu,“ lausus 
maaeluminister Arvo Aller. 
„Viimased kuud on koroona-
viiruse mõju tõttu olnud 
keerulised ka maaettevõtjate 
jaoks ning erinevad piiran-
gud on mõjutanud nii toot-
mist kui ka müüki. Avatud 
talude päev pakub muu hul-
gas hea võimaluse pakkuda 
otse oma õues eestimaist toi-

tu ja kaupa tuhandetele pe-
rekondadele, kes sel nädala-
lõpul Eesti maapiirkondasid 
avastavad,“ märkis ta.

Samas lisas minister, et 
säärase suure ürituse korral-
damisel tuleb siiski arvestada 
COVID-19 viiruse levimis-
ohuga – sellest tulenevad pii-
rangud kehtivad nii taludele 
kui ka külastajatele. „Ka järg-
mise nädala lõpus toimuval 
avatud talude päeval tuleb 
hoida distantsi ja järgida hü-
gieenireegleid – tuleb tagada 
kätepesuvõimalus või siis 
käte desinfitseerimisvahen-
di olemasolu. Kutsun talude 
külastajaid üles oma desin-
fitseerimisvahendeid kaasa 
võtma,“ lausus ta.

Arvo Alleri sõnul peab sa-
muti jälgima, et ruumide täi-
tuvus ei ületaks 50 protsenti 
ning üritusel ei viibiks kor-
raga üle 1000 inimese – vii-
mane ei tohiks samas avatud 
talude päeval probleemiks 

kujuneda.
Talu või maatootmise vä-

ravas peab olema koroo-
nateavitus – infosilte jagab 
maaeluministeerium peagi 
laiali talupäeva piirkondli-
ke koordinaatorite kaudu, 
samuti saab neid alla laa-
dida avatud talude veebi-
lehelt alates järgmisest nä-
dalast. Samuti on plaanis 
taludele laiali jagada käte 
desinfitseerimisvahendit.

Kõige rohkem talusid 
on sel aastal avatud Harju-
maal (41) ning Pärnumaal 
(37). Neile järgnevad talude 
arvukuselt järgmised piir-
konnad: Tartumaa (29), 
Saaremaa (27), paariküm-
ne ringis talusid on avatud 
Lääne-Virumaal, Viljandi-
maal ja Võrumaal. 220 talu 
ootab külalisi ka laupäeval, 
18. juulil, kuid kõik talud on 
avatud pühapäeval, 19. juulil. 
Osalejatest avavad oma uk-
sed esimest korda 50 talu ja 

maaettevõtet.
Avatud talude päeva ava-

üritus toimub sel aastal Ees-
ti kartulipealinnas Simunas. 
Külastajatel aitab tänavugi 
taludesse jõuda Navicupi äpis 
avanev avatud talude kaart. 
Bussireiside info loodetakse 
avaldada hiljemalt 10. juulil.

Avatud talude päeva 
veebileht asub aadressil 
www.avatudtalud.ee.

Avatud talude päeva kor-
raldavad maaeluminis-
teerium, põllumajandus-
uuringute keskus, Ees-
ti põllumajandus-kauban-
duskoda ning Eestimaa ta-
lupidajate keskliit. Avatud 
talude päeva korraldamist 
rahastatakse Eesti maaelu 
arengukavast 2014–2020 
ja Euroopa maaelu arengu 
põllumajandusfondist.

Kuulutaja

K eskkonnaamet mee-
nutab kaevuomani-
kele, et suvi on hea 

aeg kaevuvee kvaliteedi 
kontrollimiseks ja kaevu 
hooldamiseks. Uue salv- või 
puurkaevu rajamine tu-
leb kooskõlastada kohaliku 
omavalitsusega.

Kui salvkaev on pikka 
aega puhastamata, vesi jää-
nud seisma ja seda tarbitak-
se vähe, halveneb kaevuvee 
kvaliteet. Enne kaevuvee 
tarbimist saab selle kvaliteeti 
kontrollida veeanalüüsidega, 
mida tehakse terviseameti
laborites. Lähemat teavet 
veeanalüüside tellimise koh-
ta saab terviseameti kesk-

labori kodulehelt.
Kui salvkaevust võetav 

joogivesi ei vasta mikro-
bioloogiliste näitajate nõue-
tele, tuleks kaevu desinfit-
seerida. Kuna suurem osa 
kaevude desinfitseerimiseks 
mõeldud biotsiide võivad va-
lel kasutusel põhjustada vee 
reostumist ja kujutada see-
läbi ohtu loodusele ning ini-
meste tervisele, tuleb kind-
lasti appi kutsuda selle ala 
asjatundjad. Kaevuvee desin-
fitseerimise kohta tasub nõu 
küsida samuti terviseametilt.

Kaevu hooldamisel tüh-
jendatakse see veest, setetest 
ja prahist ning vajadusel ti-
hendatakse rakete vahesid. 

Et välistada pinnavee ja maa-
pinnalt pärineva vee sisse-
vool kaevu, peavad salvkae-
vu rakked ulatuma vähemalt 
70 cm kõrgusele maapinnast, 
maapind salvkaevu ümber 
peab võrreldes ümbritse-
va reljeefiga olema kõrgem. 
„Kindlasti peab salvkaev ole-
ma pealt korralikult kaetud, 
et see oleks turvaline ning 
kaevu ei satuks sademevett 
ega prahti,“ ütles Keskkon-
naameti keskkonnaosakon-
na vee peaspetsialist Ingrid 
Vinn.

Suveperiood toob kaasa ka 
aktiivse ehitustegevuse uute 
kaevude rajamiseks. Salv-
kaevude rajamisel, ümber-

Avatud talude päeval osaleb tänavu üle 280 talu

Suvel hoolda kaevu ja kontrolli vee kvaliteeti
ehitamisel ja lammutami-
sel esitatakse omavalitsuse-
le ehitusteatis koos vajalike 
dokumentidega.

„Joogivee tarbeks salv-
kaevu rajamisel on oluline 
meeles pidada, et heitvee ja 
saasteainete pinnasesse juh-
timine pole lubatud lähemal 
kui 50 meetrit salvkaevust. 
Seega peab salvkaevu ja imb-
väljaku vaheline kaugus ole-
ma vähemalt 50 meetrit,“ sõ-
nas Ingrid Vinn. Imbväljakut 
kasutatakse seal, kus puudub 
tsentraalne kanalisatsioon 
reovee ära juhtimiseks.

Puurkaeve võib rajada ai-
nult ehitusloa alusel, mida 
tuleb samuti taotleda koha-
likust omavalitsusest. Koha-
lik omavalitsus kooskõlastab 
ehitusloa ja -projekti Kesk-
konnaametiga. Oluline on 
teada, et puurkaevu rajamise 
võib tellida ainult hüdro-
geoloogiliste tööde tegevus-
loaga firmadelt. Tegevusloa 
olemasolu saab kontrollida 
majandustegevuse registrist 
ja keskkonnaministeeriu-
mi kodulehelt. Keskkonna-
agentuur kannab puurkaevu-
de andmed keskkonnaregist-
risse ja need leiab ka veeka-
sutusega seotud teavet koon-
davalt veebilehelt.

Puurkaevu rajamisega seo-
tud küsimustega tuleks pöör-
duda keskkonnaametisse ja 
kohaliku omavalitsuse poole.
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Avaldame sügavat kaastunnet 
Raivo Nõmmele kalli 

ISA
surma puhul.

OÜ Lihakarn

Seiskus süda, vaikis valu, 
taevastelt vaid rahu palu…

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 9. JUULIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Värske  kartul (Eesti) kg 2,00 3,00

Till kg 8,00 10,00

Roheline sibul kg 5,00 6,00

Petersell kg 8,00

Salat kg 3,50

Värske küüslauk  (Eesti) kg 10,00

Tomat (Poola) kg 2,50 3,00

Tomat (Eesti) kg 4,50

Salatikurk (Eesti) kg 2,00 2,50

Väike kurk (Eesti) kg 2,50 3,00

Värske hapukurk kg 8,00

Värske kapsas (Eesti) kg 1,50

Lillkapsas (Eesti) kg 2,50 3,50

Kaalikas (Eesti) kg 2,00 3,00

Punapeet (Eesti) kg 1,00

Põlduba (Eesti) kg 2,50

Suvikõrvits (Eesti) kg 2,00 3,00

Herned (Eesti) kg 7,00

Maasikad (Eesti ) kg 3,00 5,50

Metsamaasikad kg 20,00

Kultuurmustikad (Hisp.) kg 8,00 10,00

Murelid (Hisp.) kg 4,50

Kirsid (Hisp.) kg 4,00

Kukeseened kg 15,00

Arbuus (Maroko) kg 1,00 2,00

Mesi 700g purk 6,50

Kodused vahvlid tk 1,00

Juuretisega käsitööleib 500g 2,50

ILUS VALIK SUVELILLI, AMPLITAIMI JA LILLE
AMPLEID.  



Legendi järgi ratsutas täna 
980 aastat tagasi, 10. juulil 
1040. aastal leedi Godiva 
alasti läbi Coventry linna, et 
sundida oma abikaasat vä-
hendama inimeste maksu-
koormust, kuna linnaelani-
kud ei suutnud nõutud
makse tasuda.

Allan Espenberg

Leedi Godiva oli aristo-
kraat, anglo-saksi krahvin-
na, Kesk-Inglismaal asuva 
Coventry linna ja selle üm-
berkaudsete maade isanda, 
Mercia krahvi Leofrici abi-
kaasa. Naine sündis umbes 
980. või 990. aasta paiku.

Eksisteerib legend, mille 
kohaselt armastas leedi Go-
diva abikaasa üleliia raha ja 
hõbedat, mistõttu ei lasknud 
kunagi mööda võimalust 
tõsta oma õnnetute alamate 
maksukoormust. Godiva ise 
oli abikaasale täielik vastand: 
alati lahke ja vaga. Ta vaatas 
südamevalu ja kaastundega, 
kuidas väikelinna elanikud 
annavad oma viimase raha 
Leofrici kukrusse, mis täie-
nes iga päevaga üha enam ja 
enam. Naine palus pidevalt 
oma mehelt, et ta vähemalt 
natukenegi vähendaks mak-
susummasid, et lihtinimeste 
elu poleks nii piinarikas ja 
vaene. Kuid krahv ainult nae-
ris krahvinnale näkku, öeldes, 
et pole viga midagi, küll nad 
hakkama saavad.

Julma krahvi 
sündsusetu nõudmine
Rahvalegendid ja ajaloolised 
allikad on ühel meelel selles, 
et 1040. aastal jõi krahv Leo-

1040: abivalmi leedi Godiva kangelaslik tegu

fric ühel järjekordsel pras-
singul end maani täis ja koju 
saabudes kutsus enda juurde 
krahvinna. Vaadanud oma 
abikaasa tähelepaneliku pil-
guga üle, olevat ta küsinud, 
kas naine soovib tõesti makse 
vähendada, et lihtinimeste elu 
paremaks muuta. Leedi Godi-
va hakkas taas oma abikaasat 
anuma, et Leofric õnnetuid 
linnakodanikke säästaks.

Seejärel teatas krahv, et ta 
on nõus oma abikaasa soo-
vi täitma, kuid selleks olid 
omad tingimused ja naisel tuli 
teha mõningaid järeleandmi-
si. Godiva oli kõigega nõus, 
kuigi ta ei teadnud, milliseid 
järeleandmisi temalt nõutak-
se. Hakates valjusti naerma, 
ütles Leofric, et ta võib vaese-
mate inimeste maksud üldse 
tühistada, kui Godiva sõidab 

talle nii armsa linnakese täna-
vatel hobusega, istudes looma 
seljas täiesti alasti.

Purjus krahv oli absoluut-
selt veendunud, et tema naine 
saab sellise ettepaneku peale 
tigedaks, keeldub seda tingi-
must täitmast ning sel juhul 
on maksusoodustuste teema 
igaveseks lukus. Kuid Godiva 
ei mõelnud praktiliselt üldse 
ja oli koheselt nõus abikaasa 
soovi täitma. Alasti ratsuta-
mine linna määrati 1040. aas-
ta 10. juulile.

Uudised krahv Leofrici sen-
satsioonilisest trikist levisid 
väikelinnas kiiresti. 10. juuli 
hommikul olid kõigi majade 
uksed ja isegi aknaluugid ti-
hedalt suletud: inimesed tegid 
seda sügava austuse ja armas-
tuse märgiks oma emanda 
vastu. Teise versiooni järgi 

olevat Godiva ise palunud 
linlastel uksed ja aknad sulge-
da, et oma häbist võitu saada.

Legendi kohaselt julges 
alasti krahvinnat piiluda vaid 
üks loll talupoeg, kes puuris 
selleks seina sisse augu. See 
mees oli Peeping Tom ning 
ta kaotas samal hetkel silma-
nägemise, kui nägi, kui ilus 
oli krahvinna. Selle loo põh-
jal sai alguse ka komöödiasari 
Peep Show. Tegelikult lisati 
Tomi juhtum legendi hiljem 
ja seda sündmust ei saa kind-
lasti tõestada.

Leedi Godiva pidas vääri-
kalt ja auga vastu katsumu-
sele, mille oli tema eluteele 
veeretanud saatus ja hooletu 
abikaasa. Kainenenud Leof-
ric oli vapustatud naise kan-
gekaelsusest ja kindlameel-
susest, mistõttu ta ei saanud 

oma lubadusest taganeda. Nii 
tühistati linnakodanike seni-
sed maksud.

Godivat austatakse 
tänapäevani
See on väga ilus muinasjutt 
ning selles loos on olemas 
kõik kohustuslikud elemen-
did: imekaunis naine, kaa-
bakast abikaasa ja meeletult 
ausad inimesed, kes ei mõt-
le pattude peale. Aga kas sel 
muinasjutul on ka mingit tõe-
põhja all ja kas seda sündmust 
üldse toimuski?

On teada, et kolm aastat 
pärast väidetavat alastiratsu-
tamist ehk 1043. aastal asu-
tas krahv Leofric Coventry 
linna benediktlaste kloostri, 
mis tegi linnast ühe tuntuma 
asula tervel Inglismaal. Abi-
elupaar annetas kloostrile 
tohutuid rahasummasid, mis 
tegi sellest riigi ühe jõukama 
kloostri. Hiljem sai klooster 
veelgi rikkamaks, sest leedi 
Godiva annetas enne surma 
kogu oma vara kloostrile. 
Mõlemad abikaasad on ka 
sinna maetud. Kui Leofrici 
surma-aasta on teada (1057), 
siis Godiva suri aastate 1066 
ja 1086 vahel.

Ajaloolased väidavad, et 
Coventry elanikelt ei võe-
tud tõepoolest mõnda aega 
maksusid, kuid see juhtus al-
les alates 1057. aastast. Kas 
tõesti ootas leedi Godiva 17 
aastat käed rüpes, millal tema 
abikaasa korraldus jõustub? 
Väga kahtlane.

Lisaks võib teha veidi arit-
meetikat. Kuna on teada 
leedi Godiva umbkaudne 
sünniaasta, siis pidi ta oma 
alastiratsutamise ajal olema 

50- või 60-aastane. Keskajal 
oli inimeste eluiga umbes 40 
aastat, aga 60aastased mehed 
ja naised nägid enamasti välja 
täiesti raugastunud vanurite-
na. Leedi niisugune vanus an-
naks sündmusele aga hoopis 
teistsuguse vaate.

Kuna keegi pole suutnud 
selle legendi tõepärasust tões-
tada või seda ümber lükata, 
siis on lugu leedi Godiva rat-
sutamisest jäänud igaveseks 
maailmaajalukku. See lugu 
on innustanud väga paljusid 
kunstiinimesi ja Godivast on 
loodud hulgaliselt teoseid. 
Näiteks maalikunstnikud on 
kujutanud krahvinnat ena-
masti imekauni ja ideaalse 
kehaga nümfina. Leedi Godi-
vast on kirjutatud ka poeeme 
ja romaane, loodud laule ja 
oopereid, tehtud mängufilme 
ja teatritükke, talle on püsti-
tatud mitmeid ausambaid. On 
olemas isegi Godiva šokolaad.

Leedi Godiva kui Coventry 
linna üks tuntumaid sümbo-
leid elab edasi ka tänapäeval. 
Juba kaheksa sajandit on Co-
ventry linna elanikud tähis-
tanud igal aastal Godiva mä-
lestuspäeva rahvapidustuste 
ja rongkäikudega. Pidustuste 
programmi kuulub ka oma-
pärane iludusvõistlus, millest 
osavõtjad peavad kandma 11. 
sajandi rõivaid. Lisaks pea-
vad kõik missikandidaadid 
olema heledajuukselised, sest 
legendi järgi oli Godiva olnud 
blond. On ka selliseid kon-
kursante, kes heidavad endalt 
kõik riided maha ning posee-
rivad niimoodi pealtvaataja-
tele ja fotograafidele.

Edmund Blair Leightoni maal hetkest, mil kokkulepe sõlmiti. Foto: wikipedia.org

Kuulutaja reede, 10. juuli 2020 15TASUB TEADA
TÄNA MAAILMAS



16 REKLAAM Kuulutaja reede, 10. juuli 2020

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3

Tel. 503 7729, 322 4174

(Tapa teeristis)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage,
võsalõikureid, ja murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid,
saed, oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

uute maitsetega grilltooteid

Grill-koot 3,50 €/kg

Grill-lihad ja saslõkid 6,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

10. ja 17. juuli

17. juuli

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R L

P

- 9-17, 9-12

suletud

TÜHJA KÕHUGA KAUGELE EI JÕUA
Telli toit ette: +372 384 6001

OLEME
AVATUD

haljala@sammigrill.ee
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