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20.SEPTEMBRIL 2020

Elmet Rakvere OÜ

Korraldab :

12:00     MINIJOOKSUD STAADIONIL
200m   3 aastased ja nooremad
200m   4 aastased

12.10 300m   5 aastased 
300m   6 aastased

600m   2012.-2013.a.sündinud  tüdrukud ja poisid (arvestus eraldi)12.25
600m   2010.-2011.a.sündinud  tüdrukud ja poisid (arvestus eraldi)

12.35 600m   2008.-2009.a.sündinud  tüdrukud ja poisid (arvestus eraldi)

12.45 1000m  2006.-2007.a.sündinud  tüdrukud ja poisid (arvestus eraldi)
1000m  2004.-2005.a.sündinud  tüdrukud ja poisid (arvestus eraldi)

13.00 10km  Kõik soovijad
   2,6km  Kõik soovijad13.05

10km distantsil selgitatakse ka Lääne-Virumaa meistrid maanteejooksus.

FINISH STAADIONIL!

MINIJOOKSUD
JOOKSUDE STARDID 

STAADIONIL
   KASTANI PST 

Registreerimine jooksupäeval alates 11:00 staadioni kergejõustikuruumis.
Registreerimine lõpetatakse 40 min.enne vastava jooksudistantsi algust.

  Osaleja kaardile märkida -nimi,sünniaasta ja elukoht/klubi.
     Minijooksud registreeritakse stardipaigas.

STARDIMAKS 10€ VAID 10KM JOOKSJAILE,ÕPILASED,TUDENGID JA PENSIONÄRID TASUTA!

Alates 600m distantsi lõpetanuile järjekorranumbriga diplom.Jooksudistantside võitjad,
600m autasustatakse karikaga.

alates
4-liikmelistele osalevatele peredele magus auhind.

IGA VÕISTLEJA VASTUTAB OMA TERVISLIKU SEISUNDI EEST ISE .

ja pesemisvõimalused staadionil.Parkimine spordikeskuse parklas.
Riietumis-

KOLME PARIMAT 10KM DISTANTSI NAIS-JA MEESJOOKSJAT AUTASUSTATAKSE
MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSTE MEDALIGA. 

10km vanuseklassid: Absoluutklass(N+M); 

N35  1981-1985
N/M  1976-1980

N/M50  1966-1970
N/M55  1961-1965

N60  1960 ja vanemad 
M60  1956-1960

M65  1951-1955
M70  1950 ja vanemad 

L aupäeval, 19. septemb-
ril toimub järjekordne 
maailmakoristuspäev, 

mille siht on tänavu hajusalt 
paiknev väike ja nähtama-
tu prügi, mida leidub kõik-
jal meie ümber: suitsukonid, 
pudelikorgid, aga ka paken-
did ja ühekordsed nõud.

Rakvere linnas saab igaüks 
anda oma panuse puhtama 
keskkonna heaks. Linna-
valitsuse keskkonnaspetsialist 
Riin Sikka kutsub rakverlasi 
aktsiooniga liituma. „Paigal-
dasime käidavamatesse koh-
tadesse viis spetsiaalse mär-
gistusega prügikonteinerit, 
millesse on igaühel võimalik 
panna linnaruumist kogutud 
väikeprügi,“ märkis Sikka.

Konteinerid on üleval kuni 
20. septembrini ja need asu-
vad: Purskkaevu park (Tallin-
na tn 22), skate-park (Kastani 
pst 10b), Kirikupark (Spordi 
tn 6), Supeluse park (L. Koi-
dula tn 30a), promenaadil 

bussijaama läheduses (Laada 
tn 18a).

Kas teadsid, et väikeprügi, 
mis kord juba loodusesse sa-
tub, ei jõua tõenäoliselt ku-
nagi nõuetekohasesse käit-
lusesse: see jääb loodusesse 
aastakümneteks või jõuab 
mõne linnu/looma toidu-
lauale ning siseneb seeläbi 
toiduahelasse.

Hajusalt paikneva väike-
prügi ohtlikkus tuleneb selle 
laialdasest levikust ja kogu-
seliselt on seda kordades roh-
kem kui suuri prügihunni-
kuid metsa all.

Rakverest on tänaseks 
koristama registreerunud 
ka mitmed haridusasutu-
sed – Rakvere põhikool 200 
õpilasega, Kungla lasteaed 
150 mudilase osavõtul, Era-
gümnaasium 100 õpilasega 
ja Triinu lasteaia Muumi 
rühma lapsed.

Kuulutaja

K überkius on teema, mis 
on endiselt ühiskon-
nas raskesti mõiste-

tav. 2018. aastal korraldatud 
uuringu EU Kids Online Ees-
ti tulemustest selgub, et 36 
protsenti lastest, kes küber-
kiusu kogevad, ei räägi sellest 
mitte kellelegi. Miks on see 
nii? Kas me üldse oskaks abi-
palvele vastata? Kas me suu-
daks mõista, mida tähendab, 
kui sind igapäevaselt inter-
netis terroriseeritakse? Võib-
olla on see, kuidas me oleme 
harjunud küberkiusule rea-
geerima, põhjus, miks noored 
ja lapsed üksi kannatavad.

Kius telefonis või internetis 
on saanud pea sama tavapära-
seks kui silmast silma suhtlus. 
Laste internetikasutuse uu-
ringust selgub, et viimase aas-
ta jooksul kiusatud lastest on 
koguni 77 protsenti kogenud 
seda silmast silma kohtudes 
ning 67 protsenti telefonis 
või internetis.

Telefonis või internetis on 
kiusamise peamiseks väljen-
duseks vastikud või solva-
vad sõnumid, aga ka grupist 
või tegevusest välja jätmine. 
Samuti on levinud ähvarda-
mine, vastikute ja solvavate 
sõnumite saatmine või nende 
üleslaadimine kohtadesse, kus 
teised võivad neid näha.

Kiusamist ei saa 
aktsepteerida
Kõige valusam on aga rääki-
da kooliealiste kiusamisest, 
sest see võib jätta jälje kogu 
eluks ning mõjutab kõi-
ki ümbritsevaid, nii klassi-
kaaslasi, õpetajaid kui lapse-
vanemaid. Kui võrrelda kahe 
EU Kids Online uuringutu-
lemusi, täpsemalt 2011. ja 
2018. aasta omasid, siis seits-
me aasta jooksul pole kiu-
samine Eesti koolilaste seas 
vähenenud.

Kummastav on mõelda, kui 
palju võib seitsme aasta jook-
sul muutuda – selle aja sisse 
mahuvad kooliseinte vahele 
tuhanded uued uudishimuli-
ku pilguga mudilased ja sama 
suur hulk lõpetajaid – aga 
see üks asi meie ühiskonnas 
muudkui püsib. Seda vaata-
mata sellele, kui palju infot 
on meil käepärast.

Mitu hinge sa veel võtad, 
küberkiusamine, enne kui 
päriselt aru saame, et nali 
peab olema naljakas ka selle 
keskmes olevale inimesele? Et 
mistahes sarnasused ja erine-
vused inimeste vahel rikasta-
vad meie ühiskonda? Et kas-
või üks õnnetu hing on liiga 
palju…

Retsepti kiusamise ja kü-

berkiusamise täielikuks välja-
juurimiseks pole mul kahjuks 
jagada, ent tuginedes Laste-
kaitse Liidu ja Kiusamisvaba 
Kooli spetsialistide teadmis-
tele, teame, et suurim jõud 
kiusamise peatamisel on vai-
kival enamusel, kes saaksid 
sekkuda. Kui keegi kõrval-
seisjatest oleks vaid julge ega 
kardaks ohvrit kaitsta, aitaks 
see kaasa kiusamise lõppemi-
sele ning annaks väga suurt 
tuge kiusatavale.

Sõnade ja soovitustena kõ-
lab see kõik väga lihtsalt ja 
ilusti, aga ometigi ei tee me 
seda. Eks põhjuseid on erine-
vaid, aga peamine on tõenäo-
liselt julgus – me ei julge mi-
dagi öelda, sest me ei tea, mis 
siis juhtub ja kõike tundmatut 
on inimesele omane natuke 
ikka karta.

Mitte sekkudes 
kaotad iseenda
Ma soovitan sul teha väik-
se harjutuse, et mõista, miks 
vaikuse murdmine on oluli-
ne. Meenuta oma elus kahte 
olukorda. Ühte, kus sa julge-
sid kellegi kaitseks välja astu-
da ja teist, kus sa seda ei tei-
nud. Kuidas sa ennast tunned 
nendele olukordadele tagasi 
mõeldes? Kumb käitumine 
lahendas olukorra, kumb 
käitumisviis tõstis sinu ene-
sehinnangut ja kumb neist 
olukordadest tuleb sulle ikka 
ja jälle meelde ning närib su 
hinge?

Kui olin väike, elas minu-
ga samas majas tüdruk, kes 
oli vaimse puudega ja keda 
lapsed hoovis tihti narrisid. 
Mäletan siiani seda tunnet, 
kui ma ütlesin, et lõpetage 
ära ja see lõppeski. Tundsin 
seletamatult head tunnet ja 
olin enda üle vist isegi natu-
ke uhke. Kius lõppes, keegi 
ei öelnud mulle midagi halba 
vastu ja me mängisime oma 
mänge edasi. Nii lihtne ja 
normaalne.

Teisi olukordi, kus ma pole 
julgenud kedagi kaitsta või 
kiusamisest rääkida, on aga 
palju rohkem ja need tulevad 
kogu aeg meelde. Miks ma 
ikkagi ei rääkinud inimese-
ga, kes kohtles mu sõpra hal-
vasti? Mõnikord arvatakse, 
et sekkumine tekitab veelgi 
rohkem tüli. Tegelikult olu-
korrad enamasti iseenesest ei 

lahene. Enamgi veel, vaikiv 
lubamine justkui kinnitab, et 
kiusaja ei teegi midagi valesti.

Küberkiusamise märkami-
se teeb verbaalse ja füüsilise 
kiusamisega võrreldes kee-
rulisemaks selle anonüümsus 
ja peidetus. Enamasti toimub 
see täiskasvanute eest varja-
tult privaatsetes gruppides. 

Soovitused kiusule 
vastu seismiseks
Kooliaasta alguses on hea see 
teema loomulikult vestlusse 
tuua ja arutada, kuidas peaks 
käituma, kui sa oled kiusu 
pealtnägev kõrvalseisja. Võt-
ke ette mõni olukord, mida 
olete ise näinud ja küsige oma 
lapselt, sõbralt, töökaaslaselt, 
kuidas tema seda lahendaks 
ja mida teeks? Selline arutelu 
võib teid viia väga lähedase ja 
avatud vestluseni ning leidli-
ke lahendusteni.

Eksperdid võtavad peami-
sed soovitused kokku lühidalt 
järgnevalt. Esiteks, julge välja 
öelda, kui näed, et midagi on 
valesti. Kui sa näed internetis 
käitumist, mis võib kellelegi 
haiget teha, siis ütle otse, et 
see pole OK. Palu ebasobiv 
sisu eemaldada. Sinu esime-
sele sammule järgnevad ka 
teised, kes ohvrit toetama 
hakkavad.

Teiseks, ära aita kaasa kiu-
saja publiku suurendamisele. 
See kaitseb nii ohvrit kui sind 
ennast, sest ka sinu jalajälg 
internetis muutub kiusavat 

sisu levitades nega-
tiivseks kogu eluks.

Kolmandaks, toe-
ta kiusatavat. Paku 
oma abi. Ütle talle, 
et sa oled olemas, 
tahad aidata, ütle 
talle midagi head, 

mis temas on erilist ja tore-
dat. Julgusta teda rääkima 
mõne usaldusväärse täiskas-
vanuga, pöörduma Lasteabi 
või veebikonstaabli poole.

Neljandaks, fikseeri olu-
kord, tee kuvatõmmis, talleta 
tõestusmaterjal. Teavita kü-
berkiusust lehekülge, kus see 
toimus, et haiget tegev sisu 
võimalikult kiiresti eemal-
dataks ja kiusaja käitumine 
peatataks.

Tihti me ei saagi noore 
probleemi lõplikult välja juu-
rida, kuid saame alati oma-
vahel rääkida. Murrame selle 
nõmeda vaikuse, mis toimub 
Eesti kodudes ja sõpruskon-
dades. Selle vaikuse murdmi-
ne võib päästa noorte inimes-
te elusid.

Elo Võrk,
Telia Eesti toetustegevuste juht

Rakvere linn kutsub osalema 
maailmakoristuspäeval

Skate-pargis olev maailmakoristuse 
prügikonteiner. Foto: Riin Sikka 

Mitu hinge 
sa veel võtad, 
küberkiusamine?

Küberkiusamise märkamise teeb 
verbaalse ja füüsilise kiusamisega 

võrreldes keerulisemaks selle 
anonüümsus ja peidetus.
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Rakvere linn tellis 
haridusvaldkonna ana-
lüüsi ja tulevikuprog-
noosi, mille taustal lii-
kuda edasi põhikooli-
võrgu korrastamisega. 
Kesknädalal tutvustati 
selle tulemusi.

Liisi Kanna

Riigigümnaasiumi rajamine 
Rakverre toob linna hari-
dusvõrku suure muudatuse, 
gümnasistide kolimisega tu-
levasse uude koolihoonesse 
vabaneb olemasolevates palju 
ruumi, millega seoses tuleb 
läbi mõelda ka põhikooliast-
me ümberorganiseerimine.

„Leidsime linnavalitsusega, 
et kuna erinevatel etappidel 
on arutatud erinevaid ver-
sioone, siis enne edasi mine-
mist oleks mõistlik kutsuda 
keegi väljastpoolt olukorda 
objektiivselt analüüsima. 
Ning pakkuma välja varian-
te, mida võiksime kaaluda,“ 
selgitas abilinnapea Laila 
Talunik analüüsi tellimise 
põhjust.

Analüüsi koostasid Cumu-
lus Consulting OÜ-st Hannes 
Orgse ja Mihkel Laan, kellest 
viimane selle tulemusi kolma-
päeva õhtul Rakvere linnava-
litsuse valges saalis tutvustas.

„Oleme hariduse teemadega 
viimastel aastatel Eesti erine-
vates omavalitsustes küllalt 
aktiivselt tegelenud ning meil 
on päris hea pilt aktuaalsetest 
teemadest. Haridusvaldkonna 
muudatuste küsimus on väga-
gi aktuaalne praktiliselt kõiki-
des Eesti piirkondades. Täna 
ollakse küll sellises seisus, kus 
arutatakse ja leitakse, et mi-
dagi peab muutma, aga otsu-
seid veel väga palju tehtud ei 
ole,“ rääkis Mihkel Laan laie-
mast olukorrast.

„Mina isiklikult loodan, et 
Rakvere linn näitab siin head 
eeskuju – võtab need teadmi-
sed ja läheb protsessiga hoog-
sasti edasi ka pärast seda ana-
lüüsi,“ lisas ta.

Laan märkis, et nende rol-
liks ei ole öelda, milline on 
õige variant Rakvere linna 

Minister teeb ettepaneku taastada 
omavalitsuste ühinemistoetus

R ahandusministeerium esitas avalikule kooskõlastus-
ringile ettepaneku taastada kohalike omavalitsuste 
vabatahtliku ühinemise toetus, millega makstaks 

igale ühinejale 500 000 kuni 1 500 000 eurot. Samuti või-
maldaks seadus edaspidi omavalitsustel muutuda vallast 
linnaks või vastupidi ilma, et oleks vaja omavahel ühineda.

„Eelmisel aastal nõustus valitsus, et ühinemistoetuse 
taastamine on vajalik ja möödapääsmatu samm, kui taha-
me omavalitsuste võimekust tõsta. Soovime nende ühine-
mist julgustada ning olla selles protsessis igati abiks,“ ütles 
riigihalduse minister Jaak Aab.

Eelnõuga tehakse ettepanek taastada ühinemistoe-
tus alates 2025. aastast. Eelnõu kohaselt on kavas toetust 
maksta 100 eurot elaniku kohta. Minimaalne suurus oleks 
500 000 ja maksimaalne 1 500 000 eurot ühinenud oma-
valitsuse kohta.

Lisaks ühinemisele on suund soodustada suurte oma-
valitsuste loomist. Aabi sõnul saaksid omavalitsused 
eelnõu järgi lisaks elanikupõhisele toetusele täienda-
valt kaks miljonit eurot sel juhul, kui ühinenud üksus on 
maakonnasuurune.

„Senine praktika näitab, et suured omavalitsused on täna 
võimekamad. Suuremal alal ja rohkematele inimestele on 
lihtsam pakkuda süsteemset ja vajadustele vastavat tee-
nust, milleks seni raha nappis. Võtame näiteks lastekaitse, 
rahvatervise või prügimajandusega seotud teemad,“ selgi-
tas Aab. „Loodetavasti on täiendav toetus siin abiks.“

Valitsuskabinet arutas teemat viimati 2019. aasta lõpus. 
Nõustuti põhimõtteliselt vajadusega taastada seaduses ühi-
nemistoetuse andmise sätted, et motiveerida omavalitsusi 
ka pärast haldusreformi enda võimekuse tõstmiseks vo-
likogude algatusel ühinema. Määrade ja toetuse suuruse 
küsimus on tõusnud aktuaalseks riigi eelarvestrateegia 
2021–2024 koostamisel. Toetus makstakse eelnõu koha-
selt välja alates 2025. aasta kohalike omavalitsuste voliko-
gude valimiste järel liitunutele. Ühinemiste toetuskulud 
kantakse 2026. aasta riigieelarvesse.

Teise põhimõttelisema muudatusena kavandatakse 
seada Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses kritee-
riumid, mis võimaldavad omavalitsustel taotleda ka ilma 
omavahel ühinemiseta haldusüksuse liigi muutmist vallast 
linnaks ja vastupidi.

„Muudatuse eesmärk on anda omavalitsustele võimalus 
viia tänane määratlus vastavusse tegelikkusega. Näiteks 
valdavalt maalise asustusega linnal on võimalik lihtsamalt 
end vallaks nimetada ja valdavalt linnalise asustusega vallal 
linnaks saada,“ sõnas minister Aab. „Muutmist saaks valit-
suselt taotleda jooksvalt ning selleks ei pea omavalitsused 
ühinema,“ lisas ta.

Vallast linnaks muutumist võib taotleda vähemalt 5000 
elanikuga asulaga kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu, 
linnast vallaks saamisel elanike arvulist kriteeriumi ei ole. 
Otsuse põhjendamisel tuleb ühe kaalutlusena välja selgita-
da ja arvestada ka vastava valla või linna elanike eelistused. 
Arvestada tuleb ka piirkonna ajaloolist tausta, sotsiaal-
majanduslikke funktsioone ja arenguperspektiive, geo-
graafilisi, looduslikke ja muid tingimusi.

Vastuvõtmise korral jõustuvad muudatused 2021. aasta 
1. juunist.

Kuulutaja

Tutvustati Rakvere põhikoolivõrgu analüüsi MÕNE REAGA

jaoks. „See on ikkagi teie ot-
sustada ja arutada, meie saa-
me analüütilise poole siia 
juurde toeks anda,“ sõnas ta.

Analüüsi koostaja tutvustas 
kohalviibinutele põhjalikult 
dokumendi sisu, mis käsitles 
nii rahvastiku arenguid, õpi-
laste liikumist kui olemas-
olevate koolide olukorda.

Ühe tulemusena võib välja 
tuua, et prognoosi kohaselt 
mahuks põhikooli õpilased 
riigigümnaasiumi avamise jä-
rel ära kolme olemasolevasse 
koolihoonesse (praegu paik-
nevad Rakvere linna koolid 
neljas hoones) ning lähi-
tuleviku vaates ka kahte.

Analüüsi kokkuvõttes kõr-
vutatakse mitmeid hoonete 
kasutamise variante (kõne all 
on ka ühe uue hoone ehita-
mine). Seejuures vaadeldak-
se organisatsioonide mudeli 
muutmise võimalusi – kas 
jätkata olemasolevate koo-
lidega, luua näiteks üks uus 
asutus, mis linna põhikooli-
võrgu tööd juhib vm. Varian-
te toodi veel mitmeid. Doku-
mendi sisuga saab igaüks de-
tailselt tutvuda Rakvere linna 

kodulehel.
Rakvere linnapea Triin Va-

rek kinnitas, et algavad põh-
jalikud arutelud. „Võtame 
selle teema tõsiselt lauda ja 
võrdleme nende arutelude-
ga, mis meil olid oma linna 
töörühmas, kus me võib-olla 
kõiki etappe sellises vormis ei 
näinud. Esiteks me ei analüü-
sinud statistikat nii nagu seda 
on teinud tellitud firma,“ rää-
kis linnapea.

„Peame juhtkonna tasandil 
nõu, millised on nägemused. 
Ja ühel hetkel arutame uuesti 
linna töörühmaga – seal on 
meie linna praegused kooli-
juhid ja erinevad valdkonna 
esindajad. Ühel hetkel on vaja 
linna ametlik arvamus kujun-
dada ja jõuda volikogusse,“ 
selgitas Varek edasisi samme.

Linnajuht nentis, et siia-
maani ei ole väga kiirustatud 
ka seepärast, et veel ei tea-
ta, kas Euroopa struktuur-
fondidest toetatakse järgmi-
sel perioodil ka põhikooli-
võrgu korrastamist ning hil-
jem oleks otsuseid ümber 
teha keeruline.

„Inimesed ootavad selgust, 

see on mõistetav. Aga ma 
arvan, et kiirustamine ei too 
head, pigem vaagida põhjali-
kult,“ sõnas Varek.

Ta nentis, et suured muu-
tused on keerulised ja emot-
sionaalsed nii lastele kui las-
tevanematele, aga ka teistele 
kohalikele, sest igal koolil on 
oma ajalugu. „Sellepärast on 
kindlasti raske, kui mingi-
sugune hoone ja kool lii-
gub koolivõrgust välja. Aga 
kui me vaatame rahvastiku-
rännet ja prognoose, siis on 
ebamõistlik jätkata nii nagu 
on. Tuleb arvestada lähi-
ma kümne aasta vaatega,“ 
põhjendas Varek uuenduste 
vajalikkust.

Seda, millal täpselt otsuse-
ni jõutakse, linnapea praegu 
öelda ei osanud. „Kui riigi-
gümnaasium avab uksed 1. 
september 2022, siis selleks 
ajaks peaks olema selge, mitu 
kooli ja mitmes hoones meil 
jätkab. Aga iseenesest alles 
siis, kui gümnasistid välja ko-
livad, tekkib võimalus lapsi 
majade vahel n-ö liigutada, 
suuri remonte suvekuudega 
ju ei tee,“ märkis Varek.

Üritusel viibis ligi poolsada huvilist. Foto: Martin Piir
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Lääne-Virumaa turismi-
asjalised asutasid eel-
misel aastal MTÜ Visit 
Virumaa, et liikuda ak-
tiivsema koostöö ja rist-
turunduse suunas. Alus-
tuseks korraldatakse 
valdkonna ettevõtjatele 
ühiseid kogemusreise, 
et ammutada mõtteid 
ning jagada üksteise te-
gemistele tagasisidet.

Liisi Kanna

MTÜ Visit Virumaa loodi 
möödunud aasta sügisel, im-
pulss selleks saadi aga pool 
aastat varem, mil SA Lääne-
Viru Arenduskeskus kutsus 
maakonna toitlustus- ja ma-
jutusettevõtjad Lammasmäele 
turismiseminarile.

Visit Virumaa juhatuse lii-
ge Karin Reinberg-Shestakov 
rääkis, et üritusel osales um-
bes 50 inimest, teiste hulgas 
nüüdse MTÜ asutajad, kes 
ei osanud sel hetkel abso-
luutselt arvata, et tänu neile 
midagi uut sünnib. „Läksime 
sinna lihtsalt kuulama ja in-
fot saama, nagu kõik teised-
ki. Eesmärk oli rääkida maa-
konna turismi valukohtadest, 
suundadest ning kus Lääne-
Virumaa turism üldse hetkel 
asub,“ sõnas Karin.

Seminari jooksul kerkis aga 
esile teatav aktiiv, kellel oli 
rohkelt ideid. „Päeva lõpus 
käisid arenduskeskuse esin-
dajad välja, et need, kes tun-
nevad, et tahaksid midagi ära 
teha, astugu välja. 11 inimest 
jäi sõelale ja hakkasime vaik-
selt tegutsema,“ märkis ta.

Vahele jäi suvi, turismisek-
tori kõrghooaeg, ning sügisel 

asutasid needsamad 11 ini-
mest MTÜ Visit Virumaa, 
mille juhatuses on kuus liiget. 
„Eesmärgiks on tekitada ette-
võtjates vaikselt arusaamine 
ja soov liituda,“ rääkis Karin.

„Strateegia, visiooni ja mis-
siooni formuleerimise kõrval 
ongi järgmiseks tegevuseks 
suurema ringi ettevõtjate 
kaasamine. Tänu ühisreisi-
dele ja muudele väikestele te-
gevustele on sooviavaldajaid 
juba tulnud,“ selgitas ta.

Marsruutide 
läbimängimine
Ühiste väljasõitude organi-
seerijateks on Visit Virumaa 
juhatuse liikmed Gadi Lübek 
ja Karin Reinberg-Shestakov 
ning õla on alla pannud ka 
Lääne-Viru Arenduskeskus. 
Viimane toetab kogemusreise 
projekti Piirkondlikud alga-
tused tööhõive ja ettevõtluse 
edendamiseks (PATEE) kaudu.

„Toetame Lääne-Virumaa 
võrgustikke. Näiteks needsa-
mad reisid on abiks, et ette-
võtted areneksid ja tekkiks 
koostöö ning suurem efek-
tiivsus. Et turist siia pikemaks 
pidama jääks ja ettevõtted ära 
ei kaoks. Eesmärk on ikka see, 
et olemasolevad ettevõtted 
saaksid tugevamaks, ja samas 
neile, kes tahaksid tulla, oleks 
tugigrupp olemas,“ selgitas 
Lääne-Viru Arenduskeskuse 
vaadet selle juhataja Heli Eigi.

Arenduskeskus oli koos Vi-
sit Virumaaga korraldajaks 
ka tänavu juulis Lammas-
mäel toimunud seminari-
päeval, kuhu taas maakonna 
toitlustus-, majutus ja muud 
turismiettevõtjad kokku kut-
suti ning kus sündis ka ühis-
reiside idee.

Umbes 40 osalejaga üritusel 
sai üheks ülesandeks panna 

Maakonna turismisektoris arendatakse koostööd

kokku turistidele näidis reisi-
marsruute, mis kohalviibi-
nute ettevõtteid läbiksid. 
„Kogemusreisidel järgimegi 
seal väljatöötatud marsruu-
te. Need on kõige madala-
malt rohujuuretasandilt al-
guse saanud – ettevõtjad ise 
panid töögruppides mars-
ruudid paika,“ rääkis Karin 
Reinberg-Shestakov.

Esimese reisi teekond kul-
ges Peterburi maanteest 
lõunapoolsel alal, Tapa ja 
Kadrina lähistel. Teine Pe-
terburi maanteest põhjapool 
ning kolmas taas maanteest 
lõunapool, sealsetes idapool-
semates valdades.

On, mida kogeda
Kogemusreise korraldatak-
se kokku seega kolm, neist 
kaks on praeguseks seljataga. 
Mõlemal toimunud sõidul 
osales umbes 30 inimest ning 
teise neist sai kaasa teha ka 
siinkirjutaja.

Juba ühel reisil osalemine 
andis väga hea vaate maa-

konna turismisektori mit-
metahulisusele, sest küllalt 
väikese piirkonna peale leidus 
tõesti eripalgelisi võimalu-
si. Lääne-Virumaal on, mida 
kogeda.

Nii näiteks sai maitse-
elamuse nii mahlaste koduste 
pirukate näol Rannu kohvi-
kus kui delikatessi, koprali-
ha mekkides Jäägri Grillis. 
Reisisellide päevamenüüst ei 
puudunud ka tõeliselt mait-
sev praad Põdra Pubis. Reisi 
jooksul sai toitlustuskohta-
dest pilgu peale visata ka Sa-
gadi mõisa restoranile ja Lon-
tova seikluspargi kohvikule, 
kus küll pakutava maitsmi-
seks ei läinud.

Meelelahutustki tutvustati 
igale maitsele. Ekstreemse-
ma ajaviite võimalusi näh-
tigi Lontova seikluspargis, 
kus nii mõnelgi osalejal juba 
rippsillal kõnd kõhu veidi 
õõnsaks tegi. Sealsamas paari 
kilomeetri kaugusel said aga 
ajaloohuvilised tutvuda Kun-
da tsemenditehase muuseumi 

väljapanekutega.
Päevakavast ei puudunud 

ka loodusprogramm – Saga-
di mõisa looduskoolis ei ole 
vahva mitte üksnes koolijüt-
sidel, vaid põnevust jagus ka 
ettevõtjatele. Kuivatatud tai-
mede, putukate, käbide, ki-
vide jms uurimise kõrval sai 
jalutada ka elava looduse kes-
kel ning maitsetaimepeenras 
suugi magusaks teha.

Kogemusreisi käigus tut-
vustati ka majutusvõimalusi, 
hotelliosa sai kaeda sealsamas 
Sagadi mõisas, külalistemaja 
on rajatud ka Lontovasse, kus 
samuti numbritubasid võis 
uudistada. Päev lõppes aga 
luksuses – külastades Aqva 
Hotel & Spa sviitisid.

Tutvuda ja 
tagasisidestada
Osalejad jäid reisiks valitud 
sihtkohtadega igati rahule. 
„Minu meelest oli väga huvi-
tav, just see osa, kui ida poolt 
tulema hakkasime. Tead-
sin küll, et selline koht nagu 
Jäägri Grill on teeääres, aga 
sees polnud kunagi käinud. 
Samamoodi ei teadnud, milli-
ne see Põdra Pubi välja näeb. 
Seda, et Kundas muuseum 
on, polnudki kuulnud,“ rää-
kis kudumeid valmistava OÜ 
Lõnga Liisu töötaja Mari-Liis 
Vahtra.

„Lontova seiklusparki tead-
sime vist küll kõik, sellised 
suuremad asjad on ikka tea-
da, aga väiksemad tegijad jää-
vad kahesilmavahele,“ jätkas 
Mari-Liis, lisades, et päev 
oli ka igas mõttes hästi 
organiseeritud.

Karin Reinberg-Shestakov 
nentis, et üheks eesmärgiks 
ongi just nii inimeste kui tei-
neteise tegemistega tuttavaks 
saamine. „Tundub elemen-
taarne, et ühe kandi ettevõt-
jad tunnevad üksteist, aga 
tegelikult ei tunne. Teatakse 
küll, et üks või teine inimene 
mingi ettevõttega tegutseb, 
aga ei suhelda ja tekib konku-
rentsi tunne,“ rääkis Karin.

„Meie peamine eesmärk 
ongi see, et ettevõtjad õpik-
sid üksteist tundma ja tekkiks 
arusaamine, kes mida pakub. 
Ning võimalusel leitaks rist-
turunduse viise,“ selgitas ta 

reiside üht olulist mõtet.
Lõnga Liisu omanik ning 

Visit Virumaa üks asutajaliige 
Ülle Vahtra oli teiste ettevõt-
jate ja ettevõtetega tutvuma 
toonud lausa neli enda tööta-
jat. „Oleme iga suvi naistega 
kusagil väljasõidul käinud, 
muidugi kahepäevasel, aga 
kuna nüüd koroona tõttu ei 
ole ajad nii head, jäi see ära. 
Esimesel Visit Virumaa reisil 
arutasime, et miks mitte roh-
kem inimesi kutsuda ja nii ma 
mõtlesin, et võtan oma kol-
lektiivi kaasa,“ rääkis Ülle.

Lõnga Liisu omanik mär-
kis, et kogemusreiside juures 
on olulisel kohal just tagasi-
side andmine külastatud pai-
kadele. Nimelt vahetavad 
osalejad iga sõidu lõpus mõt-
teid ka selles osas, mis kelle-
legi meelde jäi, kas kellelgi on 
mõne toote või teenuse osas 
soovitusi või märgati ehk 
mõne ettevõtte puhul kasuta-
mata potentsiaali jne.

„Ise oled enda asjaga nii 
harjunud, aga teine vahest 
näeb värskema pilguga. Me 
ikkagi teeme neid reise selle 
mõttega, et aru saada, mida 
turist siin näeb ning et ta 
tulevikus sagedamini mei-
le jõuaks,“ arutles Ülle, kelle 
ettevõtet külastatakse kol-
manda sõidu käigus. „Kind-
lasti on see kasulik, soovitu-
sed on alati teretulnud,“ sõnas 
ta, avaldades lootust, et MTÜ 
tegevuse abil areneb turismi-
ettevõtjate vahel sidusam 
koostöö.

Lähtutakse ettevõtjate 
vajadustest
Kogemusreiside ajal koguvad 
korraldajad ühtlasi tagasisi-
det selle kohta, kui suurt va-
jadust mittetulundusühingu 
järele nähakse ning millistes 
kitsaskohtades parandamist 
loodetakse näha. „See info 
saab olema meile sisendiks 
tegevusplaanide koostamisel, 
et teeksime täpselt seda, mida 
ettevõtjad vajavad,“ selgitas 
juhatuse liige Karin.

Ta nentis, et teistes maa-
kondades on sedasorti sidus 
turismivaldkonna organisat-
sioon olemas. „Olen kuulnud, 
et kunagi taheti ka Lääne-
Virumaale midagi sarnast 
teha, aga millegi pärast huvi 
rauges ja see vajus laiali. Aga 
praegu tundub, et ettevõtjate 
poolt on vajadus, soov ja huvi 
selleks olemas, tahetakse kaasa 
teha ja panustada,“ oli Karin 
paljutõotavalt meelestatud.

MTÜ Visit Virumaa esi-
meseks suureks ülesandeks 
oli kohe pärast asutamist viia 
Lääne-Virumaa ettevõtjad 
TourEst 2020 messile, mis 
VIROL-i kaastoel teoks tehti. 
„Osalejate sõnul õnnestus see 
hästi ning arvati, et ilma Visit 
Virumaa organiseerimiseta 
oleks Lääne-Virumaa ühine 
väljapanek turismimessil see-
kord suisa olemata jäänud,“ 
tõi juhatuse liige lõpetuseks 
välja ühe senise olulisema 
õnnestumise.

Aruteluhetk Lontova seikluspargis. Paremal Visit Virumaa juhatuse liige Karin Reinberg-Shestakov, vasakul punases seikluspargi pere-
mees Revo Koha. Foto: MTÜ Visit Virumaa
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Otsin rõõmsameelseid ja 
kogemustega 

lillemüüjaid Tapale. 
Tel 5333 0773

PAKUN TÖÖD

• KarFin OÜ otsib Soome koge-
mustega üldehitusmehi vanuses 
25-45. a. Kasuks tuleb soome keele 
oskus. Tel 5566 7339

• Otsime metsatööle Kesk-Saksa-
maale harvesteri juhte/operaa-
toreid. Töö toimub John Deere 
1270G (harvesteri pea H415) 
masinaga. Lisainfo tel 5629 8044 
ja www.aravu.ee

• Pakume tööd kogemustega 
lüpsjatele Soomes. Väljaõpe ko-
hapeal eesti keeles. Samuti toe-
tame, nõustame ning abistame 
sisse elamisel ja küsimuste ning 
probleemide tekkimisel. Täpsem 
info tel 5629 8044 ja www.aravu.ee

• Siivous Puhastus OÜ pakub tööd 
õue ala korrashoidjale 0,75 kohta, 
objektid Rakveres, vajalik juhiluba. 
Info marilin@siivouspuhastus.ee. 
Tel 5628 8987

• Otsin ehitajat vannitoa remon-
diks. Objekt Vinni alevis. Tel 5624 
4605

• Ehitusettevõte otsib ehitus-
brigaadi ehitajaid. Talumaja-
de renoveerimine ja korterite 
remont. Tel 5633 1530

OTSIN TÖÖD

• Otsin tööd lapsehoidjana ala-
tes septembrist lapsele vanuses 
1-7 aastat, Rakveres. Läbitud 
lapsehoidja- ja esmaabikoolitus, 
olemas töökogemus. Tel 5199 
8222, Liivi

• Pika kogemusega ventilatsiooni 
paigaldajad otsivad tööd. Olemas 
transport ja tööriistad. Sobivad 
eramajad ja väiksemad objektid, 
kuid vaataks üle ka teised pakku-
mised. Vajadusel saame aidata 
projekteerimise, materjali ja mõõ-
distamisega. Huvi korral võtke 
ühendust tel 5660 7739 või meili 
teel makropolbaltic@mail.ee

• Kogemustega ja kohusetundlik 
majahoidja soovib leida tööd ko-
jamehena. Tel 5565 4047
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TÄNA MAAILMAS

Rakveres üles kasvanud 
maestro Arvo Pärt sai 
11. septembril 85-
aastaseks. Sel puhul 
musitseerisid Rakvere 
Gümnaasiumi aulas 
„Klassikatähtede“ kol-
me esimese hooaja võit-
jad: kaksikutest 
õde-venda Katariina 
Kits, Marcel Johannes 
Kits ning Sten Heinoja.

Ülle Kask

Vana ja auväärse kooli-
maja aula polnud küll puu-
püsti rahvast täis, kuid Arvo 
Pärdi muusika andunud aus-
tajaid mahtus väikeste vahe-
dega saali parasjagu. Eelne-
valt paluti kontaktandmed 
kirja panna, sest salakaval 
koroonaviirus võib varitseda 
ükskõik kus.

Lava eesriidel rippus uhke 
päevinäinud jalgratas, mis oli 
ehitud lillesülemitega. Süm-
boolse kompositsiooni Pärdi 
auks valmistas Maia Simkin, 
kes õpetab Kunderi seltsi 
rahvakoolis lilleseadet.

Arvo Pärdile meeldis noo-
re poisina peale koolitunde 
tiirutada jalgrattaga ümber 
Turu platsil seisva telefo-
niposti, mille otsas olevast 
valjuhääldist kõlas nõu-

kogudeaegse propaganda 
vahele ka muusikat. Rakve-
re kesklinnas troonib nüüd 
peaaegu sama koha peal heli-
loojale pühendatud skulptuur 
„Poiss jalgrattal muusikat 
kuulamas”. (Aivar Simsoni 
taies valmis 2010. aastal, Pär-
di 75. sünnipäevaks.)

Arvo Pärt on ETV saates 
„Noormees jalgrattal muusi-
kat kuulamas“ meenutanud: 
„Ma tean, et mul oli suur janu 
muusika järgi. Kas kuulasin 
raadiost või tegelesin ise. Kui 
õhtul oli raadiost sümfoo-
niakontsert, siis ma ei saa-
nud enam koduseid piinata. 
Sõitsin jalgrattaga kaks tundi 
ümber telefoniposti ja sealt 
tuli muusikat. Ma arvan, et 
see ei olnud nii kole, kui see 
sõnades kõlab, aga ma for-
muleerisin selle nii: ma tahan 
heliloojaks saada, aga mitte 
niisuguseks, kui sealt raadiost 
tuleb.“

Kui noored muusikud aulas 
pillide taga kohad sisse võtsid, 
lausus pianist Sten Heinoja, et 
täpselt kaks aastat tagasi Arvo 
Pärdi sünnipäeval olid nad 
sama koosseisuga esinenud 
Šanghais. „Täna on meil see 
au olla Rakveres,“ ütles ta.

Avapalaks mängiti Arvo 
Pärdi „Mozart-adagio“ viiu-
lile, tšellole ja klaverile. Pärt 
pühendas teose oma hea sõb-
ra, vene viiuldaja Oleg Kaga-
ni (1945–1990) mälestuseks.

Noorte muusikute vir-
tuoosne musitseerimine 
suurepärase akustikaga saalis, 
kus mitte keegi publiku hul-
gast ei köhinud ega nuusanud 
nina, puudutas hingekeeli 
ja liigutas pisarateni. Pärdi 
muusikat pole võimalik sõ-
nadega kirjeldada, see haarab 
sind üleni justkui embusesse 
ja lummab piiritult.

Sten Heinoja märkis, et 
Pärdil on vähe teoseid, mis 
loodud kõigile kolmele pillile. 
„Fratres“ näiteks on viiulile ja 
klaverile, „Spiegel im Spiegel“ 
(„Peegel peeglis”) tšellole ja 
klaverile.

Kontserdil tulid esitamise-
le ka Mart Saare 6 prelüüdi 
klaverile, Erkki-Sven Tüüri 
„Dedication“ („Pühendus“) 
tšellole ja klaverile, Johann 
Sebastian Bachi „Süit nr 2 
soolotšellole d-moll“. Viima-
se palana esitasid Sten Heino-
ja, Katariina ja Marcel Johan-
nes Kits Dmitri Šostakovitši 
„Trio nr 1 c-moll op. 8“.

Kontserdi lõpus kõlas vä-
gev aplaus, mis pani helisema 
terve koolimaja, kus maestro 
kunagi õppis. Tekkis seleta-
matu tunne, justkui heliloo-
ja oleks ise kohal viibinud ja 
kaasa plaksutanud. Nii või-
mas ja hingeliigutav oli noor-
te muusikute esitus.

„Igal inimesel on oma saa-
tus ja oma vahekord Loo-
jaga,“ ütleb Arvo Pärt do-

Täna 322 aastat tagasi, 
18. septembril 1698. 
aastal toodi Pariisi 
vanglasse saladuslik 
vang, kes on läinud aja-
lukku Raudse Maski ni-
me all. Tänaseni pole 
kindlaks suudetud teha, 
kes oli maski taha pei-
detud isik.

Allan Espenberg

18. septembril 1698 toimeta-
ti Piemonte vanglast Pariisi 
Bastille’ vanglasse salapära-
ne vang – mees, kelle nägu 
kattis mask. Pariisi kindluses 
sai ta endale vanginumbriks 
64489001. Need on ühed 
vähestest usaldusväärsetest 
faktidest selle mehe elus, 
mistõttu on tekkinud arvu-
kalt hüpoteese vangi tegeliku 
nime ja päritolu kohta. Ta sai 
endale hüüdnimeks Raudne 
Mask, Raudmask või Mees 
raudmaskis (prantsuse keeles 
„homme au masque de fer“).

Viis aastat 
Bastille’ vanglas
Kinnipeetav toodi Bastille’ 
vanglasse kaetud kandetoolis 
ja vastavalt korraldusele pan-
di elama vangla ühte kõige 
kaugemasse kongi. Temaga 

oli keelatud rääkida. Vangla-
võimud teadsid raudmas-
kis olnud mehe kohta ai-
nult seda, et ta oli saabunud 
Saint-Marguerite saarelt ja 
enne seda oli teda hoitud Pig-
neroli kindluses.

Ta elas üksinduses viis 
pikka aastat ja suri 19. no-
vembril 1703. aastal. „Mus-
ta sametmaski taha varjatud 
vang tundis end eile armu-
laualt tulles halvasti ja suri 
täna kell kümme õhtul,“ kir-
jutas vangla ülem Étienne du 
Junca. Salapärane vang maeti 
Saint-Pauli vanglakalmistule 
nime Marchioli all. Lahkunu 
isiklikud asjad põletati. Tema 
vangikongi seinad lammutati 
ja põrandad kisti üles nii, et ei 
jääks alles ühtki võimalikku 
kirjarida ega seinale kirjuta-
tud sõnu. Seejärel vajus sala-
duslik vang unustusehõlma.

86 aastat hiljem vallutasid 
Pariisi elanikud tormijook-
suga Bastille’. Suur Prantsu-
se revolutsioon võimaldas 
avalikustada kohutava kind-
lusvangla arhiive. Üldsuse 
ette jõudsid sajandivanused 
saladused, selgusid paljude 
kuningliku türannia ohvrite 
saatused. Kuid Raudse Maski 
müsteerium jäi lahendamata, 
sest selle kinnipeetavaga seo-
tud vanglaraamatu lehed olid 
hävitatud.

Mõningad oletatavad asja-

olud on siiski teada. Üksikute 
säilinud kirjade järgi toideti 
seda vangi heade toitudega, 
tema riided olid valmistatud 
peenetest kangastest, kong oli 
sisustatud mõningate tolle-
aegsete mugavustega, arst 
käis regulaarselt meest üle 
vaatamas – selline vangide 
kohtlemine oli 18. sajandil 
lihtsalt enneolematu! Kõige 
müstilisem selles loos on aga 
see, et vang kandis raudmaski 
(teistel andmetel sametmas-
ki), mida ta kunagi maha ei 
võtnud. Lisaks oli tal vangi-
valvurite sõnul majesteet-
lik kehahoiak, ta rääkis väga 
kaunilt ja mängis viiulit. Val-
vurid suhtlesid temaga seistes 
ja tema paljud soovid täideti.

Kõik see tekitas küsimusi 
selle kohta, kes oli see vang, 
kellele sellist tähelepanu ja au 
osutati, sest teisi vange ei ko-
heldud sugugi samaväärselt. 
Kõigele eelnevale tuginedes 
on paljud ajaloolased ja kirja-
nikud 300 aasta jooksul välja 
käinud hulgaliselt huvitavaid 
teooriaid selle kohta, kes too 
vang võis olla. Selliseid ini-
mesi on leitud üle poolesaja.

Kümneid versioone 
ja hüpoteese
Esmakordselt kirjutati salapä-
rasest vangist prantsuskeelses 
teoses „Salamärkmeid Pärsia 
õukonnast“ (1745), kus väide-

ti, et tegu oli kuningas Louis 
XIV abieluvälise pojaga, kelle 
emaks oli monarhi armuke 
Louise de La Vallière. Poeg 
kandis Vermandois’ krahvi 
tiitlit ja sattus õukonnas eba-
soosingusse, kui oli löönud 
oma venda näkku. Sel põh-
jusel peidetigi ta näotu me-
hena vanglasse. Aga kuninga 
sohipoeg suri 1683. aastal, 
kuid tundmatu sattus Bastille’ 
kindlusesse alles 1698. aastal. 
Kirjelduste järgi olevat van-
gil olnud sametmask, mille 
muutsid raudseks suure fan-
taasiaga kirjanikud.

Raudse Maski isiku vastu 
tundis huvi ka kuulus filo-
soof Voltaire, kes oma aja-
looteoses „Louis XIV ajastu“ 
(1751) kirjutas, et maski taga 
oli peidus Päikesekuninga 
kaksikvend. Üht poissi val-
mistati ette troonile asumi-
seks, aga teisel ei vedanud ja 
ta peideti üldsuse silme alt. 
Louis otsustas venna saata 
Bastille’sse, et mitte kellegagi 
trooni jagada.

Võimalik, et maskiga kae-
ti Mantova hertsogi pettu-
rist ministri Ercole Mattioli 
nägu. Nimelt oli Mattioli 
1678. aastal lubanud kunin-
gale, et veenab suure raha-
summa eest hertsogit loo-
buma Casali kindlusest Pie-
montes. Mattioli võttis küll 
raha vastu, kuid oma luba-

dust ei täitnud, ja kõigele li-
saks müüs raha eest saladusi 
teistele riikidele. Riigireetur 
otsustati kupatada vangikon-
gi ja tema alatu nägu katta 
maskiga.

Omaaegne rahandusminis-
ter Nicolas Fouquet olevat 
nii palju riigiraha varasta-
nud, et see oli kuningale sil-
ma hakanud. Fouquet kulutas 
suuri summasid pidudele ja 
armukestele ning esitas oma 
kulude-tulude kohta teadli-
kult valeandmeid. Kui kunin-
gal ja kardinal Mazarinil oli 
piisavalt tõendeid riigivarga 
tegevuse kohta, siis olevat 
talle mask ette pandud ja van-
gikongi viidud.

Üheks kõige absurdsemaks 
väiteks on olnud see, et mas-
ki taga oli Venemaa keiser 
Peeter I, kes oli nondel aasta-
tel ringreisil Euroopas. Väi-
detavalt olevat keiser kinni 
võetud, kindlusesse heidetud, 
aga tema asemele saadetud 
Venemaale teisik. Niisugust 
versiooni on põhjendatud 
sellega, et pärast seda ring-
reisi pööras Peeter oma pilgu 
euroopalike traditsioonide 
poole ja asus neid Venemaal 
juurutama.

On teada, et Louis XIV kir-
jutas krüpteeritud märkmeid, 
mille dešifreeris Prantsuse 
krüptograaf Étienne Bazeries. 
Viimase sõnul võis vihane 

kuningas visata Bastille’ kind-
lusesse kindral Vivien de Bu-
londe’, kes häbistas riiki ühes 
lahingus üheksa-aastase sõja 
ajal.

Aga näiteks inglise aja-
loolased kinnitavad, et sel-
leks vangiks oli James de la 
Cloche – Louis XIV salaagent 
ja Inglismaa kuninga Charles 
II sohipoeg, kes jäi teadmata 
kadunuks, kui oli saadetud 
salamissiooniga 1669. aastal 
Charles II juurde. USA aja-
loolase Paul Sonnino arvates 
oli raudmaskiga meheks ra-
handusministri toapoiss Eus-
tache Dauger, kellel olid oma 
isanda ja kardinali saladused 
teada ning kes ei suutnud 
neid vaka all hoida.

Veel on Raudseks Maskiks 
peetud üht vaimulikku, kes 
teadis liiga palju Prantsusmaa 
kuninga armuseiklustest ma-
dam de Montespaniga. Taa-
ni kuninga saadik Prantsuse 
kuningakoja juures avaldas 
arvamust, et kuulsaks van-
giks võis olla kuningas Louis 
XIV ise. Samuti on arva-
tud, et raudse maskiga var-
jati väikest tumedanahalist 
Nabo-nimelist maurist orja, 
kes oli Päikesekuninga abi-
kaasa Marie-Thérèse teeni-
japoiss. Väidetavalt olevat 
Nabost saanud kuninganna 
armuke ja ta olevat teinud 
kuningannale ka lapse.

1698: Pariisi vanglasse saabus salapärane Raudne Mask

Klassikatähed musitseerisid Arvo Pärdi auks 
kumentaalfilmis „Kaotatud 
paradiis“. „Isiklikult kogetud 
valu võib olla ka valgus ja igal 
üksikul noodil on lillestaa-

tus, mida võib välja lugeda ka 
suurte heliloojate loomingust 
nagu Wolfgang Amadeus 
Mozart ja Franz Schubert.“ 

Need maestro sõnad sobivad 
tabavalt ka tema enda kom-
poneeritud tintinnabuli stiilis 
muusika kohta.

M aestro Arvo Pärt sündis 11. sep-
tembril 1935. aastal Paides. Pärdi 
vanemad lahutasid abielu ja Arvo 

oli kaheaastane, kui nad ema Lindaga Paidest 
Rakverre tulid. Lühemat aega elati Võidu ja 
Malmi tänaval, seejärel Laada tänaval.

1944. aastal kolisid nad emaga Laada 17 
Kuhlbergide majja. Kuhlbergide pere oli 
haritud ja kultuurihuviline, räägiti mitmeid 
keeli. Majas oli ka klaver, millel Arvo tihti 
mängis. Linda Pärt abiellus hiljem perepoja 
Maximilianiga. Linda Kuhlberg töötas Rak-
veres lasteaiakasvatajana, õpetades lapsi laul-
ma, tantsima ja näitlema.

Kooliteed alustas tulevane maailmakuulus 
helilooja aastal 1943 Rakvere Linna I Alg-
koolis. Kui 1945. aastal avas legendaarne 
muusikapedagoog Jaan Pakk muusikakooli, 
viis ema poisi sinna klaveritundi.

Arvo Pärt on meenutanud, et kui ta sõja 
ajal kooli läks, oli veel saksa aeg, sest tollal 
õpetati usuõpetust. Nõukogude võimuga 
saabusid aga uued häälekandjad ja propa-
gandamasinad. Rakvere Turu platsil asunud 
valjuhääldist kandus Pärdi koduhoovi lisaks 
kõigele muule ka muusikat. „Vahest hoovist 
niiviisi äkki tuli kui tuul kandis neid helisid – 
nagu elu mõte tuli äkki. Või vähemalt ta läks 
suuremaks, ühel hetkel, kui ta tuli,“ on Arvo 
Pärt meenutanud.

Pärt läks 1950. aastal Rakvere I Keskkoo-
li. Muusikaõpetaja Jaan Pakk pani koolis 

kõik poisid laulma ja pilli mängima. Arvo 
oli ka spordipoiss, mängis korvpalli ja jook-
sis kiiresti. Pärt kadestas neid, kes ei pidanud 
hommikuti kooli minema – tänavapühkijaid, 
autojuhte või koeri, keda ta oma teel koh-
tas. Pärdi mõtted olid pigem muusika juu-
res. Koolis meeldis talle mängida erinevates 
orkestrites.

Pärdi esimene klaveriõpetaja oli Ille Mar-
tin, kelle kodus, Koidula tn 16 toimusid tun-
nid muusikakooli algusaastatel. Ille Martin 
kirjutas 1953. aastal pühenduslause tulevase 
maailmakuulsa helilooja noodipaberi ser-
vale: „Suutlikkus märgata on osa tarkusest. 
Samuti ka kuulamise oskus, et suuta vahet 
teha olulisel ja mitteolulisel. Olgu ta suur 
või pisike, vali või vaevukuuldav. Selles on 
küsimus.“

Iga päev täpselt kell 12 kõlab Rakvere Kolm-
ainu kiriku tornist Arvo Pärdi tintinna-
buli-stiilis komponeeritud kellamäng, mis 
kostub ka Rakvere linnakalmistule, kuhu on 
maetud maestro ema Linda Kuhlberg.

Kasutatud allikad:
Muusikadokk „Arvo Pärt – Robert Wilson. Kao-
tatud paradiis“. 2015.
„Noormees jalgrattal muusikat kuulamas“. ETV. 
2010.
Klassikaraadio saatesari „Arvo Pärt“. Immo Mih-
kelson. 2005.

Arvo Pärdi lapsepõlv ja kooliaeg möödusid Rakveres
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Rakvere Teater
18.09 kell 19 „Lihtsalt, rõõmuks“ s/s, kontsertlavastus
18.09 kell 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
19.09 kell 15 „Ükssarvikute farm“ v/s, lav. Urmas Lennuk
19.09 kell 19 „Lendas üle käopesa“ s/s, lav. Eili Neuhaus
22. ja 23.09 kell 19 „Kõike head, vana toriseja“ v/s, lav. Eili 
Neuhaus
24.09 kell 19 „Paunvere poiste igavene kevade“ s/s, lav. 
Urmas Lennuk

Lääne Virumaa Pensionäride Ühing
Head mälumängurid ja klubis Kuukiir osalejad!
Võimaluse korral toimub mälumäng 14.10, 11.11 ja 09.12 
algusega kell 12 Rakvere sotsiaalabikeskuses
Klubi Kuukiir – 18.10, 15.11 ja 13.12 algus kell 15, Rakvere 
Gümnaasiumi hoones Tallinna tn 29/Võidu 26
18.10 kehtivad 15.03-ks tasutud osalustasud
Info teisipäeviti Rakvere Rohuaia 6 kell 10–13, telefonil 
32 450 13 või 52 781 62

Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis
27. september kell 12 Rakvere staadionilt Rakvere Tarva-
kõnd 2020
1. oktoobrist alates teisipäeviti ja neljapäeviti kell 10 Maie 
tervisevõimlemine spordikeskuses
7. november kell 10 Viru-Nigula spordihoones SVK 
meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses
Info telefon 53 585 989, Maie Tamm

Gustavi Maja
28. september kell 18.30 Lille Lindmäe loeng „Tervendavad 
koodid“
3. oktoober alustab Hatha joogaõpetaja 200 h kursus
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Ühingu teabepäev toimub 28. septembril kell 14 Rakvere 
linnavalitsuse ruumis nr 114. On oodatud kõik senised ja ka 
uued liikmed. Kohal on kirjutustõlk.

Just niisuguse pealkirja-
ga film on kinodesse 
jõudnud ja kes arvab või 
loodab, et tegemist on 
mustkunstnik David 
Copperfieldiga, see pa-
raku eksib ja peab pet-
tuma. Film on valminud 
Charles Dickensi ro-
maani ainetel ja tege-
mist on komejantliku 
kostüümidraamaga.

Margit Adorf

Dickens kirjanikuna on tun-
tud kui jubedate olude kir-
jeldaja ja ühiskonnakriitik. 
Vaesus, ülekohus, hirmsad 
piinad – selle kirjeldamine 
on Dickensi leivanumber ja 
nendest ei pääse ka siinses fil-
mis. Ometi ei saa öelda seda, 
et ta oleks üdini tumemeelne 
ja traagiline, tema lugudes oli 
alati lootuskiir ja romaanid 
polnud ainult suur hädaorg. 
Dickens jagas tegelastele hel-
delt seiklusi ja vürtsitas oma 
lugusid satiiriga.

„David Copperfieldi“ kuu-
lub komöödiate ritta. Loo ju-
tustab nimikangelane ise, Da-
vid Copperfield (Dev Patel). 
Alguses on ta poisike, kes elab 

MÕNE REAGA

Rakveres toimub taas 
festival Kamalammas
Laupäeval saab Rakvere 
Vallimäel alguse viiendat 
korda toimuv rahvustoi-
tude ja -kultuuri festival 
Kamalammas. Terve nä-
dala vältav festival pakub 
maitse- ja kultuurielamusi 
kogu Rakvere linnas.

Iga-aastaselt tähistatak-
se Eestis 24. septembril 
rahvuste päeva ning selle 
päeva auks toimub Rakve-
res ka Kamalammas. Fes-
tivali eesmärgiks on pak-
kuda kohalikele inimestele 
võimalust mekkida teiste 
rahvuste toite, andes sa-
mas võimaluse ka mitte-
eestlastel tutvustada oma 
toite ja kultuuri.

Festivali avapäev leiab 
tänavu aset 19. septemb-
ril uhiuuel Rakvere Valli-
mäel. Selleks puhuks pai-
galdatakse hiigeltelk, kuhu 
alla kõik toitlustajad suure 
perena ära mahuvad ja nii 
pole külastajail põhjust 
karta ka sügisest heitlikku 
ilma. Vallimäel on võima-
lik tutvust teha Jaapani, 
Ungari, Venetsueela, India, 
Hiina, Ingerisoome, Ukrai-
na, Filipiinide jt toitudega. 
Esinevad kohalikud Ali-
ma, Anu, Tedremari, Pan-
ter, Flamante, Kekutised, 
Tipa-Tapa tantsutrupid 
ning peaesinejaks on kodu-
maine Curly Strings.

Festivalinädala jooksul 
toimub mitmeid muidki 
põnevaid ettevõtmisi. Näi-
teks Jaapani filmi õhtu 23. 
septembril linnavalitsuse 
saalis ning ArteFlamenco 
flamencosõu 25. septemb-
ril Rakvere kultuurikes-
kuses. 21.–25. vältab aga 
restoranide nädal.

Kuulutaja

David Copperfi eldi isiklik elulugu

Loo tegelased hr Dick (Hugh Laurie), David Copperfi eld (Dev Patel) ja Betsey Trotwood (Tilda Swinton). Foto: pressimaterjalid

üsna jõukal järjel. Kuid pärast 
seda kui ema abiellub uuesti 
ja mängu tuleb kuri võõrasi-
sa Murdstone (Darren Boyd) 
satub poisike dickenslikku 
põrgusse, klaasitehasesse, kus 
kalgid südametud kapitalis-
tid kurnavad lapstööjõudu, 
koheldes neid halvemini kui 
tänavakoeri.

Väikese Davidi eest pan-
nakse hoolitsema kelmi-
de pere eesotsas härra 
Micawberiga (Peter Capal-
di). See on klassikalise palju-
lapselise pere isa, kes iial tööl 
ei käi ja kelle naisel on ala-
ilma uus titt rinna otsas. Nii 
saabki väikesest Davidist selle 
sulleripesa ülalpidaja. Aastad 
mööduvad, kuni ühel päeval 
saabub teade ema surmast.

Davidi jaoks on see murde-

punkt, ta põgeneb Londoni 
klaasitehasest ja jõuab oma 
tädi Betsey Trotwoodi (Tilda 
Swinton) juurde. David on 
selleks ajaks juba noor mees, 
tädi aga üsna heal järjel ja 
saab, kuigi esmalt vastumeel-
selt, noormehe oma eestkoste 
alla võtta.

Betsey juures elab veel 
veidrik härra Dick (Hugh 
Laurie), kellel on kinnisidee 
kuningas Charles I-ga. Tema-
ga leiab aga noor David kohe 
ühise keele. Sellega on filmi 
sündmustik aga alles esimeses 
veerandis ja lugu õigupoolest 
algamas…

Tegelasi on selles loos väga 
palju, sündmuste keeris on 
ohjeldamatult kirju, dialoog 
terav, kostüümid paitavad sil-
ma ja näitlejad esitavad oma 

rolle suure lustiga. Need, kes 
lähevad filmi vaatama ainu-
üksi sellepärast, et seal män-
givad Tilda Swinton ja Hugh 
Laurie, ei pea pettuma.

Siiski võin üsna kindlalt 
öelda, et see film ei ole igale 
maitsele. Tõenäoliselt meel-
dib see rohkem neile, kes 
harilikult eelistavad kinole 
teatrit. Samuti julgen väita, 
et linateos peaks hästi meel-
dima ka neile, kes harilikult 
eelistavad raamatuid lugeda 
ja ei soovi romaanide filmi-
versioonidest midagi kuulda.

Filmi režissöör Armando 
Iannucci on linale toonud 
tõelise plahvatuse ja väga 
hästi ära tabanud dickenslik-
ku lopsakust, tegelaskujude 
karikatuursust ja situatsioo-
nikoomikat. Ta on Dicken-

si tegelased elama pannud 
ja publik saab kaasa tun-
da ka kõige pisema rolliga 
kõrvaltegelasele.

Kes ei ole sattunud filmi 
aluseks olevat romaani luge-
ma – eesti keeles on see ilmu-
nud Eesti Päevalehe romaani-
klassika sarjas 2007. aastal, 
tõlkinud Lia Rajandi.

Romaani puhul arvatakse, 
et sellesse on Charles Dic-
kens sisse kirjutanud palju 
isiklikku elulugu, kuigi tege-
mist ei ole siiski puhta auto-
biograafiaga. Dickens nime-
tas just seda romaani oma 
loomingu seast suurimaks 
lemmikuks.

David Copperfieldi isiklik 
elulugu toob vaataja ette tege-
lased, kes elavad 19. sajandil, 
ometi on nende probleemid, 
tunded ja ajendid täpselt sa-
masugused nagu tänapäeva 
inimestel. Midagi ei ole muu-
tunud inimloomuses.

Kui soovite vaadata intel-
ligentset komöödiat, mis pa-
neb kaasa mõtlema ja mõne 
koha pealt ehk kergelt ka är-
ritab või pakub äratundmis-
rõõmu, siis seadke sammud 
kino poole. Kokkuvõttes saa-
te selle filmi vaatamisest po-
sitiivse emotsiooni, lool on 
lausa muinasjutuliselt õnnelik 
lõpp.
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• Müüa 1toalised korterid, re-
monditud, Rakveres. Tel 5688 7918

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Aseris, hind 4500 €. Tel 5632 7008

• Müüa Tapa linnas remontiv vajav 
2toaline korter otse omanikult 46 
m2, Eha 12, V korrus. Järelmaksu 
võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa korter Tapa linnas üles-
õidu 5A, I korrus, 2 tuba. Rohkem 
infot telefoni teel 5648 7826

• Müüa Anija vallas, Lehtmetsa kü-
las 2toaline korter otse omanikul, 
remonti vajav. Tel 5624 4605

• Müüa Rummu alevis 2toaline 
remonti vajav korter otse omani-
kult järelmaksu võimalusega. Tel 
5624 4605

• Müüa Põlva linnas 2toaline kor-
ter otse omanikult. Remonti vajav. 
Tel 5624 4605

• Müüa Narvas 60 m2 möbleeritud 
korter otse omanikult. Järelmaksu 
võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa 3toaline korter Kundas, 
uus kodutehnika ja mööbel. Tel 
5894 2895

• Müüa Valgas 3toaline ahiküttega 
remonti vajav korter otse omani-
kult. Järelmaksu võimalusega. Tel 
5624 4605

• 3toaline korter Viru-Jaagupis. 
Korrus 2/2, keskmine trepikoda, 
kahele poole aknad , teisel pool 
mets ja põld, puuküte. Alusta-
tud kapitaalremondiga, korteris 
ehitusmaterjale. Toimiv ühistu, 
kulud 47 € kuus. Hind 11 000 €. 
Tel 514 4170

• Müüa 3toaline kõigi mugavuste-
ga korter Tapa kesklinnas. Hind 35 
000 €. V korrusel, maja 5 kordne, 
remont tehtud, toad on möbleeri-
tud. Tel 5557 8831

• Müüa looduskaunis Jõgeva alevi-
kus 3toaline korter (55 m2). Korter 
asub 2018. aastal renoveeritud 
maja II korrusel. 100 m kaugusel 
kauplus, lasteaed, Pedja jõgi. Kon-
takt 551 6555

• Müüa Kundas 4toaline korter. 
Hind 17 000 Tel 5624 5757

• Müüa 4toaline mõnus re-
monditud korter Huljal. Aken-
dega rõdu. Valgusküllased toad 
läbi maja, osa mööblist võib sis-
se jääda. Võimalus kohe elama 
asuda! Hästi toimiv ühistu oma 
katlamajaga. Madalad kommu-
naalkulud. Lähedal lasteaed, 
raamatukogu, uus mänguplats, 
kauplus. Hea bussiühendus. 
Lisaboonusena oleks maja 
lähedal privaatne aiamaa koos 
köetava aiamajaga, kasvuhoo-
ne- ja grill - kiigega! (3000 €). 
Korteri hind ilma aiamaata 37 
000 €. Aiamaa soovijal tingi-
misvõimalus! Info tel 5838 9000

• Müüa maja Rakvere vallas, Tõr-
ma külas, 2 korruseline otse oma-
nikult. Järelmaksu võimalusega. 
Tel 5624 4605

• Müüa maja Väike-Maarja kesku-
ses. Krunt 1574 m2. Võimalik vahe-
tu s maamaja vastu. Tel 5358 3557

• Müüa Valga linnas remonti vajav 
maja haigla lähedal. Järelmaksu 
võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa Jõgevamaal, Põltsamaa 
vallas, Väike-Kamari, 2 korruseline 
maja. Tel 5624 4605

• Müüa maja Aseri alevi läheduses 
koos kõrvalhoonetega. Tel 5624 
4605

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

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 Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE
HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 
5817 2199

• Müüa maja Jõgevamaal, Kalanas 
otse omanikult. Järelmaksu võima-
lusega. Tel 5624 4605

• Müüa maja Anija vallas, Leht-
metsa külas otse omanikult, järel-
maksu võimalusega. Tel 5624 4605

•  Müüa elamumaa Rakvere val-
las, Tõrma külas. Kesklinnast 3,5 
km. Otse omanikult, järelmaksu 
võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa kinnistu Viru-Nigula val-
las, Vasta külas, elamumaa 6426 
m2. Tel 5624 4605

• Müüa kinnistu Viru-Nigula 
vallas 5464 m2, Unukse külas. Tel 
5624 4605

OST

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

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

• Ostan 2toalise kõigi mugavus-
tega korteri Rakveres otse oma-
nikult. Tel 528 1874

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1toalist kor-
terit vanemale inimesele. Hea 
kui osaliselt möbleeritud. Tel 
5615 9556

• Soovin üürida soodsa hinnaga 
1toalist ahjuküttega korterit Rak-
vere linnas. Tel 5594 6419

• Pere soovib üürida 2-3toalist 
korterit kesklinnas (möbleeritud). 
Otse omanikult. Tel 5379 7697

• 60-ndates proua otsib üüri kor-
terit Rakveres või lähiümbruses. 
Tel 5332 8182

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik ela-
mine. Tel 516 4685

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas, 
üüri hind 220 €+ maksud. Info 
527 0058

•  Üürile anda 1toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Anda üürile Vinnis 1toaline kor-
ter otse omanikult, möbleeritud. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Jõgeva linnas möb-
leeritud 1toaline korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Väga heas 
korras. Möbleeritud, V korrus 
renoveeritud majas. 280 € + 
kommunaalkulud. Tel 5559 
3288

• Sõmerul üürile anda 2toaline 
korter. Tel 5818 2590

• Anda üürile Vinnis 2toaline kor-
ter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. 
Tel 513 7633

• Üürile anda renoveeritud 2toa-
line ahjuküttega korter Haljalas. 
Üür 180 € + kommunaalid kesk-
miselt 40 € + elekter. Tel 5667 0958

• Anda üürile Jõgeva linnas 2toa-
line korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 3toaline ahjukütte-
ga, möbleeritud korter Laekveres. 
Üüri hind 120 € + maksud. Info 
527 0058

• Rakveres Mulla tn anda rendile 
garaaž, hea asukoht. Info 5648 
6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus 1,8- 66kW 
diisel, manuaal, luukpära, 5 ust, 
sinine, TÜ 05/2021, konks, igapäe-
vases kasutuses, uued talverehvid 
kaasa, hind 670 €. Tel 502 5069

• Müüa Opel Astra 1,6. 2000. a 
heas korras. Tel 517 4193

• Müüa Opel Vectra 1,8. 2000. a 
heas korras. Tel 517 4193

• Müüa Suzuki Liana 2002. a, he-
lehall, mootor 1,6 - 76kW, bensiin, 
manuaal, kere rahuldav, veokonks. 
Kaasa velgedel lamellrehvid. Üle-
vaatus 06.2021. Hind 800 €. Asu-
koht Rakvere. Tel 5804 4509

• Müüa Škoda Fabia 2008. a, 1,9 
TDI, universaal, väga heas korras, 
diisel. Hind 3200 €. Tel 5302 9943

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

• Müüa Toyota Corolla Verso 2.2, 
100kW, diisel, 2008. a väljalase, hõ-
bedane metallikvärv, kärukonks. 
Järgmine ülevaatus 04.2021. a. 
Mobiil 5198 4922

VARUOSAD

• Müüa 4 valuvelge koos su-
verehvidega. 5x95, siseava 57. 
Rehvi mustrisügavus 55 mm, 15 
tolli. Hind 75 €. Tel 5326 7156

• Müüa 4 valuvelge koos talve-
rehvidega, 14 tolli. Siseava 57. 
4x100. Hind 70 €. Tel 5326 7156

• Müüa Žiguli agregaadid, Valli-
kraavi 12A. 

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

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 
51 tuletoru. Tel 5558 5956

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

• Ostan maasturi. Kindlasti diisel 
ja manuaalkast. Hind kuni 2000 €. 
Tel 5552 7229

• Ostan Toyota/Mitsubishi/Maz-
da marki sõiduki. Seisukord ei 
oma tähtsust. Võib pakkuda nii 
sõiduautosid, maastureid kui ka 
kaubikuid. Saan vajadusel järgi 
tulla puksiiriga. Tel 5309 2650

• Ostan sõidukeid, kaubikuid 
ja maastureid igas seisukor-
ras. Võib pakkuda ka väga 
vanu masinaid. Paku julgelt 
oma vana autot! Tel 5309 2650

• Ostan autosid, maastureid, 
kaubikuid igas seisukorras sõi-
dukeid. Võivad olla seisnud, re-
montivajavad, avariilised, heas 
korras jne. Huvi pakuvad ka vene 
masinad. Romud kustutan regist-
rist. Tel 5357 7108

• 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 
5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Sobiva pakkumise kor-
ral tulen kohe järgi. Tel 5376 2575

• Ostan kasutusena jäänud seisva 
sõiduki (sõiduauto, maastur, 
kaubik) ei pea

olema sõidukorras. Võib olla arvelt 
maas. Kiire tehing ja vormista-
mine. Tel 5365 4085 skampus@
online.ee

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! 
Vajadusel puksiir! Paku julgesti! 
Tel 5565 9595

• Otsin autot, võiks olla midagi 
väiksema kerega, aga pakkuda 
võib kõike, samas võib olla ka 
seisnud ja võib vajada remonti. 
Auto võtan kas oma nimele või 
vajadusel arvelt maha! Helista 
julgelt ja saame ehk kokkuleppele! 
Tel 5699 3375

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Teostame autoremonti ja rehvi 
vahetust Pajustis Naaritsa 3. Hin-
nad soodsad. Info 5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

 

• Anda rendile sõiduauto Mazda 
6, universaal, LPG gaas. 20-30 €/
ööpäev, oleneb rendi pikkusest. 
Võimalik ka koos juhiga. Tel 503 
0406

• Kallurauto teenus  (kamaz 
55111). Tel 503 2269

• Metsaveoauto teenus. Tel 503 
2269

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. 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. Vajadu-
sel kaasas kaks tublit abilist. Hin-
nad kokkuleppel! Tel 5604 0360
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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

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

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 6811
tranemgrupp@gmail.com
www.tranemgrupp.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga. 
Tel 520 7616

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
pinnase aukude puurimine. Tel 
5558 3686

•  Teen miniekskavaatori-
ga kõiki erinevaid kaeve- ja 
puurimistöid, võimalik ka 
maakaablite paigaldus koos 
elektritöödega nii eraisikule kui 
fi rmadele. Tel 529 9356

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

•  Reoveevedu Haljala, Tapa, 
Kadrina vallas. Teenindame iga 
päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5553 0770

• Lammutustööd koos sodi ära-
veoga. Tel 5380 0863

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

• Treppide ja varikatuste ehitus. 
Tel 5380 0863

• Tänavakivi paigaldus, pan-
dused, murukivide rajamine, 
äärekivi paigaldus. Hinnad 
soodsad. Tel 5673 4632

• Kõrvalhoonete ehitus, garaa-
žid, saunad, grillimajad, puu-
kuurid. Tel 5380 0863

• Valmistan uksi ja aknaid. Tel 
5349 6065

• Teostame erinevaid üldehituslike 
töid. Alates vundamendist lõpe-
tades katuse vahetuseni välja! 
Lisaks teostame lammutustöid. 
Helista ning küsi hinnapakkumist. 
Tel 5668 4415

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Info 5897 1123

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

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Teostame kõiki ehitus-ja re-
monttöid nii eramutes kui kor-
terites, soojustamine, voodrid, 
vannitoad jne. Santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Tel 5808 5965

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, krohvitööd, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293 
Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Septikute ja mahutite paigal-
dus, sise- ,välis, vee- ja kanali-
satsioonitrasside ehitus. Hinnad 
sõbralikud. Tel 5808 5965

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

• Korterite, vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine. Kaevupealsete 
ehitus. Tel 5840 0240

• Maalritööd, siseviimistlus, 
aknapalede ja uksepõskede 
viimistlus, tapeetimine, värvi-
mine. Hinnad kokkuleppel. Tel 
5343 2458

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remon-
ditöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Teostan santehnilisi töid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid, vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teostame kõiki ehitus- ja lam-
mutustöid ning prahi utiliseeri-
mist. 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 vannitubade remonti. Aitame 
teid sisekujundusel. www.kenriko.
ee. Tel 508 3305

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. info@estpur.ee, tel 5347 6567

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd ahjud, pliidid, 
kaminad, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, 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

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenus. Tel 522 1165

• 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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687
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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

OSUTAME 
MURUNIITMIS  JA 
TRIMMERDAMIS 

TEENUST. 
TEL 505 2239

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

Otsime tööle 
naistejuuksurit 
Info tel 5897 9293

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

MUUD TEENUSED
• Vestlus inglise keeles igapäe-
vastel  teemadel AZ ja B1 tase-
mele, teisipäeviti kell 18.00 kuni 
19.30, 20 tundi. Alates 22.09. Reg 
tel 55661419. Hind 60 €

• Too kõik üleliigne meie 
juurde müüki ja teeni lisaraha. 
Asume Rakveres Rägavere tee 
46 (Espaki ehituspoe II korrus). 
Kõik lisainfo tel 5618 4223. Oled 
tänu ja rõõmuga oodatud. Ales-
sandra Moetäika tiim

• Koduhooldus. Vajad abi ko-
dus, tel 5347 5132

• Hauaplatside hooldus, piirete 
ehitus. Paigaldame äärekividest 
ja paekivist hauapiirdeid. Peseme 
hauakive. Eemaldame sammalt. 
Vahetame liiva. Hauakividel värs-
kendame värvitud tekste. Pügame 
muru ja hekki. Istutame lilled. 
Viime küünla. Ära valuta rohkem 
südant, võta kohe ühendust tel 
5592 3491, hauaplatsihooldus@
muhkel.ee. Töötame üle Eesti.

• Maahooldus Lääne-Virumaal. 
Kululõikus, rohulõikus, võsalõi-
kus. Tel 514 8661

• Tervislik magamise- õppimise- 
ja töökoht, eluenergia kasutami-
se ja ravi võtted, vitamiinide- ja 
mineraalide testid jpm. Aleksan-
der Brunfeld, tel 502 4534

• Elektrigeneraatori teenus 
(20kW). Tel 503 2269

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

• Oled suvilat talvepuhkusele 
saatmas? Meie hoolitseme selle 
eest, et vesi saaks välja lastud ja 
elektrisüsteem hooldatud. Helis-
ta ja küsi lisa! Tel 5691 5268

• Tutvu meie kvaliteetsete puhas-
tusseadmetega enda kodus tasu-
ta. Meie esindajad väga toredad ja 
abivalmis. www.spmarketing.ee. 
Tel 56467038, Siim 

• Eramute, korterite, väiksemate 
kontoriruumide, olmeruumide 
koristus Rakvere piires (Lääne-Vi-
rumaal). Tel 5391 0536

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

• Osutame muruniitmis- ja trim-
merdamis teenust. Tel 505 2239

•  Pööningute ja keldrite pu-
hastus, samas ka prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

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

• KALEVBAND, tantsumuusika 
igale eale! Tel 518 5318

• Felix Duo koronaeri. Tel 5559 
3419

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

• Pakkuda raamatupidamistee-
nust ettevõtetele. 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 Kau-
bandus

• 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

• Arvuti hooldus ja remont. Väl-
jakutse Rakvere piires tasuta. Tel 
5831 7555

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

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

• Ära anda vähekasutatud emalee-
ritud vann. Tel 551 7614 

• Müüa saunakeriseid. Tel 5380 
0863

• Müüa treeningpukk  Turbo  
Muin Elitf (IT). Hind 400 € ja 
maastikuratas Scott (2019), hind 
450 €. Tel 5566 7201. Tingi! 

• Müüa odavalt väike diivan, 
kušett voodi (laius 140, jalgadeta) 
ja peegel (55x80). Tel 5678 9892

• Müüa soodsalt riideid, suure-
mad suurused. Tel 5560 1284

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

• Müüa kasvuhooneklaas 4 mm, 
60x120 cm, 66 tahvlit pakendis. 
Tel 527 8896

• Müüa õlleankur, õunapurusti ja 
press. Tel 5349 6065

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

• Müüa Spectra S2 rinnapump 
(160 €) koos erinevate lisatarvi-
kutega (piimahoiustamiskotid, 
pudelid, tagavara voolikud, kahes 
erimõõdus leheter pumbaotsad 
jm). Üksik- või kaksikpumpamise 
funktsioon, pumpamiskiiruse ja 
-tugevuse reguleerimine, juhtme-
vaba akuga. Tel 5687 6068

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 tarbeklaasi tooteid: vaa-
sid, klaasid, pitsid jne. Pakkuda 
võib kõike. Tel 507 9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristall 
nõusi- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan Norma/Salvo ja teisi 
NSVL aegseid mänguautosid 
ning vanu 1970–1990. a valmis-
tatud Vene 1/43 mudelauto-
sid. Tel 529 1288

• Ostan nõukaaegseid raadioteh-
nika ja Estonia Stereo komplekte, 
võib pakkuda ka eraldi kõlareid. 
Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 
24 h
 boilerite paigaldus/hooldus
 radiaatorite paigaldus/
hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük
 septikute, mahutite paigal-
dus/müük
 toruabi

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 5566 6811



Kuulutaja reede, 18. september 2020 13KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

• Rakvere Kütteladu müüb: 
puitbriketti al. 130 €/alus, 
turbabriketti 135 €/alus, küt-
tegraanuleid 6 ja 8 mm, al. 
190 €/ 0,975 t alus. Transpordi-
võimalus. Tel 5566 9440 www.
algaveod.ee

• OÜ Puider müüb sanglepa 
küttepindasid. Samas müügil ka 
kütteklotsid 40 l võrkkottides. 
Info 10.00-12.00 esmasp, kolmap, 
reedeti tel 322 4929

• Müüa kuivi küttepuid lah-
tiselt kui konteineris, lisaks 
pakume erinevaid puitbriketti 
(heledat ja tumedat, ümarat ja 
kandilist) ning lisaks erinevaid 
pelletit 6/8 mm ja kivisüsi . 
Alates 200 €,  transport tasuta. 
Tel 5390 0545

• Müüme igas mõõdus kvaliteet-
seid küttepuid. Helista ja küsi 
pakkumist. Broneerime ka telli-
musi järgmiseks kevadeks/suveks. 
Hall lepp, sanglepp, haab, kask. 
Tel 5559 0853, Lääne-Virumaa, 
Väike-Maarja vald, HaluProff  OÜ

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

• Müüa turbabrikett alusel 900 
kg, 140 €. Kasepuitbrikett alusel 
960 kg, 150 €. Vedu tasuta. Tel 
5363 9678

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 €

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

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)

*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  õliradiaator
•Uus KROSSIKA MOOTOR 125 CC- 295 €
•Uus MOPEED 72 CC- 975 €
•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 €)

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

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

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

• 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 maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid, 
pakkuda võib kõike, ka kallimaid 
esemeid. Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse vahvliküp-
setaja, Vana Toomase lambi, 
vanu tasku- ja käekelli ja muud 
kila-kola. Esemed võivad vajada 
parandamist. 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 teisaldatava metallist 
garaaži, asukoht ei oma täht-
sust. Tel 5648 6882

• Ostan üleliigseid asju: raama-
tud, lauanõusid, tööriistu jne. Tel 
503 9650

• 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, 145 €. Müüa turbabrikett 86 
tk, alusel ca 900 kg, 140 €. Müüa 
kivisüsi 1000 kg, alusel 25 kg, kot-
tides 250 €. Tasumine: ülekandega, 
kaardiga, sulas. Vedu tasuta!. Tel 
5373 3626

• 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

• 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 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. 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 kaminapuid + veovõimalus. 
Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud, lõhutud kütte-
puud. Kuivad ja toored. Tel 5192 
4320

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

EHITUS

• Müüme katusematerjali otse 
tootjalt: plekk, eterniit, kivi, 
sindel. Samas ka paigaldus. Tel 
5553 0770

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

• Ostan saematerjali, OSB plaati, 
kivivilla, eterniiti, võib ka väikes-
tes kogustes olla. Tel 5380 0863

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, freesasfalti, graniit-
sõelmeid, liiva, haljastusmulda. 
Suuremate koguste tellimisel 
koostame hinnapakkumise. Asu-
me Rakveres Tel 5463 8919

METS

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhasta-
me kraavid ja teeservad võsast ja 
suurtest puudest. Tel 506 0777, 
info@timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa toidukartulit: „Flavia“, 
„Vineta“, „Läti kollane“, „Laura“ jt. 
ning pesasibulat. Tel 5616 5542

• Müüa mahedalt kasvatatud toi-
dukartulit „Laura“. Tel 504 6887

• Müüa Kungla talu toidukartulit 
„Gala“ ja „Laura“. Uhtna piirkond. 
Tel 514 1338 Vedu
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HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 17. SEPTEMBRIL 2020 
RAKVERE TURG LAADA 39  AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39
KAUBA NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,60 1,50

Maitseroheline (till, r.sibul, petersell) kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 8,00 12,00

Tomat kg 3,00 3,50

Väike kurk kg 2,50 2,80

Värske hapukurk kg 6,00

Värske kapsas kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,50 2,00

Kaalikas kg 1,50 2,00

Punapeet kg 1,50 2,00

Aeduba kg 3,00 4,00

Põlduba kg 2,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Suvikõrvits kg 1,00 1,50

Astelpaju kg 6,00 10,00

Õunad (Läti) kg 2,50

Pohlad liiter 3,00 3,50

Jõhvikad liiter 5,00

Kukeseened kg 5,00 6,00

Kaseriisikad, puravikud jt. kg 8,00 12,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

MÜÜGIL KAUNID SÜGISLILLED (ASTRID, KANARBIKUD, KRÜSANTEEMID) 
JA LILLEKIMBUD!

*

LAUPÄEVAL, 19.SEPTEMBRIL TURUL MÜÜGIL 

 PEIPSI KALA (VÄRSKE JA SUITSUTATUD)

*

SAAREMAA LÕNGA MÜÜK TURUL LAUPÄEVAL, 19.SEPTEMBRIL!

*

REEDEL, 18.SEPTEMBRIL  KELLA 10.30 – 11.45 MÜÜB TURUL PUUKOOL ISTI-
KUID! (VILJAPUUD-PÕÕSAD, VAARIKA- JA MAASIKATAIMI)

*

  INFO TEL.3223877; TURG@OGELEKTRA.EE

• Müüa musta pässikut, punet, 
punaseid sõstraid. Tel 5398 1891

• Turba allapanuga hobusesõn-
nik, asendamatu soojuse hoidja 
kasvuhoones, sobib hästi ka lil-
lede-puude-põõsaste istutamisel 
väetiseks ja aiamaale rammuks. 
80 l = 5 €. Koju toomise võimalus 
Rakveres. Tel 5557 2217

OST
• Ostan õunu mahla tegemiseks 
(magusaid). Tel 528 8693

• Ostan traktori T-40, T-25 ja haa-
keriistu. Tel 5687 5845

• Ostan UAZ maastikuauto uusi ja 
heas korras varuosi. Tel 5687 5845

•  Ostan partner 5000, 5500 või 
7000 mootorsae. Tel 503 9650

LOOMAD

• Lihatööstus ostab vanu lambaid 
(24+ kuud) lihaks. Tel 5608 6845

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

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

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid, va-
naaegne samovare. Tel 5853 2215

• Ostan vanu nööpe. Tel 5396 
0504

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

• Ostan kokku nõukogude 
aegset elektroonikat. Ost-
silloskoobid, sagedusmõõtu-
rid, generaatorid, voltmeetrid, 
raadiojaamad, raadiosaatjad, 
arvutid, trükkplaadid, raadio-
side komponendid, KM-kon-
densaatorid, isekirjutajad. Kõik 
nõukogude elektroonika. Helis-
tage 08-22.30. Tel 511 1203

TEATED

• 06.09 hommikul kella 9 aeg 
läks Rakveres Vallimäel ka-
duma pruuni-musta kirju 
toakass nimega Dj kellel oli 
küljes rohelised traksid ja must 
jalutusrihm. Rihm ja traksid 
ei pruugi enam tal küljes olla. 
Eriline tunnusmärk on kaela 
alt raseeritud laik. Kass on kii-
bistatud ja väga hirmul. Kassi 
leidmisel palume helistada tel 
5343 3534 või teatada varjupai-
ka. LEIDJALE VAEVATASU

• Avasime uusima ja moodsaima 
kirbuturu kaupluse Rakveres 
Võidu tn 5. Too oma kapis seisvad 
asjad meile müüki ja osta endale 
uued. Lisainfo facebookist või 
telefonil 5645 4294

• 9-11. okt, 9.00-19.00 SUUR 
SÜGISLAAT VAALA KESKUSE 
PARKLAS.  Tel 5691 2670

• Ostan kaubaaluseid: EUR, 
FIN ja märgistamata. Tel 5552 
2789

TUTVUS

 • Mees vanuses 60+ tutvub üksi-
ku, pikemat kasvu, saleda, autoga 
naisega kellega koos vaba aega 
veeta. Tuleks Rakvere majja pere-
naiseks. Tel 554 6490

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

Veo- ja tõste-
teenused,

kõrvalttõste 
12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa 
ja Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977
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Möödunud laupäeval toimus 
Pikametsa krossirajal „Rak-
vere Motokross 2020“, mis 
oli ühtlasi Eesti Hobi-
krossiklubi (EHKK) karika-
sarja neljandaks etapiks.

Oliver Sepp

Pikametsa rada meelitas kok-
ku pea 200 võistlejat ja ilma-
taat soosis võidusõitu pilve-
aluse kuiva ilmaga. Kohalik 
rajahaldaja Kaido Kase pak-
kus parimat rada nagu Pi-
kametsas tavaks on saanud, 
mis pakkus nauditava päeva 
võidusõitjatele.

Kell 12 läks teele päeva 
avasõit Retro tsiklite ja üle 
60aastaste võistlejate ühis-
stardi näol. Stardist hakkas 
võistlejaterivi vedama And-
res Pilt vanimal EVO klassi 
tsiklil. Sõidu jooksul suutis 
küll mööduda Pertti Salonen 
MX60 klassist ja mõned rin-
gid enne lõppu ka Priit Laur 
EVO klassi rattal, kuid finišis 
olid kolm meest vaid viie se-
kundilise vahega.

Teises stardis läks And-
res Pildi algus nässu ning ees 
tuiskas oma teed Priit Laur, 
keda jälitas Pertti Salonen. 
Sel korral aga jäi Laur peale 
ja võttis teisest sõidust üld-
võidu, Salonen teine ja kol-
mandaks tõusis legendaarne 
Aadu Sikk, CZ mootorrattal.

Päeva kokkuvõttes oli Ret-
ro klassi esimene Aadu Sikk, 
teine Kristo Saar ja kolmas 
Juku Saar. EVO ratastel viis 
võidu Priit Laur, teise koha 
Andres Pilt ja kolmanda Mar-
gus Karro. Kõige eakamate 
klassi ehk MX60 vaieldamatu 
liider oli Pertti Salonen, teine 
Peeter Vaher ja kolmas Enn 
Kingo.

Pikametsa krossirajal peeti pinevaid võidusõite

Poodiumil vasakult Rait Kaimer, Hans Priidel, Tanel Rauk. Foto: MotostartPhotography

Järgmisena startisid 
85AMA klass ja naisvõist-
lejad. Stardist haaras liidri-
koha Avely Villand, kuid sõi-
du jooksul tuli alla vanduda 
85AMA klassi poistele kui 
Rommi Semenov, Marko 
Moorits ja Robin Randoja 
võtsid finišilipu all kolm esi-
mest kohta. Teises stardis te-
gid poisid taas sama järjestuse 
ning ka päeva kokkuvõttes oli 
paremusjärjestus sama. Nais-
te klassis aga noppis esikoha 
hoopis Krissu Konoplitski, 
edestades Avely Villandit ja 
Celiin Jõesaart.

Kui muru oli rohelisem 
ja päike soojem, siis tunti 
järgmist klassi Veteranide 
nime all, kuid täna on tegu 
MX40+MX50 klasside ühis-
stardiga. Metsa kajades tegi 
esimesed kõrged õhulennud 
Avo Ärm, viies võistlejate 

„rongi“ esimesele ringile. Fi-
nišisse tulles suutis Ärmist 
mööduda Valeri Homin, kes 
võttis esikoha kahe sekundi-
ga Ärmi ja Klettenbergi ees. 
MX50 arvestuses kihutas üle 
finišijoone esimesena Jaan 
Tang.

Teises stardis kordus sama 
stsenaarium kui Ärm esime-
sena rajale tuiskas ja sel korral 
lõppes tihe rebimine Homini-
ga Ärmi kasuks, samuti kahe 
sekundiga. Teise sõidu parem 
koht aga andis päeva kokku-
võttes võidu Avo Ärmile, tei-
ne Valeri Homin ja kolmas, 
teises sõidus Ain Klettenbergi 
edestanud Marko Saar. MX50 
klassis ei lasknud Jaan Tang 
gaasi maha ning korjas mak-
simumpunktid ning etapi-
võidu. Teise koha samuti 
identsete tulemustega saavu-
tas Raul Orumaa ja kolmanda 

Andres Haramaa.
Uustulnukad ja kõige har-

rastajamad harrastajad ehk 
MX X klass tõi rajale sel kor-
ral ühe stardipuu täie võist-
lejaid. Draamat jätkus juba 
esimeses sõidus, kus sõi-
du esimesed kaks võistlejat 
diskvalifitseeriti ohutuslipu 
eiramise pärast. Siis said sõi-
du peategelasteks aga August 
Tammik, Andres Plaat ja 
Martin Mark, kes selles järje-
korras ka finišisse jõudsid.

Teises sõidus aga oli kii-
reim Mark, teine Priit Talves 
ja kolmas August Tammik. 
Punktide liitmisel astus poo-
diumi kõrgemaile astmele 
Martin Mark, teisele kohale 
August Tammik ja kolman-
dale Andres Plaat.

Kahetaktiliste tsiklite ja üle 
kolmekümne aastaste võist-
lejate esimene ühisstart ku-

junes põnevaks võistluseks. 
Peategelasteks Otto-Mattias 
Rootalu, Alo Pendla ja Mar-
ten Enok, kes samas järjekor-
ras ületasid finišijoone kahe 
sekundi jooksul.

Teises sõidus tegi Rootalu 
taas esikoha sõitu, kuid kohe 
seljataga olid sel korral Erki 
Tärno ja Janis Kaljas. Ka sel 
korral lõppes sõit tihedas 
konkurentsis, kui esikolmik 
oli finišis nelja sekundi jook-
sul. Kuna aga Tärno ja Kaljas 
võistlevad MX30 arvestuses, 
siis kahetaktiliste klassi võit 
läks Rootalule, teine oli Alo 
Pendla ja kolmas Oliver Lep-
pik. MX30 poodiumi kõrge-
mail astmel seis Erki Tärno, 
teisel Janis Kaljas ja kolman-
dal teise sõidu tugeva tulemu-
sega Veigo Mark.

Noored amatöörid ehk 
MX15 klassi esimene start 

pakkus samasugust põne-
vust kui eelpool räägitu. 
Kui esikolmikus toimus 
mitmeid positsioonivahe-
tusi ning sõidu lõppedes 
mahtusid viie sekundi sis-
se Ronan Ild, Marken Pa-
vel ja Kristjan Kaljas. Teine 
sõit oli grammi rahulikum, 
kuid esikolmikusse lisandus 
uus tegija Fredi Kostikov. 
Tänu sellele kujunes lõpp-
järjestuse punktide liitmine 
põnevaks ettevõtmiseks – 
etapivõit läks Ronan Ildile, 
teine koht Kritjan Kaljasele ja 
kolmas koht Marken Pavelile.

Päeva kiireimas Arctic 
Sport MXPro ja MX H klassi 
ühisstardis pani Hans Priidel 
ette sellise ringiaja millest tu-
leneva kaheksaprotsendilise 
ajakoefitsendi suutsid täita 
vaid kaks võistlejat. Koefit-
sent liidri ringiajast annab 
rahalise autasu maksimaalselt 
kümnele võistlejale MXPro 
klassis.

Kui Priidel sai keskenduda 
oma sõidule siis Tanel Rauk 
ja Rait Kaimer pusisid oma-
vahel mõnda aega ning panid 
vahepeal ka küljed kokku. 
Mehed jõudsid poodiumi-
le Priideli vedamisel, Kai-
mer võttis teise koha ja Rauk 
kolmanda. MX H klassis oli 
Pikametsa rajal kiireim Leo 
Laur, teine Kaarel Aamer ja 
kolmas Fred Tobreluts.

Korraldaja tänab ettevõt-
teid A.Le Coq, Kenomer, 
Defton, Crostic, Sakuauto-
keskus, BostonProject, Mo-
tostartPhotography, Eldred 
ja Soolaprits ning fantastilisi 
lipukohtunikke ja kõiki tei-
si abilisi, tänu kellele üritus 
teoks sai.

EHKK karikasarja viima-
ne etapp ja samal ajal põnev 
„Eesti Liivakuningas 2020“ 
toimub juba 3.oktoobril Saku 
Männiku krossirajal. Rohkem 
infot www.ehkk.ee.
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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,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvad singid ja vorstid.

Kampaania sealiha
3,99 €/kg

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

Krown korrosioonikaitse keskus
Rakveres, Kreutzwaldi 22a. Tel 5817 7000.

Teenuse eest saab tasuda osade kaupa
Lisateenusena teostame

AUTODE PÕHJAPESU
MOOTORIPESU PEALT JA ALT

•

•

HOIA OMA AUTOT!

w w w. p r o f i k e e m i a . e e
Parimad puhastusvahendidwww.krown.ee

Kvaliteetsed
elektrilised tõukerattad

maaletoojalt

Tule proovisõidule Linnuse 7, Rakvere või
telli www.joyoreesti.ee

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS
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