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MÕNE REAGA

K uigi koalitsioonilepin-
gus on üleminekutoe-
tuste maksmise luba-

dus mustvalgel kirjas, leidis 
valitsus ikkagi õige olevat, et 
põllumehed seda toetust ei 
saa. Võimalikust 15 miljonist 
eurost ei plaanita välja maks-
ta mitte sentigi.

Oktoobri alguses külastas 
maaeluminister Arvo Aller 
Viru-Nigula valda, tutvus 
kohalike farmide ja elu-oluga 
nii maa pealt kui õhust. Vi-
siit lõpetati maakonna põllu-
majandusettevõtjatega ühise 
laua taga.

Õhtusöök ja mõttevahe-
tused kohalike suuremate 
põllumajandusfirmade juh-
tidega möödus rahumeelselt. 
Siiski olid näod meestel mu-
relikud, seda ka põhjusega. 
Käesoleval aastal olid saagid 
küll head, aga paraku ei tä-
henda see seda, et kõigil oleks 
nüüd raha kuhjaga – sellega 
täidetakse eelnevate aastate 
aukusid, sest 2016 oli põud, 
2017 uppus, 2018 jälle kõr-
bes, 2019 oli esimene ja käes-
olev aasta teine enam-vähem 

hea aasta. Selle tuluga tuli aga 
lappida varasemaid „auke“.

„See 15 miljoni eraldami-
ne oleks märgiline, see näi-
taks, et valitsus ikkagi hoolib 
põllumeestest. Kui seda 15 
miljonit ei panda eelarves-
se, siis eelkõige mõjutab see 
väiksemaid ettevõtteid ja tõe-

n ä o l i s e l t 
ka kesk-
k o n n a -
alast tege-
vust, sest 
millegi ar-
velt peab 
k o k k u 
hoidma,“ 
konstatee-
ris Olav 
K r e e n , 
Rabaveere 
Farm OÜ 

omanik ja Virumaa Põllu-
meeste liidu juhatuse liige. 
„Põllumehed hoiavad korras 
pea veerandit Eesti pinnast ja 
põllumajandus ning metsan-
dus on ainukesed kaks vald-
konda, mis CO2 seovad.“

Nii piima kui sealiha hind 
on mitmeid kuid olnud 
langustrendis ning on alla 
omahinna. Üks põhjus on 
see, et Saksamaale, kes suu-
re hulga oma lihast eksportis 
Hiinasse, jõudis sigade Aafri-
ka katk ja Hiina eksport pandi 
hetkega kinni. Selle tulemu-
sena tekkis turul suur ülejääk 
ja hind langes. See omakorda 
mõjutab kogu Euroopa Liidu 
turgu.

Piima hinna langus on 
Kreeni sõnul tingitud 
koroonaviiruse levikust. Eesti 

peab suure hulga oma piimast 
eksportima, aga huvi piima-
toodete vastu on COVID-19 
pärast langenud. Vähenenud 
on ka söögikohtades söömi-
ne, seega on samuti vähe-
nenud kõrgemalt töödeldud 
toodete tarbimine. Taime-
kasvatuses oli käesolev aasta 
hea, aga enne seda oli kolm 
kehva aastat, mille „augud“ 
tuleb nüüd katta.

2021 ülemineku-
aastat ei tule
Kohtumisel selgitas minister 
Aller, et eelarve koostami-
sel olid prioriteedid tervis-
hoid, pensionid, riigikaitse ja 
siseturvalisus.

„Kui kaitseministrile teha 
selgeks, et ilma toiduta ei ole 
võimalik riiki kaitsta, et näl-
jane sõjaväelane ei ole kuigi 
tõhus riigikatsel, ehk siis on 
sealt võimalik midagi näpis-
tada,“ arvas Aller.

Minister kinnitas, et ka-
vatseb veel eraldi rääkida nii 
rahandus- kui ka peaminist-
riga. „Kahe lugemise vahel on 
võimalik rahasid ümber tõsta, 
see tähendab seda, et tuleb 
näidata, kelle eelarvet vähen-
datakse. 15 miljonit ülemine-
kutoetuste näol on võimalik 
põllumeestele lisaraha anda,“ 
sõnas ta.

Koalitsioonilepingus on 
kirjas üleminekutoetuste jät-
kamine. On kaks ülemineku 
aastat – 2021–2022 – sellel 
ajal on riigil võimalik oma 
eelarvest juurde panna ülemi-
nekutoetuseid suurusjärgus 
15,3 miljonit. Minister väi-

tis, et Maaeluministeerium 
tegi ettepaneku kolme prio-
riteedi osas, need olid maa-
paranduse eesvoolude kor-
dategemine, toiduohutus ja 
sihtasutus Kodu maale. „Üks 
koalitsioonipartner ütles, et 
2021 üleminekuaastat ei tule 
ja sellepärast üleminekutoe-
tustest me rohkem ei räägi,“ 
nentis All er.

MES ei tõsta teid 
oma kodunt välja
Kümme kuud ametis olnud 
minister nentis, et märtsist 
maini kestnud eriolukord jät-
tis oma jälje. Seepärast peab 
ta suureks saavutuseks seda, 
et 2020. aasta lisaeelarve va-
henditest eraldati Maaelu 
Edendamise Sihtasutusele 
(MES) 200 miljonit eurot.

MES pakub põllumajandus- 
ja toiduainesektorile ning 
maaettevõtjatele erinevaid 
kriisimeetmeid, mis aitavad 
leevendada koroonaviiruse 
levikust tulenevaid majan-
duslikke raskusi. Kriisist või-
malikult kiiresti väljumiseks 
ning kriisi negatiivsete mõ-
jude leevendamiseks pakub 

EL-i põllumajandus-
poliitikas arvesta-
takse edaspidi enam 
eripäradega
Kolmapäeval, pärast kaks 
päeva väldanud läbirää-
kimisi, saavutati Luxem-
bourgis toimunud Euroopa 
Liidu põllumajanduse ja 
kalanduse ministrite nõu-
kogu istungil kokkulepe 
ühise põllumajanduspo-
liitika üldise lähenemise 
asjus.

„Eesti jaoks olulise tee-
mana lepiti kokku, et püsi-
rohumaa tagasirajamise 
kohustuse puhul jääb liik-
mesriigi otsustada, kas va-
lida referentsaastaks 2015 
või 2018,“ tõi välja Eestit 
kohtumisel esindanud ma-
aeluminister Arvo Aller. 
„Meie pidev soov läbirää-
kimiste vältel on olnud 
kasutada võimalikult hilist 
referentsaastat, mis või-
maldaks paremini arvesta-
da sektori praegust olukor-
da. Selle tulemuse ka saa-
vutasime,“ lisas minister.

Euroopa Liidu ühine 
põllumajanduspoliitika on 
tuleviku vaates suunatud 
keskkonnasäästlikumale 
tootmisele. „Heameelt võib 
tunda, et rohkem arvesta-
takse piirkondlike eripä-
radega, näiteks metsaroh-
kete riikide tingimustega 
ja keskkonnameetmete 
osakaaluga II sambas,“ tõi 
minister välja.

„Meie ühe eesmärgi, 
lupjamise kui keskkon-
nameetme lubamise asjus 
läbirääkimised jätkuvad. 
Algatasime selle nimel 
deklaratsiooni, millele ole-
me juba saanud toetajaid 
mitmest liikmesriigist,“ 
ütles Aller.

Kuulutaja

„Meie seltskonnas on hästi palju neid, kes 
plaanivad lihaveise kasvatamise lõpetada. 
Mina hooldan umbes 1000 ha Kasari luhta 

ja samamoodi kavatsen varsti lõpetada, 
sest see ei tasu ära. Kui varem saime 300 

kilost pulli müües kilo eest 3.40, siis 
praegu saame 2.40.“

Vallo Kruusimägi, lihaveisekasvataja

„Kui julgeolek on prioriteet, siis toidu-
julgeolek peaks olema esmane. Patriotism 

Eesti riigi vastu kaob kiiresti ära, 
kui kõht tühi on.“

Olav Kreen, Rabavere Farm OÜ omanik, 
Virumaa Põllumeeste liidu juhatuse liige

Vaade: Toidujulgeolek 
peaks olema esmatähtis

sihtasutus laenukäendusi ja 
laene. Minister selgitas, et 50 
miljonit läks maakapitali, 50 
miljonit käendustele.

„Selle raha vajaduse põh-
jendamine oli riigikogus 
väga vaevaline. Küsisime 238 
miljonit, saime 200 miljonit. 
MES-i meede on hästi popu-
laarne, käisime raha ka juur-
de küsimas, öeldi, et hetkel ei 
saa“ rääkis minister.

On arvamusi, et milleks 
MES-i üldse vaja on, et kõik 
võiks olla KredExi all. Siin on 
põhimõtteline erinevus: Kre-
dExi raha garanteerib riik, 
MES-i raha garanteerib MES 
oma enda põhikapitaliga. Kui 
satute raskustesse, siis erine-
valt pangast MES ei tõsta teid 
oma kodust välja.

Põllumeestel on ehk hu-
vitav teada sedagi, et Maa-
eluministeerium koostöös 
Põllumajandusameti (PMA) 
ning Veterinaar- ja Toidu-
ametiga (VTA) valmistab ette 
kahe ameti ühendamist. Uue 
asutuse nimeks saab Põllu-
majandus- ja Toiduamet ning 
see alustab tööd 2021. aasta 
1. jaanuaril. Ameti peadirek-

toriks saab 
U r m a s 
Kirtsi. Sel-
le üksuse 
üks pea-
mine üles-
anne on 
probleeme 
ennetada. 
M a a e l u -
m i n i s t r i 
sõnul on 
kahe ame-

ti ühendamise mõte see, et 
edaspidi on tootja jaoks üks 
uks – st üks inimene teeb 
kõik vajalikud toimingud.

Einar Vallbaum,
Viru-Nigula vallavanem

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 
juhatuse esimees
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Selle hooaja mustrid
 on kättesaadavad

juba täna!

R akvere linnavolikogu 
kolmapäevasel istun-
gil tutvustas linnapea 

Triin Varek 2021. aasta eel-
arve eelnõud. „Nagu tava-
liselt, on eelarve koostatud 
tekkepõhiselt. Kulud on ka-
vandatud eelkõige allasutuste 
ja valdkondade tavapäraseks 
ülalpidamiseks  ja kehtivatest 
õigusaktidest ning lepingus-
test tulenevate kohustuste 
täitmiseks. Rakvere linnal 
on kujunenud traditsiooniks 
konservatiivne eelarvestami-
ne,“ märkis linnapea.

„Linna eelarve põhilisteks 
tululiikideks on füüsilise isi-
ku tulumaks ja toetused riigi 
eelarvest. 1. oktoobri seisuga 
oli Rakveres elanikke 15 005, 
eelmise aasta sama kuupäeva 
seisuga oli 15 076 inimest. 
Võttes arvesse rahandusmi-
nisteeriumi prognoose ning 
2020. aasta eeldatavat füüsili-
se isiku tulumaks laekumist ei 
ole 2021. aastaks planeeritud 
füüsilise isiku tulumaks tõu-
su,“ jätkas VareK.

2021. aasta linnaeelarve 
kogumaht on 31,4 miljonit, 
millest põhitegevuse tulud on 
ümardatult 22 148 000 eurot 
ja kulud siis vastavalt 22 098 
000 eurot. Nii põhitegevu-
se tulude kui kulude osas on 
toimunud eelmise eelarvega 
võrreldes vähenemine, esi-
mesel vastavalt veidi üle 1 

150 000 ning teisel 600 000 
euro.

Varek tõi välja suuremad 
muudatused võrreldes eelmi-
se aastaga, nii vähenemise kui 
suurenemise osa. Nii näiteks 
on väiksema mahu tööde va-
jaduse tõttu vähenenud linna 
metsamajandamisele, lam-
mutustöödele ja kalmistutele 
kuluv summa. Aga ka töös-
tusalade arendamiseks kavan-
datakse vähem, eelmise aasta 
29 000 asemel 9000 eurot. 
Vähenevad ka tervisekeskuse 
kulud.

„Kulu väheneb, sest nüüd 
me teame, kuidas see maja 
töötab, tegemist on ener-
giasäästliku hoonega,“ selgitas 
Varek.

Eelnõu kohaselt suurene-
vad linnavolikogu- ja valit-
suse kulud. „See on seotud 
valimiste aastaga, et maksta 
valimiskomisjoni töötasud,“ 
märkis linnapea.

Märgatav kulude tõus on 
ette nähtud ka turismi reale. 
Varek selgitas, et turismi-
sektoris on ärevad ajad ning 
omavalitsusliidus pole veel 
turismiinfokeskuse osas ot-
sust tehtud. „Meie soov siin 
on näha, et linnal oleks ik-
kagi oma turismi eestvedaja. 
Tegemist ei oleks ainult and-
mesisestusega, vaid on vaja 
kindlasti rohkem panustada, 
et linn oleks pildil,“ lausus 

linnapea.
Just pildil olemisega on 

seotud teinegi tõus – reklaa-
mi valdkonnas. Kui 2020. 
aastal kulus selleks 141 000, 
siis 2021. aastal on planee-
ritud 221 000 eurot. Selle 
punkti osas tõstatas volikogu 
liige Marti Kuusik küsimuse, 
kas nii suur reklaamiraha on 
proportsionaalselt sobiv.

„Ettepanek on järgmiseks 
lugemiseks kirjutada täpse-
malt lahti need kohad, kus 
ikkagi mõnes eelarve artiklis 
on kasvu üle 20 protsendi. 
Kui reklaamile minevad ku-
lud kasvavad kahe aastaga 
130 000, siis selle taga on ju 
mingid konkreetsed mõtted. 
Reklaamiks 220 000 – minu-
le tundub, et hakkab üle võlli 
minema. Ei ole vaja teha nii 
palju kaduvaid asju, selle ase-
mel, et panna raha millessegi, 
mida inimesed saavad igapäe-
vast praktilist kasu, nagu tee-
de hooldus,“ arutles Kuusik.

Linnapea selgitas, et reklaa-
mi eelarvest on planeeritud 
muuhulgas Rakvere aukoda-
niku Edith Kotka-Nymani 
skulptuuri ideekonkursi kor-
raldamine ja võidutöö teos-
tamine, mille maksumuseks 
kujuneks umbes 75 000 eurot, 
sellest ka suur tõus.

Suuremate summadega 
tõusid eelarve eelnõust esile 
mõned ehitusprojektid. Näi-

teks Pika tänava arendami-
ne 1 010 000 euroga. „Oleme 
eelarvestanud natukene suu-
rema summaga, ettenägema-
tuteks kuludeks. Samuti on 
sinna juurde arvestatud 324 
000, mille saime teede lisa-
toetust. Juhul, kui seda raha 
seal vaja ei ole, siis saame selle 
summa lisaeelarvega suuna-
ta mõne muu olulise projekti 
jaoks,“ selgitas Varek. Kulude 
suurused ongi siinkohal välja 
toodud koos investeeringu-
toetustega.

Töö- ja tehnoloogiakesku-
se ehituseks on planeeritud 2 
255 000 eurot. „Ehitushange 
on välja kuulutatud ja sum-
ma täpsustub hanke käigus,“ 
märkis Varek.

Ligi 1 500 000 eurot on 
eelarves kavandatud Spordi-
keskusele, sealhulgas 600 000 
pluss omainvesteering Rahu 
halli uuendamiseks, milleks 
linnavalitsus loodab toetust 
saada. Marti Kuusik märkis 
selles osas, et kuivõrd halli 
ehitamine ei ole otsustatud, 
ei peaks seda eelarves kajas-
tama.

Esimesel lugemisel eelarve 
kohta pikemaid arutelusid ei 
tekkinud, nüüd ootavad ees 
selleteemalised komisjonide 
istungi.

Liisi Kanna

Haljala vallavolikogus viima-
tisel istungil võeti vastu Võsu 
sadama laienduse detailpla-
neering ning otsustati korral-
dada uus avalik väljapanek ja 
arutelu.

Haljala valla planeerimis- ja 
keskkonnaspetsialist Kuldar 

Pärn märkis, et detailplanee-
ring võeti vastu juba eelmisel 
aastal, kuid sellisel kujul ei so-
binud see keskkonnaametile, 
kes palus vähendada hoones-
tusala suurust.

„Kuna hoonestusala suurust 
vähendati märkimisväärselt 

ja see on detailplaneeringu 
oluline muutus, siis on see 
vaja ka uuesti vastu võtta 
ning parandatud kujul uues-
ti avalikule väljapanekule 
saata,“ selgitas Pärn. „Vana 
hoonestusala oli määratud ka 
põhjapoolse muuli peale, mil-

leks keskkonnaameti nõus-
olekut ei andnud,“ täpsustas 
planeerimis- ja keskkonnas-
petsialist.

Planeering võeti teisipäeval 
peetud istungil ühehäälselt 
vastu.

Liisi Kanna

VARGUSED
21. oktoobril teatati politseile, et Tapa vallas Jänedal varas-
tati ettevõtte territooriumil seisvalt traktorilt kütust. Esialg-
ne kahju on umbes 400 eurot.

21. oktoobril teatati politseile, et Rakvere vallas Võhma 
külas tungiti sisse aita ja eramusse ning varastati võsalõikur, 
mootorsaag, keevitusaparaat, järkamissaag ja muid tööriis-
tu. Kõik varastatud esemed ja vargusega tekitatud kahju on 
täpsustamisel.

19. oktoobril laekus Rakvere politseijaoskonda avaldus, et 
ajavahemikul 14. – 15. oktoober varastati Rakveres Tulevi-
ku tänava parklas sõiduauto Nissan LED-lisatuled. Tekita-
tud kahju on ligikaudu 700 eurot.

17. oktoobril teatati politseile, et Tapa vallas Tamsalu lin-
nas varastati garaažist katuse rullmaterjalid ja muid ehitus-
materjale. Vargusega tekitati kahju on liigikaudu 360 eurot. 
Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

16. oktoobril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 
Rakveres varastati kahest veokist diiselkütust. Kahjusumma 
on 360 eurot.

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
19. oktoobril teatati politseile, et 18. oktoobril lõi Rakveres 
Võidu tänava majas 29-aastane mees 26-aastast naist. Juh-
tunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud krimi-
naalmenetluse käigus.

16. oktoobril teatati politseile, et Vinni valla korteris rün-
das 39-aastane mees oma elukaaslast, kes sai viga. Juhtunu 
täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Talveajale üleminek 
muudab rongide sõiduplaani

A lates pühapäevast, 25. oktoobrist on muudatusi kõi-
kide suundade sõiduplaanides. Sõiduajad Narva ja 
Viljandisse muutuvad kiiremaks, Narva liinile lisan-

dub ka õhtune ekspressreis.
Talveajale ülemineku tõttu muutub rongide sõidugraa-

fik, enim nihkuvad Tallinna ja Narva vahel sõitvate rongide 
väljumisajad.

„Nagu ikka kevadeti ja sügiseti, ei pääse me sõiduplaani 
muutmisest ka seekord. Samas võime koos reisijatega rõõ-
mustada, sest remonttööd on Tapa-Narva lõigul lõpetatud 
ning seega saame jälle oma kliendid kiiremini kohale viia. 
Ekspressrong sõidab Narva vähem kui kahe tunni ja 15 mi-
nutiga. Et sõitjatel oleks kiireid ühendusi võimalik maksi-
maalselt ära kasutada, anname Narva liinil jälle käiku õhtuse 
ekspressrongi, seda mõlemal suunal,“ ütles Elroni müügi- ja 
arendusjuht Ronnie Kongo.

„Muudatusi tuleb ka Tartu, Rapla, Türi ja Viljandi reiside 
sõiduplaanidesse. Remonttöödest tingitud kiiruspiirangud 
lõppevad ning Türi ja Viljandi reiside sõiduajad lühenevad. 
Ekspressrong hakkab praegu Viljandisse sõitma tunni ja 55 
minutiga, loodame, et see väheneb detsembris veelgi,“ lisas 
ta.

Läänesuuna remonttööd jätkuvad, Turba liinil tuleb osa-
de väljumiste puhul kasutada asendusbusse kuni 28. ok-
toobrini.

Täpsem info sõiduplaanimuudatuste kohta on leitav Elro-
ni kodulehelt ja ka ooteplatvormide infostendidelt, tasuta 
rongiinfot jagab ööpäevaringne infotelefon 616 0245.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

MUST KROONIKA 

Võsu sadama laienduse detailplaneering läheb uuesti väljapanekule

Rakvere linna eelarve maht väheneb
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PAKUN TÖÖD
• OÜ Trovador Pajustis võtab tööle 
 vasikatalitaja. Töö vahetustega, 
töötasu alates 1000 € (bruto). Tel 
552 6723

• RTR Teenused võtab tööle veoau-
to-lukksepa.  Tel 506 1861

• Pakume tööd Soomes rebasefarmis 
nahastus hooajaks meestele. Tel 
5669 4575

•  Firma Rakveres pakub osalise 
tööajaga tööd ja otsib kiiresti töö-
kat abitöölist (majapidamistööd, 
remonditööd ja välistööd). Info tel 
5349 9515

• Soovin leida 12. klassi matemaati-
ka abiõpetajat Lääne-Virumaal, kes 
terve klassi materjali oleks võimeline 
läbi töötama ja selgeks tegema, seega 
õpetamist/õppimist jaguks ilmselt 
terveks õppeaasta perioodiks, kuni 
eksamini välja. Sõitmine ei ole 
probleemiks! Kontakt tel 5346 3609

• Kadrina Kommunaal OÜ võtab 1,0 
kohaga tööle traktorist-kommu-
naaltöötaja. Info tel 508 3683

• Otsin abitöölist, tasu kokkuleppel! 
Tel 550 3510

• Tööd saab Haljalas eramu koris-
taja. Vaba graafi k, 4x5 tundi kuus, 
tunnitasu alates 5 € kätte. Helista 
tel 504 4344

• Vajame poolhaake kallurijuhti. 
Tel 501 0433

•  Lüpsifarm Pajustis võtab tööle 
farmimehaaniku. Töötasu alates 
1200 € (bruto). Tel 552 6723

H iljuti anti üle täiskasva-
nuhariduse maakond-
likud tunnustused. Lä-

hemalt räägime Lääne-Viru 
maakonna tänavuse aasta õp-
pija eripreemia „Edasipüüd-
likuse ja otsusekindluse eest 
läbi õppimise“ saaja Kristel 
Nurmega.

Kristel Nurme õppis Rak-
vere Täiskasvanute Güm-
naasiumis, mille lõpetas 
käesoleva aasta kevadel. Sel-
lest sügisest tudeerib Kristel 
Tallinna Ülikoolis filosoofia 
erialal. Filosoofia valis ta see-
tõttu, kuna meeldib arutleda, 
väidelda ning loomingulise 
poole pealt kirjutab Kristel 
aeg-ajalt luuletusi. Filosoofia 
õpingud laiendavad silma-
ringi, annavad suurema või-
maluse ennast teaduslikult 
ning vabalt väljendada, erine-
vatel teemadel kaasa rääkida.

Kristel huvitub samuti ing-
lise keelest ja kultuurist. Pal-
jud filosoofia tekstid on sa-
muti inglise keeles ning huvi 
selle keele vastu rikastab üht-
lasi filosoofia eriala õpinguid. 
Kristeli sooviks on tulevikus 
siduda omavahel hobi ja töö, 

Rakvere otsib 
Vallimäe vaba-
õhukeskusele 
logo

R akvere linnavalit-
sus kutsub osalema 
ideekonkursil, mille 

eesmärk on luua Rakvere 
Vallimäe vabaõhukeskuse-
le kaasaegne logo.

Rakvere abilinnapea Lai-
la Taluniku sõnul valmis 
Rakvere Vallimäel 2020. 
aasta suvel unikaalne seits-
mel hektaril laiuv suure-
jooneline vabaõhukeskus, 
mille avapidu peeti 1. au-
gustil 2020. „Logokonkursi 
eesmärgiks on luua uuele 
vabaõhukeskusele kaas-
aegne, meeldejääv logo, 
mis käiks kaasas Rakverele 
väga tähtsa maamärgiga,“ 
märkis abilinnapea.

Ideekonkursil osalemise 
tingimustega saab tutvu-
da Rakvere linna kodu-
leheküljel. Tööde esitamise 
tähtaeg on 15. novembril 
kell 10.
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MÕNE REAGAKristel Nurme 
õpikogemustest

Kristel Nurme. Foto: erakogu

teha tööd kodukontorist, 
olles samal ajal maailmaga 
ühenduses. Antud eriala valik 
ja huvi keelte vastu võimal-
daks seda.

Rakvere Täiskasvanute 
Gümnaasium andis tõuke 
edasiõppimiseks, keskkond 
oli väga toetav ja motiveeriv. 
Kolme aastaga kujunes välja 
oma mõnus klassigrupp, kus 
üksteist hoiti ja vastastikku 
motiveeriti. Nagu Kristel ise 
ütleb, õppis ta koolis koos-

tööd tegema, enda eest seisma 
ning kasvas julgus ka teiste 
eest seista. Suurenes otsuse-
kindlus, võtta vastu neid töid 
ja tegevusi, mis teda arenda-
vad. Koolis kogetu ning õpitu 
aitas enesearendusele veelgi 
kaasa. Gümnaasiumi aeg oli 
teadlik enese viimine uuele 
tasemele.

Tulles tagasi Tallinna Üli-
kooli juurde, on Kristel leid-
nud uusi sõpru, kellega re-
gulaarselt kohtutakse, ning 
samuti üksteist õpingute ajal 
toetatakse ja motiveeritak-
se. Koostegemises ja üksteise 
hoidmises on jõud. Ülikoolis 
on paindlik õpe, videoloen-
gud sealhulgas. Samas Kris-
telile meeldib kohapeal olla, 
et vahetult suhelda ja koge-
musi saada. Ka selles koolis 
on koostööaltid ja tudengeid 
toeta vad õppejõud. Ülikool 
kasvatab enesedistsipliini, 
õpetab aega planeerima. Kris-
tel tänab oma kaasteelisi.

Tiiu Säbel,
täiskasvanudhariduse koordinaator 

maakonnas
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Aleksei Turovski, armas-
tatud zooloog ja looma-
psühholoog on esinenud 
paljudes Eesti raadio- ja 
telesaadetes. 16. ok-
toobril väisas ta Lääne-
Virumaad ning kõneles 
Ulvi mõisa raamatuko-
gus lemmikloomadest, 
müütidest ning oma 
raamatutest.

Ülle Kask

„Mis minu raamatutesse puu-
tub, siis ma olen paar-kolm 
raamatut sõna otseses mõttes 
ikka kirjutanud ka,“ muheles 
Aleksei Turovski. „„Kassi-
poeg Võilill“ ja „Vabaneeme 
esimene reis“, mille sündmu-
sed toimuvad Käsmu lähedal 
Kuradisaarel, valmisid nii-
moodi, et istusin laua taha ja 
kirjutasingi need valmis,“ üt-
les ta.

Zooloog, kes on enda sõ-
nutsi tegelikult parasitoloog 
väitis, et tal on valminud ka 
kolm teaduslikku monograa-
fiat kalaparasiitidest, kuid 
need on kirjutatud 14 aasta 
jooksul kahasse teiste tead-
lastega. Aga „Loomult loom“ 
sai kõigepealt raadios ära 
räägitud. „Vot olen ju rääki-
ja inimene,“ sõnas Turovski, 
lisades, et jutufonogramme 
saab lahti kirjutada, siis an-
takse need talle ja edasi saab 
ta tööd juba ise jätkata ning 
täiendada.

„Välja arvatud „Kati, Carl 
ja isevärki farm“, mille kir-
jutas Leelo Tungal,“ märkis 
Turovski, kellel jätkus kiidu-
sõnu geniaalse kirjaniku koh-
ta, võrreldes teda koguni Ees-
ti Astrid Lindgreniga.

Eesti elanike keskkonnatead-
likkuse värke uuring näitas, 
et keskkonnaprobleemid lä-
hevad meie inimestele väga 
korda. Keskkonnateadlikuks 
peab end 80 protsenti ini-
mestest. Keskkonda puu-
dutava teabe vastu tunneb 
huvi 95 protsenti inimestest, 
mõne keskkonnaprobleemi 
pärast on muret tundud 83 
protsenti.

Inimeste hinnang oma kesk-
konnateadlikkusele on kahe 
aasta taguse uuringuga veidi 
väiksem (2018. aastal pidas 
end keskkonnateadlikuks 83 
protsenti vastanuist). Uuringu 
läbiviijate hinnangul ei pruu-
gi see siiski tähendada, et ini-
meste teadlikkus on ka tegeli-
kult kahanenud. Pigem tead-
vustatakse keskkonnavald-
konna olulisust üha rohkem 
ning seepärast hinnatakse ka 
oma teadmisi kriitilisemalt kui 
varem.

„Elanike keskkonnateadlik-
kuse uuringu tulemused on 
keskkonnaministeeriumile ja 

kogu valdkonnale kui peeg-
lisse vaatamise hetk,“ sõnas 
keskkonnaminister Rene 
Kokk. „Hea meel on tõdeda, et 
keskkonna teemad on muutu-
nud inimeste jaoks varasemast 
olulisemaks ja oma eluviisi 
keskkonnahoidlikkuse üle 
mõeldakse üha enam. Samas 
avaldub inimeste keskkonna-
säästlik käitumine pigem taga-
järgedega tegelemises – nii 
kirjeldatakse prügi sorteeri-
mist oluliselt enam kui tege-
vusi, mis võimaldaksid kesk-
konnakahju üldse ära jätta, nii 
et prügi ei tekikski.“

Uuring näitas, et keskkon-
nasäästlikest tegevustest on 
elanikud kõige enam omaks 
võtnud just prügi ja jäätmete 
keskkonnasõbraliku käitlemi-
se. Samuti planeerib suurem 
osa inimestest toidu ostmist 
hoolikalt, et vältida ülejääki-
de äraviskamist. 59 protsenti 
kaalub sageli iga ostu soori-
tamist hoolikalt. Ligikaudu 
2/3 elanikest väldivad sageli 
kilekottide või  ühekordse-

te plastnõude või -joogikõrte 
kasutamist. Ligikaudu pooled 
vastanuist eelistavad autoga 
sõitmisele keskkonnasõbrali-
kumaid alternatiive.

Uuring näitas vajakajäämisi 
keskkonnaalases süsteemses 
mõtlemises. Ülemaailmses 
kontekstis hinnatakse Eesti 
keskkonnamõju sageli tühi-
seks, kuigi uuringud on tões-
tanud, et eestlaste ökoloo-
giline jalajälg on peamiselt 
põlevkivi kasutamise tõttu 
suhteliselt suur. Keskkonna-
probleemide lahendajana näe-
vad inimesed eeskätt riiki ja ka 
suurettevõtteid, mitte iseend.

„Uuringu tulemused viita-
sid taaskord, et Eesti elanikud 
oskavad nimetada keskkonna-
hoidlikke tegevusi, tunnevad 
muret keskkonna pärast ja ka 
end vastutavana keskkonna-
probleemide eest ning mõt-
levad endast kui keskkonna-
teadlikult käituvast kodani-
kust,“ hindas uuringu järel-
dusi keskkonnaministeeriumi 
keskkonnateadlikkuse nõunik 

Liisa Puusepp.
„Samas jääb jätkuvalt vajaka 

arusaamast, kuidas nad oma 
igapäevase tegevusega loodus-
keskkonda mõjutavad, lükates 
vastuse endast eemale. Üheks 
eesseisvaks väljakutseks on 
kindlasti ka Eesti elanike 
kliimateadlikkuse suurenda-
mine,“ lisas ta.

Sama meelt on ka üks uu-
ringu autoreid, TLÜ hari-
duspsühholoog Grete Arro: 
„Keskkonnateadlikkus on 
niivõrd mitmetahuline, 
seostudes inimese teadmis-
te, hoiakute, käitumise ning 
emotsioonidega, seetõttu on 
selle hindamine keeruline. 
Siin on eriti oluline aru saa-
da, kas inimeste keskkonnaa-
lased teadmised on sellised, 
mida suudetakse igapäevaelu 
valikute ja otsuste konteksti 
mõistlikult üle kanda, märga-
ta näiliselt süütute toimetuste 
varjatud keskkonnamõju ning 
samas läbi näha rohepesu-
lahendusi.“
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80 protsenti Eesti elanikest peab end keskkonnateadlikuks

Aleksei Turovskile meeldib loomadega suhelda

Aleksei Turovski kohtus Ulvi mõisa raamatukogus loomasõpradega. Foto: Ülle Kask

„Leppisime Leeloga kokku, 
et linnalapsed lähevad maa-
le. Nende isa nimi on Aksel 
Tuur, ta on zooloog. Lapsed 
küsivad isa käest loomade 
kohta ja Aksel räägibki, need 
osad kirjutasin mina, aga 
Leelo tegi ülejäänud suure 
töö ära,“ kirjeldas Turovski.

„Kuna ma olen zooloog, 
mitte kirjanik ega kunstnik, 
kuigi olen ka loomi joonis-
tanud, pean teile ausalt tun-
nistama, et üle kõige meel-
dib mulle loomadega suhel-
da,“ märkis karismaatiline 
zooloog.

Madu on Turovski 
lemmik loom
„Kuna meil on täna teemaks 
ka raamatud loomadest, siis 
alustame Piiblist,“ kõneles 
Turovski.

Zooloog selgitas, et Piibli 
I Moosese raamatus ehk pa-

radiisis elavad kõik loomad 
teineteisega rahus. Esimene 
loom, keda mainitakse, on 
madu, heebrea keeles na’ as, 
mis tähendab valvurit. Maa-
ilma loomise ja inimese sün-
dimise müüt selgitab, et mao 
kuju võttis maailma kurjuse 
kehastus – saatan, et Eevat 
provotseerida hea ja kurja 
tundmise puult vilju noppi-
ma ja pattu langema. Eeva 
lasi ennast veenda, mispeale 
Aadam oli väga kohkunud, 
kui nägi, et Eeva õuna võttis. 
Naatsareti linn, kus Jeesus 
sündis, on samuti nõndani-
metatud madude linn. Esi-
mesed kristluse sümbolid olid 
mao joonised, sest madu pee-
ti inimeste hingehoidjaks ja 
kaitsjaks.

„Jumal armastab loomi 
nende süütuse pärast ja ing-
leid nende täiuslikkuse pärast. 
Saatan ehk kurjus eksisteerib 

maailmas ja nii on see alati 
olnud. Ma ei tegele siin apo-
logeetikaga, vaid minu teema 
on madu,“ möönis Turovski.

„Maod on minu lemmikud, 
tagasihoidlikud, äärmiselt vii-
sakad, ja nendega on võima-
lik lausa sõbralikult suhelda. 
Madu, kes on inimesega har-
junud, tahab sinu juures olla. 
Ja nii nagu ükskõik milline 
teine loom, pole ta süüdi, et 
ta madu on,“ kõneles zooloog.

Turovski meenutas, et ma-
dude lemmikloomadena pi-
damine oli väga populaarne 
1980 – 1990. aastatel. Tol-
lal küsiti tihti, kas võib oma 
kolmemeetrise kuningboa 
loomaaeda tuua, sest ta kas-
vas kodus liiga suureks.

Turovski selgitas, et zoo-
loogiale kui teadusele pani 
aluse vanakreeka filosoof 
Aristoteles, kes on kirjutanud 
nii loomade anatoomiast kui 
ka loomade hingeelust, kir-
jeldades muuhulgas ka seda, 
miks madudel on keel harali 
ja sügavalt lõhestatud. Maod 
on väga maiad ning tahavad 
saada palju maitseelamusi ja 
ühe otsaga keelest, mis on ka 
haistmisorgan, neile ei piisa.

Loomade 
kohta levivad müüdid
„Paljud on kuulnud, et ilves 
varitseb saaklooma puu otsas 
ja siis ründab ning hüppab 
sellele peale,“ sedastas Tu-
rovski. „See on absoluutselt 
täielik jama. Ilves läheb üks-
kõik millise puu otsa, sest tal 
on küünised ja kõrgel metsa 
kohal tunneb ta ennast tur-
valiselt. Ülevalt saab ta suure-
päraselt aru, kelle lõhnad, mis 
lõhnad ja kui kaugelt talle lä-
hemale tulevad.“

Kui ilvesel on vaja maa 
peale minna ja all seisab näi-

teks põder või traktor, siis ta 
hüppab sellele justkui pisike-
se redeli astme peale, aga see 
pole rünnak. Üks metsamees 
rääkis kord Turovskile, et 
tema elu päästis väga mõrkjas 
piibutubakas, sihuke mahor-
ka, et sööb silmad peast. Mees 
seisis suure männi all, para-
jasti tibutas vihma, ta tõmbas 
korraliku mahvi ja siis ründas 
teda ilves, kes tegi urinat, aga 
seejärel kaotas tubakahaisu 
tõttu teadvuse. Mees pani pa-
davai jooksu. „Mina olin siis 
kolmanda kursuse üliõpilane 
ja ütlesin talle, et ilves kasutas 
sind redelina. Jumal, kuidas 
ta solvus, pärast palusin tema 
käest vabandust,“ meenutas 
zooloog.

Müüt käib ka Turovski 
teada kotkaste kohta, justkui 
need kuninglikud linnud vaa-
taksid päikesele silma. Aga 
mitte ükski röövlind ülespoo-
le keset päeva ei vaata. Nende 
elu oleneb sellest, milline on 
nende nägemine ja päike on 
kohutavalt ohtlik asi.

Kodutuvi on aga ainus 
lind, kes võib lennata päike-
se poole, vaadata päikse sisse 
ja mitte kaotada silmanäge-
mist, sest neil on selline silma 
ehitus.

Lemmiklooma lapsele 
kinkida ei tohi
Kui lapsed küsivad Turovski 
lemmiklooma kohta, vastab 
teadlane, et armastab kõi-
ki loomi, aga eriti parasiite, 
puugilisi, kirpe, viburloomi ja 
igasuguseid eosloomi.

„Aga looma ei tohi ülla-
tuskingitusena inimesele 
kinkida,“ toonitas Turovski 
ja jätkas, et kui lapsele kin-
gitakse kutsikas, keda laps 
väga tahab, siis see laps peab 
aru saama, et siis on eelkõige 

tema töö, et kutsikast kas-
vaks terve, tubli ja elurõõmus 
koer. Enamasti tegeleb pere-
des koera või kassipojaga aga 
ema.

„Kui inimene tahab endale 
looma, siis kõigepealt tuleks 
õppida tundma seda liiki,“ 
oli zooloog kategooriline. Ja 
jutustas tõestisündinud loo, 
mis võib juhtuda koeraga, kes 
visatakse kodust välja siis, kui 
loom tülikaks muutub või lii-
ga suureks kasvab.

Viljandimaal oli 1980-nda-
tel väike toidupood ja seal lä-
hedal hulkusid kümmekond 
koera. Nad ootasid, millal 
poest tuli välja üksildane, 
väikest kasvu, kõrgemas eas 
naisterahvas. Koerad piira-
sid naise sisse ja siis juhtkoer 
urises ning keegi ülejäänud 
koertest võttis hammastega 
toidukotist kinni ja rebis seda 
ning naine lasi koti käest lahti 
ja koerad jooksid oma saagiga 
minema.

„Kes on süüdi, koerad või?“ 
küsis Turovski ja vastas, et ei, 
inimesed, kes otsustasid ku-
nagi koera võtta. Glamuurne 
kutsu – rotveiler või tiibeti 
mastif kasvab ju 80 kiloseks. 
Suur loom polegi enam armas 
kutsu, kes niutsub ja kätt la-
kub. See on kuritegu, kui siis 
loom ära visatakse.

„Soovin õnne homse päe-
va puhul,“ pöördus Turovs-
ki seejärel üllatunud publiku 
poole, selgitades, et 17. ok-
toober on loomadelt andeks-
palumise päev. „Itaalias ja ka 
mõnes teises Lääne-Euroopa 
riigis palutakse näiteks mus-
tadelt kassidelt inkvisitsioo-
ni mõrvade pärast andeks. 
Keskajal põletati tuleriidal üle 
miljoni musta kassi kui nõi-
duse sümboli,“ sõnas zooloog.
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Apelsini kõige esimene la-
vasõu. Kus, millal, kas mä-
letate veel?

Ma arvan, et esimene kor-
ralik esinemine oli Pirita 
velotrekil. (Naerab) Iff (Ivo 
Linna – toim) pani seal spa-
gaati! Aasta võis olla 1976. 
Läbimurde esinemiseks võib 
siiski pidada kontserti Keila 
kultuurimajas, 1975. Nalja sai 
seal kõvasti, Ifil oli etteaste 
ajal kuldsaabas jalas...

Millise lauluga esmalt 
võitsite publiku südame, 
teie esimene n-ö massides-
se läinud poplugu?

See pärineb sellest ajast, kui 
Mati Nuude meile üheks laul-
jaks tuli. Me kosisime teda 
1975. aasta juulis. Looks oli 
„Jambolaya“, seda lugu soovi-
tas meile Joel Steinfeldt, kes 
oli tollal Kungla restoranis 
kelneriks. Tema sõnad meile 
olid: „Üks väga lahe lugu on 
olemas, tehke see ära!“ Inst-
rumentaalidest sai kiirelt po-
pulaarseks „Igatsus“. (Rõhutab, 
muigamisi) Selle aja tootlikus 
oli meil tugev. Üleliiduliselt 
saime kuulsaks looga „Me ar-
mastame ooperit“.

Samuti ülipopulaarseks 
saanud loo „Himaalaja“ 
juurde on põimitud lin-
nalegend, nagu pilataks 
sellega nõukogude võimu-
olusid...

Peab paika öeldu. See on 
tõsi. Meile tegid laulusõnu 
kolm suurt tekstimeistrit: 
Ott Arder, Henno Käo ning 
Priit Aimla. Just Priit Aimla 
tegeles satiiri ja kõige muuga. 
Aimlal oli alati peidus väike 
sõnademäng ning siinkohal 
pidas ta silmas kahtlemata 
sellel ajajärgul ilmunud Leo-
nid Brežnevi „teost“ „Malaja 
žemlja“, pilas kaudselt seda. 
Paar sõna jätsime me muidugi 
siit tekstist välja, ridade va-
helt tuli lugeda.

Siiski pole nagu kuulda 
olnud, et nõukogude ajal 
teid eriti taga kiusatud 
oleks...

Selgitusi oleme pidanud ik-
kagi andma. Ega meietaolist 
punti ju välismaale ei lastud, 
olime mitte kõige paremas 
nimekirjas. Kaks esinemis-
keeldu on ikka olnud. Üks 
Hiiumaal, teine Tallinnas. 
Linnahallis oli näiteks Leni-
ni-nimeline töölaupäevak. 

Kontserdil, suupilliga numbri 
ajal, karjusin seal: „Subbot-
nik!“. Sain hoiatuse, ansambel 
sai aastaks esinemiskeelu.

Omaloomingu ja kaverite 
suhe ansamblis Apelsin?

Kusagil kaks kolmandikku 
on omaloomingut ja kolman-
diku jagu teiste omi.

Just äsja ilmus vägev ko-
gumikplaat „Apelsin 45“. 
Kuid kahjuks ainult vi-
nüülil ja väikese tiraažiga, 
300 eksemplari...

Vinüüli tegemine on kallis 
lõbu. Olen üldse väga tänulik, 
et see asi sai tehtud. Aasta-
se töö tulemus... Polnud va-
rem teadlik, et teekond digi-
maailmast analoogi on nii 
keeruline.

Apelsinil tuli palju kont-
serte anda Nõukogude 
Liidu erinevates paika-
des. Milline oli kõige ekst-
reemsem esinemiskoht 
või kõige erilisem publik, 
selline kogemus, mis ku-
nagi ei unune?

(Naerab) Sahhalin ja Kam-
tšatka, see oli ekstreem. Siia-
maani on meeles, erilised ja 
kauged paigad. Oli tunne, 
nagu oleksid maailma lõppu 
jõudnud.

(Naerab mürinal) Kontserdil 
seal istusid kõik naised, küsi-
sime pärast, kus mehed on? 
Vastuseks saime, et osa olid 
kala püüdmas, teine osa istu-
sid türmis!

Seegi oli kõva elamus, kui 
me sõitsime rongiga Sahha-
lini ühest otsast teise ja meid 
arreteeriti! Meie mänedžeri 
peeti spiooniks – tema väli-
mus oli nagu Ameerika ar-
meeohvitseril, mustad prillid 
ees.

Üldse Venemaa publiku 
eripära, praktiliselt kõikjal 
suurtes linnades – nad istusid 
maha ja kui kontsert ei meel-
dinud, siis kuulasid kaks lugu 
ära ja minema. Süütenöör 
oli lühem, karvamüts pähe ja 
minema! Kui meeldis, siis oli 
asi lihtne, publik läks kerges-
ti kaasa. Meie muide saime 
esimesena selle „austava“ ni-
metuse – sõubänd, sõugrupp. 
(Lõbustatult) Kui naisi naerma 
ei saanud, siis oli väga kehv 
kontsert!

Ponksud poisid te omal 
ajal kõik. Kuid kellel teist 

„Maskis laulja“ teine 
hooaeg tõotab tulla 
esimesest põnevam
Eelmisel pühapäeval alustas teist hooaega TV3 publiku-
magnetist saatesari „Maskis laulja“. Saade jõudis ekraani-
le pisukese uuenduskuuri läbinuna – veelgi huvitavamate 
esinemiskostüümide ja värskelt värvatud uue detektiivi 
Kristjan Jõekaldaga, kes vahetas välja esimese hooaja nu-
putaja Ženja Fokini.

Ülejäänud kolm detektiivi-uurijat on samad: ajakirjanik 
Krista Lensin, näitleja-saatejuht Brigitte Susanne Hunt 
ning humorist-saatejuht Mart Juur. Saatejuhiks Mart 
Sander.

Mõned päevad enne saatesarja suurt teleesilinastust anti 
Coca-Cola Plaza A Le Coq sviidis asjast pressile lühike 
ülevaade ja näidati viit klippi uusimast hooajast.

Maskis laulja teine tulek – seal on hea energia, see on 
väga lõbus ajaviide. Kohustuslik pühapäevaõhtune kahe ja 
poole tunnine meelelahutus.

Lubatakse raudselt, et maskide taga on seekord eriti tun-
tud avaliku elu tegelased, üks tuntum kui teine ja loomu-
likult mitte ainult lauljad. Juba on pakutud ühena maski 
taha peitujatest naljatamisi Kartin Lusti, muinasjutulise 
Fööniksi siresääreks aga Liis Lemsalut, Anu Saagimit või 
Laura Põldveret. Saab siis näha...

„Ootan põnevusega uut hooaega. Ainult üks asi häirib. 
Nimelt on õigete lauljate kõrval kaasatud ju ka poliitikud, 
näitlejad jne. Päris lauljatel on teiste ees ilmselge eelis saa-
tes kauem vastu pidada. Võiks teha nii, et kõigi maskide 
taga peituvad just ainult lauljad. Siis oleks kõigil ka võrd-
semad šansid, oleks hulga huvitavam,“ leidis uue hooaja 
valguses telehuviline Tiit.

„Mina tean kindlasti, et võrreldes mitmete teiste riikide-
ga, kus sama formaat teles on, on meil igal juhul palju vin-
gemad ja profimad esinemiskostüümid. Fööniks, Kalevi-
poeg, Polaarhunt, Tulnukas, Ilves, Liblikas – kõigi teos-
tus on ju lihtsalt super!“ kostus vahetult enne pühapäevast 
avapauku teise saate vaataja Maariti arvamus.

Seda, et antud hooaeg tuleb esimesest huvitavam kinni-
tab ka „Maskis laulja“ peaprodutsent Kaupo Karelson. „See 
hooaeg tuleb veel vingem kui eelmine!“ kinnitas ta.

Uustulnuk „jäljeküttide“ seas ehk meelelahutaja Kristjan 
Jõekalda viskas pressitutvustusel talle omast nalja: „Ainu-
ke, kelle ma ära tunnen (hääle poolest) on Mart Juur!“

Tema kolleeg näitleja-saatejuht Brigitte Susanne Hunt 
lisas asjalikumal häälel juurde: „Raskem hooaeg. Maskid 
on veel ägedamad, kui eelmisel aastal. Gigastaarid on see-
kord.“

Krista Lensin andis mõista, et emotsioonid peaksid vaa-
tajal lakke tõusma: „Sellel aastal on seda vau-efekti! Kui 
hästi nad kõik laulavad!“

Moekunstnikust ja stilistist kostüümimeister Liisi Ees-
maa tõdes loodu kohta: „Fööniks oli kõige raskemini teh-
tav kostüüm. Kõige keerulisem on olla aga Tulnuka kos-
tüümi sees.“

Niisiis uus hooaeg. Palju nuputamist, rohkem lusti. Esi-
mene mask on aga langenud ja seda ei suutnud ükski koha-
lik detektiiv ära arvata – tippkokk ja saatejuht Joel Ostrat.

Ülo Külm

Tõnu Aare: „Kui naisi naerma ei 
saanud, siis oli kehv kontsert!“
Ansambel Apelsin on Eesti levimuusika tõeline 
elav legend. Hiljuti väljastasid nad pärast pikemat 
vahet vaid omaloominguga duubelkogumik „Apel-
sin 45“, mis on  saadaval ainult vinüüliformaadis. 
Uue plaadi ja Apelsini kirju mineviku teemadel sai 
vesteldud ühega senini kollektiivile truuks jäänud 
originaalkooseisu liikmetest, karismaatilise Tõnu 
Aarega.

Ülo Külm

Musitseerimise kõrval meeldib Tõnu Aarele ka elektrijalgrataste kallal nokitseda. Foto: 
Edyth Raamat

oli suurima naistemehe 
kuulsus, kelle järele nai-
sed tormi jooksid?

(Muigab, ilmselgelt hiilib vas-
tusest kõrvale) Võib üldiselt 
vastata, et seda on ikka näh-
tud. Alati leidus ka vastavalt 
maitsele. Fakt on see, et iga 
inimene on persoon. Igaühel 
on oma maitse. (Naerdes) La-
val olijad märkamatuks ei jää-
nud, selge see...

Tollased tudengid, EÜE-
kad, kes komandeeriti 
Odessasse, mäletavad hästi 
teie suurepärast kontser-
ti selles linnas aastal 1981. 
Olite ise teadlikud, et saa-
lis viibis arvukalt eestlasi?

Odessa kontserti mäletan 
väga hästi. Fantastiline pub-
lik, said meie naljadest hästi 
aru. Menu oli kohutav! Pol-
nud muidugi aega passida, kes 
seal saalis täpselt on, kuid üks 
tore kontsert oli.

Meenub sealtki lõbus lugu – 
vedasime mänedžeriga 500 
rubla peale kihla, et seda ko-
halikku klaverit, mida kont-
serdil kasutama pidime, me 
häälde ei saa. Ei saanudki. 
Sõime ja jõime selle raha pä-
rast ühiselt maha!

Kontserditel ei piirdu sa 
vaid laulmisega, sinu lahu-
tamatuks kaaslaseks laval 
on kitarr. Millal aga üldse 
esimese kitarri omanda-
sid, kui palju sul neid ko-
dus kokku võtta on?

Üldiselt esimese korraliku 
elektripilli, firmakitarri sain 
aastal 1973. Hea sõber Olev 
Ott Rootsist saatis. Kitarri 
valisin ise kataloogist välja. 
Aastate jooksul on praktili-
selt sama mudel mul olnud 
kasutusel kogu aeg. Pille on 
mul niipalju kui vaja. Need on 
minu jaoks töövahendid. Pille 
ma ei kogu.

Millest see tuleb, et Apel-
sini koosseis on aastate 
jooksul korduvalt muutu-

nud? Kollektiivist on läbi 
käinud ju kusagil neli-
kümmend muusikut-pilli-
meest, lauljaidki mitmeid?

Punt oligi algselt tehtud 
viieks aastaks. Iff läks ära pä-
rast viit aastat. Koosseisu va-
hetused olid paljus tingitud 
sagedastest Venemaa reisi-
dest – need polnud lihtsad! 
Reisi peal ei pidanud paljud 
vastu sellele tempole, sa pead 
ju kogu aeg ka heas vormis 
olema. Just Venemaa aeg oli 
palju „töökäsi“ vaja.

Millal sinu enda järgmist 
sooloplaati oodata võib? 
„Autoportree 1“ ilmus pä-
ris ammu, viie aasta eest?

(Mõtleb) Võib-olla oleks 
asi valmis, kuid koroona lõi 
kogu värgi sassi. Apelsini vi-
nüülplaadi tegemine võttis ka 
kaua aega. Nüüd alles alusta-
sin teise plaadi materjali sal-
vestamist. Tegelen asjaga, tu-
leb välja millal tuleb. „Auto-
portree 2“ puhul tegelen ikka 
uute asjadega, mõningad as-
jad säilitan vanast.

Kuidas vähest vaba aega 
veedate? On teil ehk mõni 
põnev hobi, tõsine harras-
tus?

Hobi on elektrijalgrattad 
ja nende komplekteerimine. 
Olen neid vennale, naisele ja 
endale teinud. Sõiduriistade-
ga olen tegelenud terve elu-
aeg. Mehaanika ja nokitsemi-
ne on mulle alati meeldinud, 
lapsepõlvest peale.

Lõpetuseks küsin, millal 
Apelsini jälle laval näha 
saab, mida toob tulevik? 
Ja kas „Apelsin 65“ ehk ka 
teoks saab?

(Kavalalt) Ainuke, mis on 
kindel, on see, et kõik on 
ebakindel. (Naerab) Meil on 
viisaastaku punt! Sõnasin vist 
ära, kui ütlesin ansamblikaas-
lastele, et uus viisaastak on 
alanud. Aga millega see lõp-
peb, seda ei tea mitte keegi.
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Kui teil on mõnikord 
tunne, et igatsete mida-
gi veidi nõukaaja hõn-
gulist, siis see vene ko-
möödia sobib niisugu-
seks patustamiseks 
väga hästi.

Margit Adorf

Kui vaatate treilerit, siis see 
jätab pisut eksliku mulje nagu 
oleks tegemist filmiga, kus on 
ainult nilbed nabaalused nal-
jad. Lugu saab küll alguse rin-
dadega seotud probleemist, 
aga edasi liigub tegevus su-
juvalt üle nostalgiliseks rän-
nakuks kuurortlinna Kislo-
vodskisse. Omamoodi maan-
teefilmiks, kus on ohtralt nii 
ootamatuid kui ka (oodatud) 
klišeelikke komejantlikke 
sündmusi.

Loo peategelane Maša 
(Svetlana Hodtšenkova) on 
estraadilaval taustalaulja. 
Ühel päeval proovis avastab 
pirtsakas staarlaulja, et Maša 
rinnad ei sobi enam taustale 
võbelema. Keegi teine seda 
varem ei ole märganud, aga 

5. novembril algusega kell 15 
arutletakse Lääne-Virumaa
keskraamatukogu saalis tee-
mal, kuidas luua elurikast 
keskkonda linnas ja maal.

Arutelu juhivad Karin 
Bachmann, Merle Karro-

Kalberg ja Anna-Liisa Unt, 
Tartu 2024 Euroopa kultuu-
ripealinna projekti „Kureeri-
tud Elurikkus“ idee autorid.

Eesti inimarengu aruanne 
„Linnastunud ühiskonna ruu-
milised valikud“ uuris, milline 

on elukeskkonna ja ümbritse-
va ruumi mõju inimese hea-
olule ning milline on inimese 
suhe looduskeskkonnaga lin-
nas ja maal. „Koduümbruse 
rohealad parandavad Eesti 
inimeste elukvaliteeti, kuid 

Rakvere Teatri väikses saalis 
jõudis möödunud laupäeval 
vaatajate ette absurdimeister 
Samuel Becketti „Lõppmäng“, 
mis on omamoodi nali maa-
ilma kadumisest.

Lavastuse tutvustuse seisab, 
et see must komöödia algab 
olukorras, kus kõik hakkab 
otsa saama – pole enam put-
ru, kajakaid ega meresõitjaid. 
Majakad on oma alustelt lah-
ti murdunud. Isegi valgus 
hakkab hääbuma. Kuid kaks 
meest on alles. Üks neist ei 
näe ja teine on ori. Ometi 
on neil alles palju sõnu. Ikka 
need vanad armsad küsimu-
sed ja teada vastused. Kuid on 
ka sõnu, mis on kasutamata. 
Ootusärevus on suur – iga 
sellise sõna sünniga nende 
huultelt maailm muutub. Ol-
les lõpus, on nad ikka veel 
jumalad. Need kaks tegelast 
usuvad, et niikaua, kui me 
räägime, me ei sure. Ning 
vaatamata kõigele on lõbu-
sam kabetada elu malelaual 
koos, mitte üksi.

Rakvere Teater
23.10 kell 19 „Paunvere 
poiste igavene kevade“ s/s, 
lav. Urmas Lennuk

23. ja 28.10 kell 19 „Ilma 
sinuta“ v/s, lav. Peeter 
Raudsepp

27.10 kell 19 „Lõppmäng“ 
v/s, lav. Peeter Raudsepp

29.10 kell 19 „Alibi“ v/s, 
lav. Andres Noormets

Lääne-Virumaa 
Vaegkuuljate 
Ühing
26. oktoober kell 14 Rak-
vere linnavalitsuse majas 
kuulmisabivahendite tut-
vustus, müük ja tellimine, 
KadriMardi OÜ

10. november väljasõit 
Tartu Vanemuise teatrisse 
ligipääsetavusega etendu-
sele „Elamise reeglid“. Vaa-
ta lisa virumaa.vaegkuul-
jad.eu. Registreerida saab 
teabepäeval või tel 523 
3836

Gustavi Maja
26. oktoober kell 18.30 
Lille Lindmäe loeng „Ter-
vendavad koodid II“

29. oktoober kell 18.30 
Viigi Viil Kanguri loeng 
„Abi ja abistamine“

12. november kell 18.30 
Peeter Liivi loeng „Keha-
vedelike ph kui organismi 
tähtsaim tasakaal“

21. – 22. november Inga 
Põldma lühikursus „Stres-
siga toimetulek jooga abil“

Info ja registreerumine tel 
553 5871, 
www.gustavimaja.eu

Lääne-Viru Pen-
sionäride Liit
18. november kell 9 väl-
jasõit Võhma küünlavab-
rikusse, kus valmistame 
omale küünla ja saame 
neid ka osta, ning Imavere 
piimandusmuuseumisse. 
Hind 49 eurot sisaldab ka 
lõunat.

Oleme avatud sotsiaal-
keskuses kolmapäeviti kell 
10–13.

Ootame registreerima ja 
tasuma ka liikmemaksu.

Kontaktid 58 551 886 Sirje, 
53 438 408 Maret

Tulemas on arutelu avaliku ruumi kujundamisel 
nende tervise- ja sotsiaalset 
mõju sihipäraselt ei arvesta-
ta“, tõdetakse aruandes.

Miks peaksime pöörama 
oma elukeskkonnale ja sel-
le planeerimisele rohkem 
tähelepanu? Milleks vajame 
elurikkust linna ja maale? 
Milline on elurikas keskkond 
ja kuidas seda saavutada? 

Mida saab igaüks teha, et elu-
rikkust linna ja maale juurde 
tuua või seda hoida?

Loeng toimub koostöös 
Tartu 2024, korraldavad Ees-
ti Koostöö Kogu, Rakvere 
linnavalitsus ja Lääne-
Virumaa keskraamatukogu.

Sissepääs on vaba ning 
oodatud on kõik huvilised.

Kuulutaja

Teatris esietendus absurdikomöödia

Üht keskset tegelast kehastab Märten Matsu. Foto: Helen Solovjev

Lavastaja Peeter Raudsepp 
avas näitemängu tagamaid 
nõnda: „Lõppmäng tähendab 
males viimaste lauale jäänud 
malenditega võidu või kao-
tuse poole liikumist. Becket-
ti „Lõppmäng“ uurib musta 
komöödia võtmes seda, mis 
juhtub, kui maailm ise on üks 
suur lõppev malemäng. Kui 

malendeid ehk inimesi on 
jäänud ainult neli ja kõik käi-
gud on juba ammu teada. Sel-
les olukorras muutuvad täht-
saks väiksemadki võidud – 
olla veel veidike tähtis või 
veidike armastatud. Kas üld-
se tahetakse mängu lõpeta-
da? Või äkki mäng ei lõp-
pegi, kuigi seda tahetakse 

lõpetada?“
Samuel Beckett oli iiri näite-

kirjanik, prosaist ja luuleta-
ja, lisaks ka lavastaja. Elades 
suure osa oma täiskasvanu-
east Pariisis, kirjutas ta pea-
miselt prantsuse keeles, kuid 
tõlkis ise oma teosed ka ing-
lise keelde. Lisaks tuntuima-
tele näidenditele „Godot’d 
oodates“, „Lõppmäng“, „Õn-
nelikud päevad“ ja „Krap-
pi viimane lint“ on Beckett 
kirjutanud ka novelle ja 
romaane.

„Lõppmäng“ on inimloo-
muse dramaatiline väljendus. 
Puuduvad karakterid ja süžee 
traditsioonilises mõistes, sest 
näidend tegeleb teemaga ta-
sandil, kus ei tegelasi ega sü-
žeed enam ei eksisteeri. Kuid 
vaatamata tegevuse mõttetu-
sele ja sellele, kui väikeseks 
kahaneb inimese tegevus-
väli, jätkub ikka mehaaniline, 
mõttetu ja piinav askeldami-
ne. See, mis näidendis toi-
mub, ei ole sündmus konk-
reetse alguse ja lõpuga, vaid 

nagu absurditeatrile kohane – 
tüüpsituatsioon, mis jääb end 
igavesti kordama.

„See lavastusprotsess on 
pannud mind mõtlema, et 
kui me kõik koos tegutsema 
ei hakka, siis see ei ole mitte 
ainult lavastuse „Lõppmäng“ 
lühikirjeldus, vaid sobiks 
iseloomustama tervet meie 
tulevikku. Mina usun veel, 
et teatrietendus pole ainult 
meelelahutus, vaid suudab 
panna inimest mõtlema ja 
ma siiralt loodan, et lavastus 
„Lõppmäng“ annab inimesele 
midagi, mis aitaks seda maa-
ilma natukenegi paremaks 
muuta,“ märkis näitleja Mär-
ten Matsu.

Loo autor on Samuel Bec-
kett, lavastaja ja kunstnik 
Peeter Raudsepp, tõlkija Mati 
Unt. Osades astuvad üles 
Margus Grosnõi, Märten 
Matsu, Helgi Annast ja Volli 
Käro.

Kuulutaja

Nostalgiahõnguline komejant

staar on staar ja Maša vahe-
tatakse teise naise vastu välja.

Maša ei hakka kordagi 
juurdlema selle üle, kas tal-
le äkki tehakse liiga. Välja ei 
paista ka seda, et ta ise oleks 
seni oma kehavolüümide üle 
kuidagi rahulolematu olnud. 
Kuid peategelane rühib sir-
gelt talle etteantud sihi poo-
le – tuleb leida raha rindade 
kohendamise operatsiooni 
jaoks.

Nüüd tuleb mängu teine 
tegelane, Saša (Maksim La-
gaškin), kellele Maša kuna-
gi raha laenas. Mees arvab, 
et naisel on mingi hirmus 
surmatõbi, et operatsiooni 

vajab ja on nõus minema raha 
küsima oma Kislovodskis ela-
va tädi käest.

Ja seal, moskvalaste jaoks 
kauges kolkas, saavad alguse 
saatuslikud seiklused, millest 
sünnivad uued romantilised 
suhted. Saab palju venepära-
selt jantlikku nalja ja valatak-
se ka dramaatilisi pisaraid. 
Lõpuks saab Maša siiski ka 
oma rinnad kohendatud, aga 
see pole üldse oluline.

Kislovodskis satuvad Maša 
ja Saša otsejoones tädipoja 
pulma, mida peetakse tädile 
kuuluvas vanas restoranis, 
mis oma olemuselt lisab loole 
omakorda palju situatsiooni-

koomikat. Saša aga ei jul-
ge kuidagi tädile öelda, et tal 
on raha vaja ja nende esialgu 
paaripäevasena mõeldud vi-
siit jääb venima. Sündmusi 
jagub ja siin on ka mõned 
nabaalused naljad, kuid kõik 
jääb filmilindil siivsaks, nali 
sõltub vaataja enda rikutuse 
tasemest.

Üks mis kindel – Kislo-
vodsk paistab selles filmis 
küll nii ahvatlev koht, et te-
kib soov sinna seda asja oma 
silmaga vaatama minna. Sa-
natoorium on täpselt selline 
parasjagu vanaaegne, et päris 
ära just ei lagune, aga mood-
saks ka veel pole tehtud. Ja 

linn on täis kontraste.
Tegelaskujud on maalitud 

mahlakalt ja klassikaliselt. 
Tädi on suure südamega hea-
tahtlik naine, tädipoja vastne 
abikaasa aga lihtne maa-
tüdruk, kes üle kõige igatseb 
maailma näha. No vähemalt 
Moskvasse minna, sest seal 
on „elu tuiksoon“. Restorani-
äri eriti ei edene, ettekand-
ja varastab ja kokk on väga 
ebahügieeniline.

Sekka on puistatud ka mit-
meid estraadilaule erineva-
te tegelaste esituses, nii et 
võib öelda küll, et nalja saab 
rohkem kui rubla eest. Kui te 
aga ootate sellest loost mingit 
sügavust või moraali, siis seda 
ei tasu otsima hakata.

Tegelased on nagu on, kee-
gi neist ei ole pahatahtlik ega 
salakaval, kuigi intriige pu-
nutakse ja tagaselja susserda-
takse. Keegi ei saa mingit elu 
õppetundi, mille najal ennast 
või enda väärtushinnanguid 
muutma peaks. See on puh-
talt nostalgiline meelelahutus, 
sobib kergeks lõõgastumi-
seks. Korralik vene komöö-
dia, lõuatäie naerda saate 
kindlasti.

Peategelased Maša ja Saša. Foto: pressimaterjalid
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• Müüa uued maasturi naastreh-
vid Good Year 255/65 R18, uued 
naastrehvid Hankook 215/60 
R16, uued naastrehvid Yokoha-
ma 215/60 R16 ja uued naastreh-
vid Yokohama 215/60 R17. Kõik 
rehvid soodsalt. Tel 5596 3984

• Müüa 4 Renault Masteri vel-
gedel talverehvi 195/65 R 16C + 
originaal ilukilbid. Tel 506 1547

OST
• Ostan tagaveolise auto! Hind 
kuni 1000 €. Tel 5682 2544

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

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

• Ostan vene sõiduauto ( VAZ, 
GAZ ja UAZ) ja vene mootorratta 
ning nende varuosasid. Tel 5346 
6841

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! 
Lääne-Virumaal tuleme kohale 
15 minutiga ja maksame pa-
rimat hinda! Pakkuda võib ka 
vigaseid, avariiliseid või seis-
nud masinaid. Arveldamine 
sularahas! Helista 5631 1001

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

• Ostan sõiduautosi, maastu-
reid ja kaubikuid igas seisu-
korras. Võib remonti vajada. 
Ei pea omama ülevaatust ega 
kindlustust. Vajadusel kustutan 
registrist. Teen parima pak-
kumise. Helista 5309 2650 ja 
saate teada palju Teie sõiduki 
eest pakume

• Ostan diiselmootoriga auto/
maasturi. Peab olema manuaal 
käigukast. Võib olla ka rikkega. 
Hind kuni 1800 €. Tel 5552 7229

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

SOODUSHINNAD ON OKTOOBRI LÕPUNI! 
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

LISAINFO TEL 5624 4605

MÜÜA

2-toaline korter 
Narvas, 60 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3141883   

2-toaline korter 
Rummu alevis, 47,6 m2  

Lisainfo www.kv.ee/3141885 

Hind 11 900 €*Hind 14 500 €*

  3-toaline korter Valga lin-
nas 60 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3236627

2-korruseline kortermaja 
Vändras  

Lisainfo www.kv.ee/2335034 

Hind 47 000 €*Hind 8900 €*

Maja 
Põltsamaa, Kalana 

Lisainfo www.kv.ee/3142474

Maja Väike-Kamari, 
Põltsamaa 

Lisainfo www.kv.ee/3185460 

Hind 24 000 €Hind 9000 €*

Maja Rakvere vald, Tõrma 2 
korrust  

Lisainfo www.kv.ee/3134721

Talu koht 
Aseri lähistel 

Lisaainfo www.kv.ee/2984762

Hind 14 500 €Hind 34 500 €*

Elamumaa 
Tõrma 1ha 

Lisainfo www.kv.ee/2984791

Maatulundusmaa 
Rae vallas, 33 000 m2 

Lisainfo www.kv.ee/2984458  

Hind 10 000 €*Hind 11 000 €*

Elamumaa 
Vasta külas, Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2262143 

Müüa kinnistu lagunend 
hoonega Mahu küla lähedal 
Lisainfo www.kv.ee/2984564

Hind 3800 €Hind 3500 €

Müüa 1-toaline remonti vajav 
korter II k Tapal 

Lisainfo www.kv.ee/3254492

Müüa 2-toaline remonti vajav 
korter Tapal  

Lisainfo www.kv.ee/3254481 

Hind 8500 €*Hind 7700 €*

2-toaline korter Anija v, 
Lehtmetsa k. 43m3, II k

 Lisainfo www.kv.ee/3268667 

2-toaline korter Põlva linnas 
II k, 46 m2. 

Lisainfo www.kv.ee/3272149

Hind 22 500 €*Hind 22 500 €*

Maja Voka alevikus, 130 m2,
 ehitatud 2018. aastal.Lisain-

fo www.kv.ee/3070820

Maja ja kõrvalh Saaremaal 
Kandla k. Kinnistu 0,7 ha

 Lisainfo www.kv.ee/3205100

Hind 40 000 €Hind 160 000 €

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Kundas. 
Tel 5383 1014

• Müüa 1toaline korter 6 km Väi-
ke-Maarjast. Tel 5395 0313

• Müüa 2toaline korter Kunda 
linnas, hind 6700 €. Tel 5639 9145

• Müüa möbleeritud 2toaline 
korter Väike-Maarjas Jaama 2-3, 
II korrus. Küte õhksoojuspump, 
renoveeritud trepikoda, välisuk-
sed lukustatud, naabrid on kor-
ralikud. Hind 4500 €, võimalus 
tingida! Helistada alates 17-20.00. 
Tel 5663 8229

• Üürile anda renoveeritud 2toali-
ne ahjuküttega korter Huljal. Tel 
522 9010 või 5394 2650

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Aseris, vajab remonti. Tel 5632 
7008

• Müüa Väike-Maarjas 2toaline 
korter. Tel 5384 0897

• Müüa 3toaline ahjuküttega 
korter Ubjas. Remonti vajav. Tel 
5365 4047

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

• Müüa 4toaline korter Tamsalus. 
Korter asub 3/3 korrusel ning 
koosneb elutoast, kolmest ma-
gamistoast, köök ja kaks eraldi 
asetsevat hoiuruumi, vannitoa 
remont tehtud 2019. a, suur rõdu. 
Olemas kelder, parkla. Korteri 
eluruumipind 78,3 m2. Kõigest 
mõne minutilise jalutuskäigu 
kaugusel asuvad Krõlli lasteaed, 
Tamsalu Gümnaasium, toidu-
kauplused Maxima ja Grossi 
toidukaubad ning Meie pood, 
bussipeatus Rakvere–Tapa-Järva 
Jaani suunal ja väga hea rongi-
liiklus Tallinn-Tartu suunal. Tel 
5664 5427

• Müüa 4toaline  soe remon-
ditud korter Huljal! Madalad 
kommunaalkulud. Osa mööblist 
jääks sisse. Võimalus kohe elama 
asuda! Lähedal lasteaed, uus 
mänguplats, kauplus, raamatu-
kogu. Linn 8 km kaugusel. Tihe 
bussiühendus. Soovi korral saaks 
ka aiamaad. Tel 5838 9000. Helista 
ja tule vaatama! Kiirele ostjale 
tingimisvõimalus!

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 
5817 2199

• Müüa maja Rakveres, 3 tuba, 
hea asukoht, omaette hoov. Tel 
5593 8252

• Müüa maal maja, 3 ha. Maad, 
viljapuuaed. Tel 5613 7159

• Müüa maja Rakveres, 3 tuba, 
kõrvalhooned, asukoht hea. Tel 
5593 8252

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

• Soovin osta Rakveres 1-2toalist 
korterit. Vaatan üle kõik pakkumi-
sed. Tel 5330 4937

• Ostan Kunda 2toalise renovee-
ritud korteri. Tel 5631 1203, mai.
lepp@mail.ee

• Ostan väiksema maja Rakveres. 
Tel 5887 6300

• Ostame talumaja koos metsa 
või põllumaaga. Hooned võivad 
vajada remonti. Kiire asjaajamine 
ja aus hind. Saada oma pakkumine 
www.maatulu.ee või helista meie 
eksperdile. Tel 5666 9006

• Soovin osta garaaži Kundas 
Kasemäel, hind 600 € või kokku-
leppel. Tel 515 7786

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida Rakveres soodsa 
hinnaga 1toalist korterit puuküt-
tega. Tel 5594 6419

• Üürin korterit Kadrinas või 
selle lähiümbruses 2-3toalist, 
seisukord hea või väga hea, sobib 
nii kesk- kui ka puuküttega korter. 
Ei oma lemmikloomi, samuti ei 
ole suitsetaja. Korter peab olema 
puhas ja hoitud. Tel 5699 2210

• Üürin maja Kadrina lähedal. Tel 
5698 2788

ANNAN ÜÜRILE

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

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

• Anda üürile 1toaline korter 
Sõmerul. Tel 513 4941

• Anda üürile soodsalt ilma mu-
gavusteta 2toaline ahjuküttega 
korter Rakveres. Tel 5558 7544

• Üürile anda 2toaline möblee-
ritud korter Rakvere kesklinnas. 
Vesi sees. Üür 200 €. Tel 554 5090

• Anda üürile 2toaline ahjukütte-
ga, möbleeritud korter Laekveres. 
Üüri hind 100 € + maksud. Info tel 
527 0058

• Anda üürile tuba eramu 2 kor-
rusel Tallinna lähedal Järvekülas. 
Tel 5811 6238

• Anda üürile ahiküttega korterid 
Rakvere linnas Tööstuse tn 10. 
Korterites olemas vesi, pesemis-
võimalus puudub. Üürile anda 
2toaline hinnaga 150 € ja 3toaline 
160 €. Tel 5664 1656

• Annan üürile 3 tuba eramajas, 
agumadar@gmail.com

• Anda üürile eramu alumine 
korrus. Tel 5811 6238

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6, 2,4. 121kW, 1998. 
a . Tel 5342 5932

• Müüa Citroen C3, 09/2008. a. 
1,4i, 54kW, bensiin, 5 ust, luukpä-
ra, hooldusraamat, konditsioneer, 
väike läbisõit, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Citroen C5. 1,8. 2005. a. 
Tel 5342 5932

• Müüa Fiat Stilo, 09/2003. a. 1,6i, 
76kW, bensiin, 3 ust, helehall met, 
täiuslik hooldusraamat, sõitnud 
ainult 139  000 km, korralik, öko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Ford Focus, 1,6, bensiin, 
74kW, 1999. a, helehall, käru-
konks, universaalne, ökonoomne, 
kõik mis vaja töötab, rehvid MS. 
Ülevaatus kuni 08.2021. a. Asub 
Tapal. Räägin vene keeles ja na-
tuke eesti keeles. Hind 500 €. Tel 
5807 8928

• Müüa Ford Focus Chia 1,8TDCi 
03/2003. a. 74kW universaal, he-
lesinine metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, hea 
varustus, puhas auto, korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5907780

• Müüa KIA Ceed TX 07/2007. a. 
1,6i. 84kW, turbodiisel, 5 ust, luuk-
pära, kirsipunane met, täiuslik 
hooldusraamat, kliima, el.aknad, 
valuveljed, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Mercedes-Benz 2002. 
a. Hõbedane, diisel, kehtiv üle-
vaatus kuni 08.2021. a, kehtiv 
kindlustus. Hind 1000 €. Tel 
5824 4057

• Müüa Opel Astra Comfort, 
08/2003. a. 1,6i. 62kW, hall me-
tallik,, bensiin, sedaan, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 1 
omanik, väga korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 207 Trendy, 
11/2009. a. 1.6HDI, 66kW tur-
bodiisel, tumesinine metallik, 
luukpära, 5 ust, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, korralik, 
superökonoomne 4-5 l/100 km 
kohta! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Fabia Elegance 
Combi, 09/2010, 1,6TDI, 66kW 
must metallik, universaal, turbo-
diisel, hooldusraamat, konditsio-
neer, väga heas korras, superö-
konoomne 4,2 l/100 km kohta, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat Com-
fortline, 2002. a. 2,0i, 85kW, ben-
siin, hõbedane metallik, sedaan, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, va-
luveljed, veokonks, kehtiv ÜV 
02/2021, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

VARUOSAD
• Müüa 4 valuvelge koos suve-
rehvidega. 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

• Ostan vene sõiduautode uusi 
varuosasid, mootoreid ja kere 
detaile. Tel 524 0996

• Müüa vähekasutatud naast-
rehvid 195/65R15 Good Year, 
Hankook soodsalt komplekt, 
hind 80 €, VW/Audi plekkveljed 
16 tolli 5x112, Nokia naastrehvi-
del, komplekt 130 €, Golf 4/Bora 
plekkvelgedel 5x100 naastrehvid 
Nokia 195/65R15 komplekt 130 
€, Opel Astra/Vectra valuveljed 
headel naarstrehvidel Bridgesto-
ne 195/65R15  5 auguga komplekt 
160 €, Vectra/Zafi ra plekkveljed 
lamellrehvidel 195/65R15 komp-
lekt 100 €, plekkveljed VW Golf 
5,6, Passat, Touran 16 tolli 5x112 
komplekt 50 €, plekkveljed Opel 
16 tolli komplekt 50 €! Rakvere. 
Tel 5903 7780
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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
kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

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

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5376 2575

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Võivad olla seisnud, remon-
tivajavad, avariilised, heas korras 
jne. Maksan head hinda! Huvi 
pakuvad ka vene masinad. Romud 
kustutan registrist. Tel 5357 7108

Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt kliendi 

joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus (vaja-

dusel väljasõidud kliendi juurde)
RASKETEHNIKA, VEOAUTODE NING 
HAAGISTE REMONT, HOOLDUS NING 
VARUOSAD
FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD 
(väljasõidud klientide juurde)
SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD
KLIIMADE TÄITMINE+REMONT
RASKETEHNIKA REHVITÖÖD
VEOAUTODE REHVITÖÖD
REHVIDE PARANDUS+MÜÜK
ALUSROOMIKUTE REMONT+MÜÜK

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Alumiinium, roostevaba, vask, 
titaanium keevitustööd. Eritelli-
musmööbel ja palju muud. Rakve-
re, Pikk tn. Tel 5565 7614, Kristjan

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Viru-
maal. Tel 508 6455

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

VEOTEENUS JA RENT
• Kallurauto teenus  (kamaz 
55111). Tel 503 2269

 

• Veoteenus, kolimine ja kolu vedu 
prügimäele. Tel 506 1547

• Kui sul on tarvis metsa raie- 
ja väljaveo teenust või ainult 
ühte neist, siis loed õiget kuu-
lutust! Täpsema hinna oskame 
öelda, kui meiega ühendust 
võtate. Seda saate teha telefoni 
teel või meie Facebookis! Tel 
523 7945. Facebook - Virumaa 
Puupoisid

• 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. Vaja-
dusel kaasas kaks tublit abilist. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 0360

KAEVETEENUSED
• Kaevetööd miniekskavaatori-
ga, pinnase aukude puurimine. 
Tel 5558 3686

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

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

• Santehnilised tööd. Tel 5664 
6055

• Aitan pisiremondi ja ehitustöö-
dega. Tel 526 0804

• Hoonete renoveerimine, 
ehituse sisetööd, puitfassaa-
did, lintvundamendid, müü-
ritööd. Tel 5646 0674

• Paigaldame pelletkaminaid, 
moodulkorstnaid ja korstna-
hülsse. OÜ NEUP. Tel 5919 8545, 
e-post: neup@neup.ee

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

• 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

• Valmistan uksi, aknaid. Tel 5349 
6065

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

•  Vande talumajade renoveeri-
mine vundamendist katuseni. 
Majapalkide ja sarikate vahe-
tus, soojustus. Tel 5633 1530

• Korterite ja vannitubade 
remont. Tel 5633 1530

• Lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5553 0770

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

• Siseviimistlus (plaatimine, par-
keti paigaldus), majad, saunad, 
korterid. Tel 504 5560

• Sanitaarruumide plaatimi-
ne, vannitubade plaatimine, 
kaubandusruumide plaati-
mine, tööstusruumide plaati-
mine, remonttööd, ehitustee-
nus, tasandamine, Hüdroiso-
latsioon. Tel 5664 4111 www.
ceramo.fi . Plaadispets OÜ, priit.
tinnuri@gmail.com

• Teostame eramute ventilat-
siooni töid, täislahendus. Küsi 
pakkumist tel 5197 0125

• Teostame kõiki ehitus- ja re-
monttöid nii eramutes kui korte-
rites, siseviimistlus, soojustamine, 
voodrid, vannitoad, jne. Santehni-
lised tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 
5808 5965

• Põrandatööd: laud- ja parket-
tpõrandate lihvimine, lakkimine 
ja õlitamine. Tel 5829 2584

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

• Korterite, vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

KUULUTA
kuulutused.kuulutaja.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

• 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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Tulge ja saate teada, 
kuidas end hästi tunda ja 

olla energiline. 
Aadress: Rägavere tee 35a, 

II korrus, Rakvere. 
Tel 564 1448

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

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• 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 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

• 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 ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

MUUD TEENUSED
• Raamatupidamine mikro- ja 
väikeettevõtetele algandmetest 
majandusaasta aruandeni. Huvi 
korral kirjuta: raamatupidamine@
avitex.ee või helista tel 5301 6084

• Raamatupidamisteenus väike-
fi rmadele. Tel 529 6911

• Kogemustega kõrg.h. raamatu-
pidaja osutab fi rmadele raama-
tupidamisteenust. Tel 5568 6385; 
56887448, mail: benedicion2@
gmail.com

• Pakkuda raamatupidamistee-
nust ettevõtetele. Huvi korral 
ühendust võtta numbril +3725824 
1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Raamatupidamine väikeette-
võtetele. Alates algdokumentidest 
kuni majandusaasta aruandeni, 
info@aruvain.ee

• Uus kauplus Riidebox. Avatud 
uus kirbuturu kauplus Rakveres 
Võidu tn 5. Tule rendi endale boks 
ja too kõik oma kapis seisvad as-
jad meile müüki ning osta endale 
uued. Lisainfo facebookist või 
telefonil 5645 4294

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

• Meemassaaž. Pensionäridele 
-20 %. Tel 528 3149

• Lumetõrje suurema traktoriga 
(olemas lumepuhur). Tel 503 2269

• Elektrigeneraatori  teenus 
(20kW). Tel 503 2269

• Hauaplatsi sügis-talvine hool-
dus ja külastamine. Helista tel 526 
0804 ja lepime selles kokku. Tähtis 
on südamerahu

• Maahooldus Virumaal. Kululõi-
kus, võsalõikus, saelõikus. Tel 
514 8661

• Pehme mööbli remont veo või-
malusega. Tel 506 1547

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

• Soojuspumpade müük, pai-
galdus, 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

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• KALEVBAND, tantsumuusika 
igale eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Printerite 
müük, hooldus ja rent. Kohapeal 
suur valik kvaliteetseid, soodsa 
hinnaga analoogtoonereid. Aad-
ress E. Vilde 14/1, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

• Tele- ja SAT seadmete müük ja 
paigaldus, era- ja kortermajadele. 
OÜ Ertesantenn. Tel 5340 7808

• 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. Vaa-
ta ka www.hss.ee
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Rakvere 
Kütteladu müüb 
puidubrikett 
al 130 €/alus
turbabrikett 

135 €/alus 
küttegraanuleid 

al 190 €/alus. 
Transpordivõimalus. 

Narva 17, tel. 5566 9440, 
www.algaveod.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

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

Turu kaubamaja II korrusel!

Keemiline silmade 
värvimine 5 €

Keemiline kulmude 
värvimine 5 €

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

Avatud:  E-R 9-17, L 9-14
Tule uudistama!  Tel 526 9069

TEENINDAN ELAVAS 
JÄRJEKORRAS

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Müüa uus saunaahi. Tel 5199 
7910

• Müüa kirjutuslaud. Tel 551 7090

• Müüa vanaaegne tume puit 
kiiktool, hind 150 €. Tel 5645 1242

• Müüa korralik kasutamata, või-
mas akulaadija 3-65V, 20A, öko-
noomne, tutikas, vana hea Puur-
mani akulaadija „Start“ ja korralik 
kingsepa lappmasin „Singer“ 
29K. Tel 5801 9086

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

• 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

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

• 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 pildil oleva vaasi. Võib 
pakkuda ka teistsuguse kuju, 
värvi ja õhumullidega lillevaa-
se. Hind 80 €/tk. Tel 5677 0569

• Ostan ENSV/Nõukogude aeg-
seid märke ja autasusid. Tel 510 
7541

• 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

• Ostame kokku ehituskaablit. 
Tulen ise järgi. Raha kohe kätte. 
Ehituskaabel – 650 €/tonn. Ehi-
tuskaabel (1 kihiline isolatsioon) 
1000 €/tonn. Tel 5877 2173 

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

• Ostan õhumullidega veneaeg-
seid tarbeklaasi vaase. Hind kuni 
80 €. Tel 5677 0569

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

• Ostan veneaegse arstikabineti 
kaalu ja pikkusemõõtja. Tel 502 
9782

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

• Müüme igas mõõdus kvali-
teetseid küttepuid. Helista ja 
küsi pakkumist. Broneerime ka 
tellimusi järgmiseks kevadeks/
suveks. Hall lepp, sanglepp, 
haab, kask. Tel 5559 0853. Lää-
ne-Virumaa, Väike-Maarja vald. 
HaluProff  OÜ

• Müüa kuivi, saetud, lõhutud 
küttepuid (okaspuu). Tel 507 7961

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

• Müüa kuivi küttepuid 40 l kott 
1.50 €, Vao. Tel 5395 0313

• Müüa turbabrikett alusel 900 
kg, 145 €. Kasepuitbrikett alusel 
960 kg, 150 €. Vedu tasuta. Tel 
5363 9678

• Müüa 30-60 cm kuivi küttepuid: 
lepp 45 € ja kask 55 €. Lepp võrgus 
2.80 €, kask võrgus 3.50 €, mänd ja 
kuusk võrgus 2.50 €. Hinnad koos 
transpordiga. Tel 508 7430

• 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, 150 €. Müüa turbabrikett 86 
tk alusel ca 900 kg, 145 €. 

Müüa kivisüsi 1000 kg alusel, 25 kg 
kottides 250 €. Tasumine ülekan-
dega, kaardiga, sulas. Vedu tasuta! 
Tel 5373 3626

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Müüa suures valikus erine-
vaid puitbrikette, pelletit 6/8 
mm, kivisüsi ning kuivi küt-
tepuid, transport tasuta. Tel 
5390 0545

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi 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

EHITUS

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, freesasfalti, gra-
niitsõelmeid, liiva, haljastus-
mulda. Suuremate koguste 
tellimisel koostame hinnapak-
kumise. Asume Rakveres. Tel 
5463 8919

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

• Ostan soodsalt ehitus blokke 
garaaži ehituseks, äkki kellelgi 
on üle Narva blokke või midagi 
taolist - KIIRE. Ning muud ehitus 
materjali: tuuletõkkeplaate, villa 
ja voodrilauda. Tel 5463 1682
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Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis ning Kuulutuste 
Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

 
Helista 32 25 093

 
Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald 

E - R 9-17
 

Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi 
Toidukaubad kaupluses „Joogid”. 
Kauplus avatud  iga päev 10-22

AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud E-R 9-17

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090; 322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

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

METS

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

PÕLLUMAJANDUS

• Kes tahab oma õunamahla-
varusid täiendada? Helista tel 
5398 1891

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine.  Info tel 51 
962 628 või  53 54 3002

• Müüa mahedalt kasvatatud 
toidukartulit „Laura“, „Maret“, 
„Piret“, „Reet“ ja „Ando“. Tel 504 
6887

• Müüa toidukartulit „Laura“. Asu-
me 3 km Rakverest. Tel 5334 5348

• Müüa toidukartulit: „Flavia“, 
„Vineta“, „Läti kollane“, „Georgina“, 
„Laura“, „Printsess“ ja „Tiina“. Tel 
5616 5542

• Müüa nisu 0,18 €/kg, oder 0,16 
€/kg, jahu 0,5 € /kg. Toon Rakvere 
piires kohale. Tel 520 0783

OST
• Ostan veskikivi. Tel 503 9650

• 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

• Ostan traktori MTZ 82/80, T-25, 
T-40, ZIL haagis GKB, niiduk 
E-302. Samuti võib pakkuda seis-
vaid traktoreid, kombaine, haagi-
seid, lääne veoautosid jm tehnikat. 
Tel 5835 4991

LOOMAD

• Müüa lambaid 8 tk. Tel 514 3787

• Ära anda väga armsad kassi-
pojad! (6 kiisut, 1 kuu vanused) 
Kadrinas. Helista 529 2187

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. Tel 
5853 2215

• Ostan vanu nööpe. Tel 5396 
0504

• Ostan ENSV-aegseid laste mõt-
temänge, konstruktori ja Norma 
lelusid. Tel 510 7541

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

•  Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakkuda 
ka hambakulda või üksikuid 
kuld ja hõbe ehteid- ka sulatu-
seks. Kõik muu vana ka huvitab! 
Tel 5872 5458

• 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

TEATED

• Yin jooga - rahulik ja veni-
tustele suunatud. Esmaspäeviti 
kell 19.30 - Rakvere Kungla Las-
teaias. Esimene tund 26.10. Info 
tel 5341 9372

• NOVA tervise STUUDIO alustab 
täiskasvanute jooga tunde kol-
mapäeviti kell 19.30 Esteetika ja 
Tantsukoolis, Rakveres Laada 6b 
teisel korrusel (Hatha, Vinyasa ja 
Yin joogad). Kõik on teretulnud. 
Rahusta oma meelt ja vabasta oma 
keha. Kontakt tel 5323 6161

• Tugevate ja tundlike kätega 
massöör vabastab stressist ja 
üle pingest tekkinud vaevustest: 
selja-, kaela-, õla- ja peavalust. Tel 
5371 2433

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

TUTVUS

• Naine 66-aastane tutvub vaikse, 
tagasihoidliku, sobivas vanuses 
härraga. Tel 5894 6579

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

Avaldame kaastunnet Üllele kalli  
ELUKAASLASE

kaotuse puhul.

Turukaubamaja kollektiiv 

Kõik korraga vaikseks jäi äkki, 
puud tummalt langetavad päid. 
Kogu elu läks kildudeks katki, 
murtud südamed leinama jäid. 
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TÄNA MAAILMAS HINNAD RAKVERE TURUL 
22. OKTOOBRIL 2020 

RAKVERE TURG LAADA 39  
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,60 0,70

Maitseroheli-
ne (till, r.sibul, 
petersell)

kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Tomat kg 2,50 3,50

Roheline 
tomat

kg 1,00

Värske kapsas kg 0,40 0,50

Hapukapsas kg 3,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00

Punapeet kg 1,00

Aeduba kg 3,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Suvikõrvits kg 0,50 1,00

Ebaküdoonia kg 5,00

Õunad (Läti, 
Eesti)

kg 2,50

Ploomid 
(Ungari)

kg 2,50 3,00

Pohlad liiter 3,00 4,00

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuu-
pähklid

kg 5,00

Mesi 700g purk 6,0 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

MÜÜGIL SOOJAD KUDUMID
 (SOKID, KINDAD, MÜTSID) JA 

KALMUSEADED!

LAUPÄEVAL, 24. OKTOOBRIL 
TURUL SAAREMAA LÕNGA MÜÜK!

  Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

1814: Euroopas tehti 
esimene edukas ilulõikus

Pilt on illustreeriv.

Täna 206 aastat tagasi, 23. 
oktoobril 1814. aastal võttis 
üks Suurbritannia arst ette 
keeruka operatsiooni, et 
taastada patsiendi nina. Lõi-
kus kulges edukalt ja see 
pani aluse plastilise kirurgia 
võidukäigule Euroopas ja ka 
mujal maailmas.

Allan Espenberg

Kogu meditsiiniajaloo vältel 
pole olnud sellist aega, kui 
pole proovitud inimese vä-
limust operatsioonide abil 
muuta. On teada, et papüüru-
se leiutamise ajal (1600 eKr) 
hoolitsesid kirurgid oma ope-
ratsioonidega esijoones es-
teetiliste aspektide eest. Võib 
oletada, et papüürustel kirjel-
datud operatsioonide tehnika 
aluseks olid tunduvalt varase-
mad teadmised, mistõttu võib 
kosmeetiliste operatsioonide 
algusajaks määrata umbes 
3000. aasta eKr.

Umbes 800. aastal eKr osati 
Indias teha reaalseid plastilisi 
operatsioone ninakuju paran-
damiseks, kusjuures selleks 
kasutati nahka otsmikult või 
põskedelt. Veel olid India ars-
tid suutelised muutma kõrva-
de, huulte ja teiste kehaosade 
kuju ja välimust.

Säilinud dokumentides on 
kirjeldatud 5. sajandil eKr ela-
nud Vana-Hiina tervendaja 
Bian Que silma- ja kõrvaope-
ratsioone. Aastatel 140–208 
pKr Hiinas elanud kuulus arst 
Hua Tuo jättis endast samuti 
maha märkmeid üksikasja-
liste kirjeldustega erinevatest 
iluoperatsioonidest. Hiina 
meedikute märkmetes on tea-
teid näiteks operatsioonidest 
jänesemoka parandamise koh-
ta, samuti figuuri ja välimuse 
korrigeerimisest.

Euroopa ilukirurgia 
osas sabasjõlkuja
Kuni 17. sajandini olidki In-

dia kirurgia edusammud tun-
duvalt suuremad kui Euroo-
pas, kus tehti vaid mõned ük-
sikud taolised operatsioonid. 
Näiteks 7. sajandil pKr elas 
Aleksandrias kirurg Aígina 
Paulos, kes kirjutas kreeka-
keelse meditsiinientsüklopee-
dia, millest sai pikaks ajaks 
läänemaade meditsiini tead-
miste kõige põhjalikum ja 
täpsem kogu.

Aígina Paulos tegi hulgali-
selt operatsioone, vähenda-
maks meeste rindu, kui need 
olid liiga suured. Seda haigust 
nimetatakse günekomastiaks. 
Meeste rinnanäärmete vä-
hendamise ilulõikusi tehakse 
ka tänapäeval. Aga ülekaa-
lust vabanemiseks kasutavad 
kaasaegsed ilukirurgid ras-
vaimu meetodit. Kuid juba 
1. sajandil eKr kirjeldati seda 
rasvumise vastu võitlemise 
meetodit tollaste kirurgide 
säilinud märkmetes.

Renessansi ajal sai plastili-
sest kirurgiast iseseisev me-
ditsiiniharu, mida hakati ni-
metama ilukirurgiaks. Meieni 
on säilinud itaallase Gaspare 
Tagliacozzi 1597. aastast pä-
rit traktaat vigastatud ni-
nade taastamisest käsivarre 
koefragmentide abil. Kuid 
kaasaegsed ei hinnanud esi-
mese andeka ilukirurgi saa-
vutusi. Pidades tema tegevust 
kuritegelikuks, matsid nad 
ta pühitsemata maale, kuhu 
on tavaks matta kaabakaid ja 
enesetapjaid.

Alus kaasaegsele euroopa-
likule ilukirurgiale pandi 19. 
sajandi alguses, kui kirurgid 
töötasid välja moodsamaid ja 
paremaid tööriistu ja meeto-
deid inimese välimuse muut-
miseks, näiteks antiseptiliste 
ainete ilmumine ja levik või-
maldas läbi viia naha, kõhre 
ja muude kudede siirdamist.

Esimene ametlik 
ilulõikus Euroopas
Paljude meditsiiniliste saavu-

tuste tulemuseks oligi esime-
ne ametlikult registreeritud 
plastiline operatsioon Euroo-
pas. Selle teostas briti kirurg 
ja anatoom Joseph Constan-
tine Carpue (1764–1846), kes 
viis rinoplastika läbi peaaegu 
sajaprotsendiliselt India „ret-
septi“ järgi. Rinoplastikaks 
ehk ninaoperatsiooniks ni-
metatakse sellist kosmeetilist 
operatsiooni, millega saab pa-
randada nina välimust, struk-
tuuri ja funktsiooni.

India üheks kuulsamaks 
ilukirurgiks oli 6. sajandil eKr 
tegutsenud arst Sushruta, kes 
taastas kirurgiliselt oma pat-
sientide ninasid ja kirjutas 
selle kohta teose „Sushruta 
Samhita“. Kui inglased said 
India meedikute edusam-
mudest teada, sõitsid nad In-
diasse, et oma silmaga näha 
ninaoperatsioone. Nii ilmus 
ajakirjas Gentleman’s Ma-
gazine 1794. aastal artikkel, 
milles räägiti juhtumist, kui 
vigastatud nina parandami-
seks kasutati otsmikunahka. 
Seda artiklit luges ka Carpue, 
kes sattus sellistest võimalus-
test vaimustusse ja käis ka ise 
Indias neid meetodeid õppi-
mas. Esialgu harjutas Carpue 
uut tehnikat laipadel ning al-
les 20 aastat hiljem julges ette 
võtta elusa inimese.

Kõigepealt opereeris Car-
pue 23. oktoobril 1814. aas-
tal üht ohvitseri, kelle nina 
oli saanud kahjustada elav-
hõbeda käsitlemisel eraldu-
nud mürkide tõttu. Nina taas-
tamisel kasutas arst patsiendi 
laubalt võetud nahka. Ope-
ratsioon oli sedavõrd edukas, 
et isegi kirurg oli oma töö 
tulemustest üllatunud ja vai-
mustuses, kui eemaldas kolm 
päeva hiljem sideme patsien-
di näolt. Seejärel parandas 
kirurg veel teisegi ohvitseri 
nina, millest oli üle käinud 
vaenlase mõõk.

Carpue avaldas oma ilu-
kirurgiliste saavutuste kohta 

1816. aastal 104-leheküljelise 
raamatukese „Ülevaade ka-
hest edukast operatsioonist 
kaotatud ninade taastami-
sel otsmiku integumentidest 
Tema Majesteedi armee kahe 
ohvitseri juhtumites“, mis 
saavutas spetsialistide hulgas 
suure populaarsuse ja mida 
tudeeriti suure huviga.

Sõjad ilukirurgia 
arengule impulsiks
Carpue operatsioonist ala-
tes hakkas ilukirurgia kiiresti 
arenema. Töötati välja me-
toodikad näiteks nina kuju 
muutmiseks, lõhenenud suu-
lae parandamiseks jms ning 
juba 19. sajandi lõpus ilmus 
sadu artikleid, mis kirjeldasid 
plastilise kirurgia erinevaid 
meetodeid.

Kõige võimsama tõuke selle 
kirurgiavaldkonna arengule 
andis Esimene maailmasõda. 
Tulemuseks oli see, et 1920. 
aastatel ilmus Euroopas tohu-
tu hulk moonutatud inimesi, 
kes ei soovinud oma puudusi 
taluda ja pöördusid kirurgide 
poole palvega parandada mit-
te ainult ühe või teise kahjus-
tatud kehaosa funktsiooni, 
vaid ka selle välimust.

Plastikakirurgid on välja 
töötanud sadu uusi tehni-
kaid, sealhulgas kudede ja 
mikroveresoonte siirdamise, 
näo-lõualuukirurgia ja lipek-
toomia kohta. Plastilise ja 
rekonstruktiivkirurgia üheks 
uuendajaks oli kuulus Ar-
meenia-Ameerika kirurg Va-
raztad Kazanjian.

Naha siirdamise tehnikate 
edasine täiustamine pärast 
Teist maailmasõda, 1950. 
aastatel, ja anesteesia uus kva-
liteet muutsid plastilise ki-
rurgia ohutumaks ja seetõttu 
igapäevasemaks. Sellest ajast 
alates on ilukirurgia teinud 
tohutuid edusamme ja tä-
naseks on sellest saanud üks 
meditsiini iseseisvaid vald-
kondi.
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TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsas tähistab
sünnipäeva!

seahakkliha 2,99 €/kg

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

Igal teisipäeval kuni oktoobri lõpuni

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu perefarm alustab
ettetellimisel sealiha
müüki Vajangul

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-14 L,P suletud

Veel jätkub 19 € saapaid
nr 36, 37, 38, 39

Tere Tulemast!

Nahast saapad 45 €
nr 39, 40, 41, 42
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