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S elleks, et rääkida kul-
tuuriobjektidest, tu-
leb minna ajas enam 

kui 20 aastat tagasi, kui 
Riigikogu otsustas, et riikli-
kult tähtsate kultuuriehitis-
tena peavad kerkima Eesti 
Muusika- ja Teatriakadee-
mia, Kumu ja Eesti Rah-
va Muuseum. Tänaseks on 
need objektid valmis ja üks 
peatükk läbi. Keerame uue 
lehekülje, vaatame tulevik-
ku ning rajame järgmised 
kultuuriobjektid, mis teeks 
Eesti igal moel suuremaks. 
Täna saavad nii Tallinn kui 
ka Tartu kultuuriobjektide-
ga uhkustada, aeg on vaada-
ta kuldsest ringist väljapoole 
ning rajada riiklikult tähtis 
kultuuriobjekt Rakverre.

Vabaduse kirik – Paulu-
se kirik – Kalevi hall – 
Arvo Pärdi muusikamaja
Pauluse kogudus ostis 1933. 
aastal Rakveres Vabaduse 
platsi ääres kaks kinnistut. 
Sümbolite arhitekt Alar Kot-
li projekteeris 1935. aastal 
kogudusele Eesti vabaduse 
kirikuna hoone, tähistamaks 
Eesti Vabariigi iseseisvuse 
20. juubelit.

Rakvere Pauluse kiriku 
pühitses sisse piiskop Johann 
Kõpp 16. juunil 1940, kaks 
päeva enne nõukogude oku-
patsioonivägede sissetungi. 
Seda tehti kiirustades, sest 
kiriku ehitus oli veel poole-
li, kiriku välisviimistlus koos 
tornikiivrite ja tiibhoonega 
jäi lõpetamata.

Rakvere Pauluse kogudus 
kasutas kirikut 11 aastat. 
1950. aastatel muudeti ki-
rikuhoone võimlaks, mida 
kasutatakse spordisaali-
na tänaseni. Toona pan-
di kirikule vastavalt selle 
sees toimuvale ka kohasem 
nimi – Kalevi hall. Spor-
ti tehakse seal veel täna-
gi ja lisaks tegutseb hetkel 
hoones ka Rakvere Avatud 
Noortekeskus.

Pauluse kiriku ümbe-
rehituse kavandamine al-
gas 2007. aastal. 2009. aastal 
kuulutas Rakvere Linna-
valitsus välja rahvusvahelise 
arhitektuurivõistluse ees-
märgiga muuta spordisaa-
lina tegutsev kirikuhoone 
multifunktsionaalseks kont-
serdimajaks, mis koos lisa-
hoonega moodustaks Arvo 
Pärdi nimelise muusika-
maja. Lisaks suuremahulise-
le arhitektuursele ülesandele 
sooviti projektiga lahendada 
ka laiem, linnaruumiline kit-
saskoht – muusikamaja esine 
ala ehk Vabaduse väljak.

Arhitektuurivõistlus oli 
üks läbi aegade mõjuka-
maid – laekus 136 tööd 29 
riigist. 2009. aasta konkursi 
võitsid arhitektid Kristii-
na Aasvee, Kristiina Hussar 
ja Anne Kose võistlustöö-
ga „tintin`na:buli“. Žüriisse 
kuulus ka maestro Arvo Pärt 
isiklikult.

Ainulaadse, funktsionalist-
liku vormikäsitlusega Rak-
vere Pauluse kirik on üks 
vähestest kahe tornikiivriga 

sakraalhoonetest Eestis ning 
kantud Kultuurimälestiste 
riiklikku registrisse kui ehi-
tismälestis (registrinumber 
15743).

Alar Kotli projekteeritud 
hoone on ainus vabaduse ki-
rikuna rajatud kirik, mis ei 
ole senini sakraalehitisele so-
bilikus kasutusfunktsioonis 
taastatud.

Kirik plaanitakse rekonst-
rueerida, osaliselt restau-
reerida ning ette on nähtud 
sobivas mahus juurdeehitus 
vajalike abiruumide jaoks.

Rakvere Arvo Pärdi muu-
sikamaja on oluline ehitis 
Eesti kultuurile, aidates seal-
hulgas kaasa rahvuskultuuri 
järjepidevuse tagamisele ja 
kultuurivaldkonna tervikli-
kule arengule ning soodus-
tades kultuurivaldkondade 
vahelist koostööd.

Siiani puudub Rakveres ja 
Lääne-Virumaal professio-
naalne kontserdipaik, mis 
pärsib Rakvere ja kogu piir-
konna konkurentsivõimet 
kultuuri, sh süvakultuuri 
tutvustamisel.

Professionaalse kontserdi-
paiga järele on suur vajadus, 
see võimaldab luua sünergiat 
erinevate kontserdipaikade 
vahel, luua uut väärtust re-
gioonis ja võimendab kul-
tuurilist sidusust üle Eesti.

Lisaks annab multifunkt-
sionaalse Arvo Pärdi muusi-
kamaja olemasolu võimaluse 
kaasata noori ja kasvatada 
uut põlvkonda kultuuriväär-
tuste sees.

Muusikamaja tutvustab 
nii Arvo Pärdi kui ka teiste 
Eesti süvamuusika helilooja-
te ning muusika suurkujude 
loomingut, võimaldab kor-
raldada seminare, koolitu-
si, konverentse ning pakub 
tervikuna võimaluse läbi viia 
väga eripalgelisi üritusi.

Kolme saaliga muusika-
maja keskmeks on ligikaudu 
500 inimest mahutav kont-
serdisaal. Lisaks on hoones 
120-kohaline kammersaal 
ja tantsusaal. Samuti galerii 
kahe ruumiga, mis võimal-
dab tuua Rakverre väärikaid 
näitusi.

• Kontserdisaal ~ 504 koh-
ta (310 parteris+167 rõdul)

• Lava suures saalis kuni 
10 m (sügavus) x 10 m

• Suure saali põrand osali-
selt tõstetav

• Kunstigalerii 194 m2

• Kammersaal 120 kohta
• Küttesüsteem: päikesepa-

neelid + kaugküte
• Energiaklass A

Muusikamaja ehitamise 
orienteeruv maksumus
Arvo Pärdi muusikamaja 
projekti hinnanguline mak-
sumus on 16 miljonit eurot. 
Rekonstrueeritav kirik koos 
oreliga, juurdeehitis, kom-
munikatsioonid ja taristu 
vastavalt projektile.

Et rakverlaste aastatepik-
kust unistust ellu viia ja aja-
loolise vabaduse kiriku süda 
uuesti tuksuma panna, on 
viimastel aastatel astutud 
olulisi samme. Arvo Pär-

Ühistoetus Arvo Pärdi 
muusikamaja rajamiseks

di muusikamaja on viima-
se kümnendi poliitikaülene 
projekt. Läbi aastate on kõik 
linnavõimud teinud tööd, et 
see unistus teostuks.

Rakvere linna jaoks on te-
gemist ambitsioonika pro-
jektiga ja linna eelarve va-
hendeid arvestades otsib 
Rakvere linnavalitsus muusi-
kamaja ehitamiseks aktiivselt 
lisarahastust.

Viimastel aastatel oleme 
samm-sammult liikunud 
selle poole, et projekt rea-
liseeruks. Kui Rakvere linn 
saab lisainvesteeringu toe-
tuse, saame 2021 ja 2022. 
aastal ka linnaeelarvesse pla-
neerida täiendavat panust. 
Oleme valmis kohe kõik 
eeltegevused ära tegema ja 
esimesel võimalusel ehitama 
hakkama.

Ajagraafi k
Rakvere linn on alates 2008. 
aastast investeerinud muu-
sikamaja ehitusse juba ligi 1 
mln eurot (sh rahvusvahe-
line arhitektuurikonkurss, 
läbiviidud geodeetilised ja 
ehituslikud alusuuringud, 
eelprojekti koostamine, ehi-
tusloaga põhiprojekt, sh ehi-
tuse eelarvestus, põhiprojek-
ti ekspertiis ja järelkontroll, 
elektriliitumiste ümberehi-
tus jms).

• 2016. aastal ostis Rakve-
re linn omafinantseeringuna 
Pauluse koguduselt Vabadu-
se 1 kinnistu koos Pauluse 
kirikuga.

• 2018. aasta suvel kinnitas 
Rakvere linnavolikogu ala 
detailplaneeringu ja anti luba 
projekteerimiseks.

• 2018. aastal sõlmis Rak-
vere Linn Arvo Pärdiga 
kokkuleppe, millega andis 
maestro nõusoleku kasuta-
da valmiva hoone nimena 
„Arvo Pärdi muusikamaja“.

• 2018 – 2020. aastal uuen-

dati muusikamaja ehitus-
projekt, mis on aluseks ehi-
tusmaksumuse arvutamisele 
ning Arvo Pärdi muusikama-
ja ehitamise riigihanke kor-
raldamisele.

• 2020. aastaks on Rakve-
re linn viinud oma tegevu-
sed läbi selliselt, et on valmis 
ehitusega kohe alustama.

• 2020. aastal otsustas Rak-
vere Linnavolikogu esitada 
taotluse Riigikogu kultuu-
rikomisjonile Arvo Pärdi 
muusikamaja ehitamiseks ja 
renoveerimiseks.

• 2022. aastal avab riik 
Rakvere riigigümnaasiu-
mi, mille rajamiseks andis 
Rakvere Linn riigile tasuta 
krundi. Otsuse eesmärk oli 
luua linnaruumi olulise osa 
terviklahendus (riigigüm-
naasium, Arvo Pärdi muusi-
kamaja ja Vabaduse väljaku 
korrastamine).

Lääne-Virumaa huvide 
eest seisvad parlamendi-
liikmed on ühendanud oma 
jõud, et meie hääl kõlaks või-
malikult kaugele. Arvo Pärdi 
muusikamajal on see väärtus, 
mis rikastaks Rakvere linna 
kultuuripilti, paneks turistid 
ahhetama ega jätaks külmaks 
ka sügavaimat Eesti kunsti 
ja kultuuri huvilist. See po-
leks kultuuritempel mitte ai-
nult Rakvere vaid kogu Eesti 
jaoks.

Allakirjutanud 
Riigikogu liikmed

Siret Kotka
Indrek Saar

Anti Poolamets
Taavi Rõivas

Kaido Höövelson
Üllar Saaremäe
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Rakvere riigimaja asub 
vanas maavalitsuse 
hoones aadressil 
Kreutzwaldi 5. Enne 
ametlikult riigimajana 
avamist läbis hoone si-
semus uuenduskuuri.

Liisi Kanna

Mõni aeg tagasi külastas riigi-
halduse minister Jaak Aab Vi-
rumaad, et avada ametlikult 
Jõhvi ja Rakvere riigimajad. 
Minister rõhutas, et riigiga 
peab saama asju ajada muga-
valt ja lihtsalt ning see on üks 
põhjuseid, miks riigimaju ra-
jatakse maakonnakeskustes-
se. „Esimeste seas uksed ava-
nud Rakvere ja Jõhvi riigi-
majad on teenäitajad järgmis-
tele riigimajadele, kuidas tuua 
riigi teenused kodanikule ja 
ettevõtjale lähemale,“ ütles 
Aab külaskäigu ajal.

„Ühes hoones tekib rohkem 
võimalusi erinevate teenus-
te paindlikuks osutamiseks. 
Nendes majades on koostööd 
tunda igal sammul, mis toe-
tab nii paremat teenust, kon-
toritöö tegemist kui ka kaug-
töötamist,“ lisas minister.

Rakveres Kreutzwaldi tä-
nav 5 ja Jõhvis Pargi tänav 

15 paiknevate riigimajade 
loomisega alustati 2019. aas-
tal. Nendes hoonetes töötasid 
riigiasutused vaid osades ruu-
mides ning sinna üle viidud 
asutustega võeti nüüd mõle-
mas kasutusele ligi 900 ruut-
meetrit eelnevalt kasutama 
pinda.

Hoonete riigimajadeks ko-
handamisel kaasajastati sise-
viimistlus ning kohandati 
tehnovõrgud. Kahe projekti 
maksumus oli kokku 1,3 mil-
jonit eurot. Riigimajade ra-
jamisega hoiab riik tulevikus 
kokku kasutusest vabanevate 
hoonete remondi arvelt, li-
saks lisanduvad nende hoo-
nete müügitulud. Nii Rakve-
res kui Jõhvis vabanes praegu 
üks hoone.

„Rakvere riigimaja koguin-
vesteering oli pisut üle 800 
000 euro (lisaks käibemaks), 
sealhulgas uuendati ühis-
kasutuses olevaid koosoleku-
ruume ning kaugtöökohti, 
siseviimistlustööd toimusid 
A ja C korpuses ehk kõikides 
ruumides,“ märkis maja hal-
dava Riigi Kinnisvara AS-i 
kommunikatsioonijuht Mari-
liis Sepper.

„Hoones on kokku üüri-
tavad pinda pisut alla 2500 
ruutmeetri ning kõik ruumid 

saavad täidetud,“ kinnitas 
Sepper hoone täituvuse osas.

Rakveres toodi majas juba 
töötavatele asutustele lisaks 
seni Võidu 38 kortermajas 
paiknenud põllumajandus-
amet ning põllumajandu-
se- ja registrite informat-
siooni amet (PRIA) ning 
pealinnast üle toodud Eesti 
geoloogiateenistus.

Kõik riigiasutused Rakve-
res riigimaja loomisega siis-
ki ühte hoonesse ei kolinud. 
Sepper selgitas, et kõikide 
asutuste ühele aadressile ko-
limise osas ei ole plaane veel 
tehtud, sest hetkel on eraldi 
asuvatel asutustel endile sobi-
vad üüripinnad olemas ning 
nende lepingute lõpuni on 
veel piisavalt aega.

Näiteks Jõhvis rajatakse 
aga lähitulevikus veel üks 
riigimaja sotsiaal-, haridus-, 
justiits- ja rahandusminis-
teeriumi valdkonna asu-
tustele. „Mitme riigimaja 
lahendust kasutame juhul 
kui kõik riigiasutused ühte 
majja ära ei mahu. Hetkel 
on sellised lahendused li-
saks Jõhvile Pärnus ja Paides 
ning neid võib veel lisandu-
da,“ selgitas Riigi Kinnisvara 
kommunikatsioonijuht.

Rakvere riigimajas on 

Eesti võtab kasutusele 
uue kujundusega passid
Alates 1. jaanuarist 2021 alustab politsei- ja piirivalve-
amet uute passide väljastamist. Reisidokumentidesse kan-
tavad andmed jäävad samaks, ent uueneb passide kujundus 
ja turvaelemendid. Passide esimesi näidiseid tutvustatakse 
novembri lõpus.

Siseminister Mart Helme sõnul seob passide uus kujundus 
omavahel kokku meile võrdselt olulise Eesti ajaloo, täna-
päeva ja tuleviku. „Passi kaanel on Eesti riikluse põhialuse-
test lähtuvalt riigivapp kolme lõviga ja passi lehtede kujun-
dus on tänapäevane ja tulevikku vaatav. Pass on ühelt poolt 
oluline sümbol oma kodanikele ja teiselt poolt jutustab Eesti 
lugu maailmas. Uues kujunduses on need kaks eesmärki ke-
nasti tasakaalustatult ühendatud,“ rääkis Mart Helme.

Eesti on maailmas tuntud oma uuendusmeelsuse ja uni-
kaalsete lahenduste poolest – näiteks meil on e-residentsus, 
start-up viisa ja diginomaadi viisa. „Seda kuvandit toetab 
ka uute reisidokumentide tänapäevane ja Eesti inimestele 
omane kujundus – dokumentide kujunduses on kasutatud 
Eesti looduse elemente, mis on nutikalt ühildatud riigi süm-
boolika ja turvaelementidega,“ lisas siseminister.

„Nagu ka kasutusel olevate passide puhul, on uute passi-
de juures oluline turvalisus. Uuenduslikult oleme põiminud 
turvaelemendid passi kujunduse osaks. Osa turvaelementi-
dest on silmaga nähtavad, osa sõrmedega kombatavad ning 
osa kontrollitavad üksnes erivalguses või luubiga,“ rääkis 
PPA identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Eliisa Sau.

Lisaks muutus ka materjal, millele passi kasutaja andmed 
kantakse. „Vahetasime turvapaberist isikuandmete lehe 
polükarbonaadi vastu, mis on kasutusel ka ID-kaartidel. See 
võimaldas kasutusele võtta täiendavaid turvaelemente,“ li-
sas ta.

Uued passid valmivad koostöös ettevõttega Hid Cid Li-
mited ning protsessi on olnud kaasatud siseministeerium, 
riigikantselei, ettevõtluse arendamise sihtasutus ja sise-
ministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus. Protses-
si juhib dokumentide väljaandjana politsei- ja piirivalvea-
met. Passileping on sõlmitud kaheksaks aastaks ning selle 
perioodi jooksul tellib politsei- ja piirivalveamet lepingu-
partnerilt hinnanguliselt üle 800 000 dokumendi.

Lepingu kogumaksumus on 11,5 miljonit eurot, mis jääb 
varasemate lepingutega samasse hinnaklassi, sisaldades kõi-
ki tootmisega seonduvaid kulusid, sh uuendusliku kujundu-
se väljatöötamist. Riigi kulud on kaetud riigilõivuga. Riigi ja 
inimese jaoks jääb passi hind samaks.

Kuulutaja

ÄHVARDAMINE
28. oktoobril teatati politseile, et Rakveres Laada tänava 
maja juures ähvardasid kaks tuttavat naist ja mees 31-aastast 
meest. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

VARGUSED
28. oktoobril teatati politseile, et Viru-Nigula vallas varas-
tati kinnistult päikesepaneelid. Kahjusumma on ligikaudu 
1890 eurot.

26. oktoobril teatati politseile, et Haljala vallas ettevõttele 
kuuluval kinnistul on sisse murtud merekonteinerisse ning 
sealt varastatud haagis, mahuti, mopeed, muruniiduk ja 
muid esemeid. Esialgne kahju on umbes 7460 eurot.

REOSTUS
27. oktoobril kell 10.52 said päästjad väljakutse Tapa linna, 
kus Nooruse tänaval oli rataslaadurist kõnniteele välja val-
gunud hüdraulikaõli. Reostusest tekkinud süttimisoht ee-
maldati ning õli kaeti absorbendiga.

AVALIKU KORRA RIIKUMINE
25. oktoobril alustas Rakvere politseijaoskond kriminaal-
menetlust selles, et Väike-Maarja vallas tulistas 21-aastane 
mees stardipüstolist õhku teiste inimeste ees. Politsei pidas 
21-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

PÕLENG
25. oktoobril kell 1.47 teatati, et Rakvere vallas Näpi alevi-
kus Näpi teel põleb lahtise leegiga mahajäetud maja. Saabu-
des alustasid päästjad kustutamise ning kõrvalhoone kaits-
misega. Hoone hävines täielikult, kõrvalhoone sai tugevaid 
suitsu-ja veekahjustusi. Tulekahju kustutati kella 3.18-ks. 
Tekkepõhjus on selgitamisel. Inimesi hoones ei olnud.

Hundi esmaseks 
küttimismahuks 
kinnitati 140 looma
Novembrist veebruari lõ-
puni kestva jahi eesmärk 
on ohjata hundi arvu-
kust ja selle kaudu vä-
hendada ning ennetada 
kiskjakahjustusi.

Esmane küttimismaht – 
140 isendit – on võrreldes 
eelnevate aastatega oluliselt 
suurem. Selle põhjus on 
hundi arvukuse märkimis-
väärne suurenemine. Vii-
mased kaks talve on olnud 
üsna lumevaesed ja selle 
tõttu on huntide jälitami-
ne ning tabamine olnud 
raskendatud. Seetõttu ei 
suudetud 2019. aastal kogu 
kehtestatud küttimismahtu 
täita.

Sel aastal on Keskkon-
naametile teatatud ja regist-
reeritud 237 hundi põhjus-
tatud kahjustusjuhtumit, 
neist enim toimus Harju, 
Järva, Rapla, Pärnu ja Vil-
jandi maakonnas. Kui mul-
lu murdsid hundid 477 lam-
mast, siis tänavu on see arv 
hundijahi alguseks 933 – 
neist 405 murti Raplamaal. 
Lisaks on hundid tänavu 
murdnud 12 veist, 5 kitse 
ja 30 koera. Seetõttu luba-
takse enim hunte küttida 
Järva (20), Harju (14), Pär-
nu-Rapla (15) ja Lääne-
Viru (15) ohjamisaladel.

Kuulutaja

Rakveres alustas ühena 
esimestest tööd riigimaja

tööruumid 13 asutusele 99 
töökoha ja kuue kaugtöö-
kohaga. Riigiasutuste kõrval 
tegutseb hoones Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liit, mille te-
gevdirektor Sven Hõbemä-
gi nentis, et mujale kolimist 
pole jutuks olnud ning prae-
gune asukoht soodustab liidu 
tööd.

„Kuna oleme olnud Riigi 
Kinnisvara AS-ile juba pik-
ka aega hea partner, samuti 
oleme me ju ka maakondliku 
arendusorganisatsioonina 
mitmetes valdkondades n-ö 
riigi käepikendus maakon-
nas, siis pole kõne all olnud 
meie ümberkolimine. Selle 
asukoha puhul ongi positiiv-
ne, et vajadusel saame kohe 
pöörduda mõne riigiasutuse 
poole ja küsida arvamusi või 
vastuseid teatud küsimus-
te või murede korral. Kõik 
on käe-jala juures,“ selgitas 
Hõbemägi.

Tegevdirektor märkis, et 
hoone riigimajaks muutmi-
ne liidu tööd negatiivselt ei 
mõjutanud. „Meie jäime oma 
ruumidesse edasi ning lisaks 
tehti ka remonti – hoone on 
nüüd kindlasti laiemalt töö-
tajasõbralikum ja uudsem,“ 
rõõmustas Hõbemägi.

Rakvere ja Jõhvi riigimajad 
olid esimeste seas. Möödu-
nud aastal valmis esimesena 
Viljandi oma, järgmisel aastal 
Jõgeva, Rapla ja Pärnu rii-
gimajad. Kõik riigimajad on 
kavas valmis ehitada 2026. 
aastaks.
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Oktoobris algasid ülerii-
gilised raamatukogu-
päevad „Kohtume raa-
matukogus“. Lääne-
Virumaa keskraamatu-
kogu kutsus külla atmo-
sfääriteadlase Jüri Ka-
meniku, kes vestles pea 
kõiki eestlasi puuduta-
val teemal – ilmast ja 
kliimast.

Ülle Kask

Jüri Kamenik rääkis, et ilma-
vaatlusi on ta teinud alates 
1998. aastast. Ilm.ee portaalis 
kajastab ta äikesejahte, põhi-
kohaga töötab aga õppejõuna 
Tallinna Ülikoolis.

„Mul on ka üks doktori-
projekt praegu kaitsmist 
ootamas,“ lausus teadlane. 
„Kuna oponent pole siiamaa-
ni saanud välismaalt Eestisse 
tulla, siis on kaitsmine oote-
le jäänud. Oleks võimalik ka 
videosilla teel teha, aga mina 
eelistan, kui inimesed tulevad 
kohale.“

Kamenik tutvustas veidi 
doktoritööd, milles ta uurib 
ekstreemseid ilmastikunähtu-
si, tugevaid vihma- ja lume-
sadusid, mis hakkab juhtuma 
sajandi lõpuks külma- ja kuu-
malainetega ning kas peaksi-
me neid kartma või mitte.

Ta tõstis äärmusliku ilmas-
tikunähtusena esile 2005. 
aasta jaanuaritormi, mil ei sa-
danud mitte lörtsi ega vihma, 
vaid märga lund ja hästi tugev 
tuul tõi rekordilise merevee-
tõusu, mis tegi suurt kahju 
Pärnus, Haapsalus ja mujalgi.

„Miks üldse on tähtis ekst-
reemseid asju uurida?“ küsis 
ilmatark ja vastas, et neid on 
küll vähe, aga nende mõju on 
suur, kuna need segavad iga-
päevast elu ja kujutavad mõ-
nikord ohtu. „Mul on ka pu-
has uudishimu, kuna neid on 
väga vähe uuritud,“ lisas ta.

Paduvihm ja padulumi
„Üks ekstreemne ilmastiku-
nähtus toimus ka 17. juunil 
2014,“ sedastas Kamenik. 
„Mõnes kohas Eestis oli lume-
sadu nii tugev, et autod jäid 
lumme kinni. Nii Viljandis 

kui Pandiveres sadas suve 
kohta palju lund.“

Kameniku arvates hakkab 
meil ilmselt juunis tulevikuski 
rohkem lund tulema, sest juu-
ni on ka ainus kuu, mis on läi-
nud jahedamaks, teised kuud 
muutuvad edaspidi sooje-
maks. 19. sajandil ei sadanud 
juunis kordagi lund, aastal 
1982 tuli lumi korraks maha 
Tartumaal ja seejärel alles aas-
tal 2014.

Kamenik rääkis, et üks 
huvitav ilmastikunähtus on 
padulumi. Näiteks padu-
vihmu on kahte tüüpi. Üks on 
selline, mis kestab päev läbi, 
hommikust õhtuni. Teine aga 
hoovihm, ka äikesevihm, mis 
tuleb umbes 20–30 minutiga, 
aga sajuhulk on sama suur kui 
selle vihma puhul, mis ühe 
ööpäevaga ühtlaselt alla tul-
la võib (nt 50 mm/d). Padu-
lumi aga esineb tavaliselt koos 
lumetormiga, mil ööpäeva-
ga tuleb korraga pool meet-
rit lund maha. Kui lund sajab 
poole ööpäevaga veeks sula-
tatuna 20 mm, lumena umbes 
20 cm, siis loetakse seda juba 
eluohtlikuks. Inimesed võivad 
lumerookimisest rabandusi 
saada, võidakse lumme kinni 
või lumevangi jääda ega saa-
da siis enam eluks vajalikku 
sooja.

Padulumes võivad inimestel 
tekkida ka hingamisraskused, 
sest lumehelbeid tõmmatakse 
tihedas sajus kopsudesse, kus 
nad sulavad. Kui inimene sat-
tub näiteks lumelaviini sisse, 
siis ta võib ka lämbuda, sest 
õhk on täielikult jääkristalle 
täis. Eestis ilmatarga sõnul nii 
tugevaid lumesadusid ei ole, 
aga mujal maailmas tuleb neid 
ette küll.

„Kõige rohkem mäleta-
takse Eestis 2010. aasta Pa-
daoru juhtumit, mil möllas 
torm Monika ja inimesed jäid 
lumevangi,“ meenutas Kame-
nik, jätkates, et tõelist padu-
vihma ja padulund on siiski 
üliharva. Kõnekeeles öeldakse 
iga tugeva vihma kohta padu-
kas, aga tegelikult see ei ole 
paduvihm, vaid natuke tuge-
vam hoovihm.

„Esmaspäeval, (19.10. 
toim.), kui lumi tuli kohati 
maha, ütles keegi raadios, et 
nüüd on kliima palju külme-

maks läinud,“ märkis Kame-
nik. „Hakkasin siis mõtlema, 
et miks niimoodi väljenduti,“ 
jätkas ta. Teadlane rõhutas, 
et kliima pole sama, mis ilm. 
„Praegu näiteks on ilm soe 
(22.10. toim.). Tänane (22.10. 
toim.) soojarekord on ligi-
kaudu14 kraadi, mis on vii-
mase 150 aasta kohta. Kliima 
aga pole üks päev, vaid pikem 
ajaperiood, maailma meteo-
roloogiaorganisatsiooni järgi 
ca 30 aastat.“

Kliimamuutus on nii 
inimtekkeline 
kui looduslik
Kliimamuutuse kohta rääkis 
atmosfääriteadlane, et sel-
le üle vaieldakse väga pikka 
aega. On igasuguseid teoo-
riaid, miks kliima muutub. 
„Üks radikaalsem seltskond 
väidab, et inimene pole üldse 
süüdi, vaid loodus teeb oma 
tööd ja palju loeb päikese 
aktiivsuse varieeruvus, ast-
ronoomilised tegurid või ju-
huslikkus. Aga geoloogilised 
uuringud näitavad kõiksugu 
kliimamuutust ka kauges mi-
nevikus, inimesest sõltuma-
tult,“ sõnas Kamenik.

Kliimat mõjutavad teadla-
se selgituse kohaselt mitme-
sugused tegurid. Kliimas 
endas on ka sisemised asjad 
nagu atmosfääri koostis: kui 
palju on seal veeauru, süsi-
happegaasi, kui palju teisi 
koostisgaase. Oluline on ka 
mandrite ja ookeanide paigu-
tus, sest need muutuvad ajas.

„Aga inimtegevust vaada-
takse millegipärast välise te-
gurina. Minul pole selget sei-
sukohta, aga arvan, et klii-
mamuutus on tingitud 
pigem sisemistest asja-
oludest, sest inimestena 
oleme samuti looduse 
osa,“ möönis teadla-
ne, lisades, et inim-
tegevuse puhul on 
hästi suur probleem 
keskkonna saasta-
tus. Probleemiks on 
ka kõrbestumine ja 
metsaraie. „Eestis ka 
vaieldakse muuhul-
gas, kas peaks metsa 
rohkem majandama 
või kaitsma. Kogu 
aeg vaieldakse.“

Viimase 20 aas-

Eelmise aasta kesk-
konnasõbralikuim 
ettevõte on 
Estonian Cell AS
Eelmisel nädalal kuuluta-
ti välja möödunud aasta 
keskkonnasõbralikuma 
ettevõtte, kelleks osutus 
Estonian Cell AS. Võit-
ja saab keskkonnainves-
teeringute keskuselt kuni 
35 000 euro väärtuses 
tuge, et vähendada oma 
keskkonnajalajälge ka 
tulevikus.

Estonian Cell AS on Ees-
ti suurim biogaasi toot-
ja, kes rajas uue aeroobse 
reoveepuhastusjaama, kus 
kasutatakse uuenduslikku 
jämemullitehnoloogiat, mis 
tagab senisest efektiivsema 
puhastusprotsessi ja puh-
tama heitvee. Seejuures 
annab uus reoveepuhastus-
jaam olulise elektrienergia 
kokkuhoiu.

„Estonian Cell on hea näi-
de suurest tööstusettevõt-
test, kes teeb keskkonna-
hoidlike lahenduste kasutu-
selevõtuks märkimisväär-
seid investeeringuid. Oluli-
ne on esile tõsta just järjepi-
devust – tunnustasime Es-
tonian Celli sama tiitliga ka 
2014. aastal,“ märkis KIK-i 
juhataja Andrus Treier.

„Keskkonnahoid hõl-
mab paljusid tegevusi alates 
teadlikkuse kasvatamisest 
kuni mahukate investee-
ringuteni, mis toob lõpuks 
ka suurima mõju. Näiteks 
on Estonian Celli hiljutine 
tähelepanuväärne inves-
teering pleegitusprotsessi 
ja reovee aeroobse puhas-
tussüsteemi ümberehitami-
seks,“ lisas KIK-i juhataja.
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Atmosfääriteadlane Jüri Kamenik kõneles 
ilmastikunähtustest ja kliimamuutusest

Atmosfääriteadlane Jüri Kamenik Lääne-Viru-
maa keskraamatukogus. Foto: Ülle Kask

Eeselmeetriga 
mõõdavad üliõpilased ilma
Ilmateadlane küsis vestlusõhtul üht slaidi näidates, kas keegi 
arvab ära, keda seal kujutatakse. Paljud tundsid pildil eesli 
ära. Kamenik selgitas, et kui üliõpilased tulevad Tartusse 
õppima, siis esimese asjana minnakse Tõraverre, kus neile 
tutvustatakse, kuidas ilma mõõdetakse. Üks instrument on 
eeselmeeter. See töötab nii, et kui eesel on märg, siis sajab, 
kui kuiv, siis ei saja. Kui eeslit on hästi näha, siis on 

hea nähtavus, kui näha pole, on udu. Kui eesel 
tõstab saba püsti, on väljas raju ilm ja torm, 

kui saba ripub sorgus, on tuulevaikus.
„Instrumendiga on selline lugu,“ muigas 
Kamenik, „et loomulikult on ilmaolude 
mõõtmiseks täpsemaid seadmeid vaja, 
sest eeselmeeter on nirusti kalibreeritud 
ehk teisisõnu, täpseid arvandmeid sealt ei 

saa.“
Kord andis õppejõud üliõpilastele 

koduse töö, et mingu nad õue ja tehku 
ilmavaatlusi, kas sajab või mitte. 

Kolmekümne ühest üliõpilasest 
kümnele osutus see liiga raskeks 
ja nad ei saanud hakkama. Keegi 
oli rääkinud, et ta ei saanud 
arvutiga ilmajaamast täpseid 
arvandmeid kätte, aga tööju-
hendis oli öeldud, et arvulisi 
väärtusi ei tohi kasutada. „Loo-
mulikult pidid nad töö uuesti 
tegema. Erialatööd hakkavadki 
koos ilmavaatlusega pihta, et 
kuidas ilm muutub ja eesel-
meeter ehk burromeeter on 
üks selline instrument,“ sõnas 
Kamenik.

ta jooksul on korraldatud 
mitmesuguseid valitsusteva-
helisi paneelkohtumisi. Kõige 
tähtsam vast on Kyoto proto-
koll, millest USA loobus 2001. 
aastal ja Kanada 2011.

„Praeguseks on see vana-
nenud teema, kuna suured 
riigid, kellel on majanduses 
palju kaotada, ei soovi selliste 
piirangutega tegeleda,“ nentis 
teadlane.

Eestlased on Kameniku 
meelest üldiselt kliimamuu-
tuse suhtes leiged. Mõnedel 
on arvamus, et ongi hea, kui 
kliima läheb soojemaks, sest 
küttearved on talviti väikse-
mad, vähem kulub riideid ja 
autokütust.

„Kas kliimat mõjutavad loo-
duslikud tegurid või mitte, 
kui ulatuslik on inimtegevus 
ja kas sel tegevusel on üldse 
mingit mõju, selles küsimuses 

on väga keeruline leida selget 
pilti,“ selgitas atmosfääritead-
lane, lisades, et küll aga on 
leitud seos kiirema majandus-
kasvu ja kiirema soojenemise 
vahel. See soojenemine on 
tuntav eriti talvel ja üleüldiselt 
suurtel laiuskraadidel – poo-
luste lähedal.

„Eesti ilm hakkab talviti 
tõenäoliselt sarnanema Šo-
timaa ilmaga: rohkem on 
sademeid ja talved on seega 
vihmasemad ning tormise-
mad. Pakasest me lahti ei saa, 
sest paar päeva võib endiselt 
juhtuda 25–30-kraadist pa-
kast, siis on jälle plusskraadid. 
Aga tegelikkuses paistab, et 
sulailmu hakkab rohkem ole-
ma, mis tähendab pimedust ja 
muuhulgas rohkem libedust 
teedel,“ tõdes ilmatark Jüri 
Kamenik.
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Pakkuda ehitustööd 
SOOME, HELSINKI

Sisetööd - uste paigal-
dus, liistude paigaldus, 
plaatimistööd, plekk-

liistude paigaldus, 
vahelagede ehitus jne.

Otsime oskustöölisi. 
Tööturvalisuskaart, 

Soome maksunumber 
nõutav.

Soome keele oskus 
tuleb kasuks.

Palk iga teine nädal.

Kontakt: tel 5300 9000
mario@fi nrak.ee

PAKUN TÖÖD

• OÜ Trovador Pajustis võtab 
tööle vasikatalitaja. Töö 
vahetustega, töötasu alates 
1000 € (bruto). Tel 552 6723

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

• RTR Teenused võtab tööle 
veoauto-lukksepa.  Tel 506 
1861

• Pakume tööd Soomes reba-
sefarmis nahastus hooajaks 
meestele. Tel 5669 4575

• Soovin leida 12. klassi mate-
maatika abiõpetajat Lääne-
Virumaal, kes terve klassi 
materjali oleks võimeline läbi 
töötama ja selgeks tegema, 
seega õpetamist/õppimist 
j a g u k s  i l m s e l t  t e r v e k s 
õppeaasta perioodiks, kuni 
eksamini välja. Sõitmine ei 
ole probleemiks! Kontakt tel 
5346 3609

• Kadrina Kommunaal OÜ 
võtab 1,0 kohaga tööle trak-
torist-kommunaaltöötaja. 
Info tel 508 3683

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

T erviseamet, päästeamet 
ning politsei- ja piiri-
valveamet kutsuvad 

tööandjaid üles jälgima töö-
tajate tervist ja haigusnäh-
tudega töötajaid tööle mitte 
lubama.

Kuivõrd töökohal nakatu-
mine on Ida-Virumaal pea-
mine viiruse leviku tee, kut-
sutakse kõiki tööandjaid üles 
sellele ohule tähelepanu pöö-
rama, et viiruse leviku peata-
misele kaasa aidata. Ametid 
tänavad kõiki tööandjaid, kes 
juba kevadel kriisiolukorra-
le väga kiiresti reageerisid 
ja töökorralduses vajalikud 
muudatused tegid.

Tööandjatel palutakse jär-
gida terviseameti juhiseid ja 
hoolitseda oma töötajate eest: 
jälgida töötajate tervist ja hai-
gusnähtudega töötajaid töö-
le mitte lubada; võimalusel 
hüvitada tööandja poolt töö-
tajale esimese kolme haigus-
päeva raha; töökohal vältida 
töötajatevahelisi kontakte ja 
inimesi hajutada niipalju, kui 
töö seda võimaldab.

„Kõige raskem on tööand-
jale see, kui töötaja tuleb hai-
gena tööle ning hiljem osutub 

selle töötaja COVID-19 vii-
ruse test positiivseks. Ka Ida 
päästekeskuses on nii juhtu-
nud. Tööandja peab töö üm-
ber korraldama, lähikontakt-
sed eneseisolatsiooni saatma, 
aga samas peab teenuse osu-
tamist jätkama. Kogu selline 
töö ümber korraldamine on 
oluliselt keerulisem kui see, 
et julgustada töötajat haige-
na tööle mitte tulema,“ ütles 
Ida päästekeskuse juht Ailar 
Holzmann.

Holzmann rõhutas, et pääs-
teamet võimaldab kaugtöö 
tegemist ja tööandja hüvitab 
esimese kolme haiguspäeva 
raha töötajale 100 protsenti. 
Päästeametis kehtib kokku-
lepe, et kui töötaja tervis ei 
ole korras, siis isegi kerge-
te sümptomite korral tuleb 
jääda kodukontorisse või 
töövõimetuslehele.

„Politsei- ja piirivalveamet 
lähtub terviseameti pool-
setest ohutusnõuete soovi-
tustest – elanikega vahetult 
kontakteeruvad politseitöö-
tajad kannavad alati maski ja 
kasutavad desinfitseerimisva-
hendeid. Ettevõtjate endi hu-
vides on astuda oma töötajate 

kaitseks välja ja muretseda 
neile kaitsevahendid – eriti 
kaitstud peaksid olema fir-
made teenindustöötajad, kes 
puutuvad igapäevaselt kok-
ku suure inimeste hulgaga,“ 
sõnas politseikolonelleitnant 
Üllar Kustala.

„Koroonaviiruse levi-
ku üheks murekohaks on 
ka kergekäeline suhtumine 
eneseisolatsiooninõuetesse – 
meil on korduvalt ette tulnud 
selliseid juhtumeid, kus Eesti-
Vene piiri ületanud inime-
sed tõid endaga kaasa ka ko-
roonaviiruse ning ei järginud 
isolatsiooninõudeid, nakata-
des seeläbi ka teisi elanikke,“ 
märkis Kustala.

Terviseameti ida regio-
naalosakonna juhataja Marje 
Muusikus ütles, et viiruse le-
viku peatamine ja ühiskonna 
normaalse toimimise jätku-
mise tagab meie kõigi vastu-
tustundlik käitumine. „Kuna 
koroonaviirus levib inimeselt 
inimesele, siis on igal inime-
sel väga oluline roll viiruse le-
viku piiramisel,“ lisas ta.

Kuulutaja

Ametid kutsuvad 
tööandjaid üles 
tähelepanelikkusele
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S el laupäeval avaneb 
rahvusvahelise linna-
de päeva puhul kell 14 

korraga kaheksas Eesti linnas, 
teiste seas ka Rakveres näitus 
„Plats! Väärikas kahanemine. 
Kaheksa linna“.

Näitus  keskendub ka-
hanevate linnade elukesk-
konna kvaliteedi paranda-
misele ja avatakse üheaeg-
selt Tõrvas, Põlvas, Valgas, 
Raplas, Võrus, Kuressaares, 
Elvas ja Rakveres. Rakvere 
linna ajalooline Pikk tänav ja 
seitsme linna linnaväljakud 
on valminud viimastel aasta-
tel „Eesti Vabariik 100“ arhi-
tektuuriprogrammi „Hea ava-
lik ruum“ raames.

Rakveres on kõigil huvi-
listel võimalik kell 14 jälgi-
da näituse avamissündmust 
videosilla vahendusel otse-
ülekandena Pikk tn 26 asuvas 
Margeri Majas. Rakvere lin-
na poolt ütleb tervitussõnad 
linnapea Triin Varek, Eesti 
Arhitektide Liidu poolt tervi-

Rakvere Teatrigalerii avab 
täna kell 17.17 Karl-Kristjan 
Nageli ja Tiiu Rebase näitu-
se „Highly Likely“, mis annab 
ülevaate autorite viimase 20 
aasta loomingust.

Karl-Kristjan Nagel ja Tiiu 
Rebane õppisid mõlemad 
ajavahemikul 1995–1999 
Eesti Kunstiakadeemias maa-
li erialal. Nende kunsti ise-
loomustab 90-ndate ekspres-
siiv-abstraktne, vahel ka foto-
realismile omane maalistiil. 
Rõhutatud on ideeliselt sõl-
tumatule kunstnikule omased 
teemad ja tunnused.

Nageli kunst on tugevalt 

mõjutatud tema maalikunst-
nikest vanaisa ja isa loomin-
gust. Nende kunstiõpetuse 
eeskujul jätkab ta mitmeid 
maaliseeriaid nii impressio-
nistliku loodusmaali kui me-
tafüüsilise fotorealismi tra-
ditsioonis. Tema kunstis leiab 
jäädvustamist inimene, kogu 
tema ilustatud ja ilustama-
ta reaalsuses ning erinevate 
maailma kultuuritegelaste või 
nende teoste portreteerimine.

Tiiu Rebase kunsti pea-
teemad on loodus, inimene, 
dokumentalism. Lisaks küm-
netele isiknäitustele on ta ku-
reerinud mitmeid suuremaid 

kunstiprojekte, festivale ja 
näituseid. Aastast 2014 töö-
tab ta Eesti Kunstnike Liidu 
Muhu kunstiresidentuuri 
projektijuhina. 2018 aastast 
tegutseb Eesti Maalikunstni-
ke Liidu esimehena.

Autorite jaoks on oluline, 
et tööd on välja pandud nõn-
da suurel pinnal, võimaldades 
anda hea ülevaate kunstnike 
viimase 20 aasta loomingust. 
Näitus jääb Rakvere Teat-
ri suures majas avatuks kuni 
novembri lõpuni.
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Väike-Maarjas toimub 
metsavendluse ajaloole 
pühendatud päev
Laupäeval leiab Lääne-Virumaal Väike-Maarjas ja selle lä-
histel aset metsavendade ajaloole pühendatud päev. Sünd-
musel avatakse pidulikult Lääne-Virumaa metsavendade 
mälestustahvel, külastatakse metsavennapunkrit, mis re-
noveeritud kujul ka taasavatakse, ja toimub metsavendlus-
teemaline konverents.

Päev saab alguse kell 11 Väike-Maarja kirikus, kus avatak-
se mälestustahvel Lääne-Virumaa metsavendadele. Teeni-
vad Viru praost Tauno Toompuu ja diakon Juhan Rumm, 
kõneleb justiitsminister Raivo Aeg. Kell 12.30 taasavatakse 
Väike-Maarja lähistel Lebaveres metsavennapunker, mis 
on loodud 1944–1954 metsa varjunud Martin Tamme ühe 
punkri põhjal.

Algusega kell 15 toimub Väike-Maarja seltsimajas metsa-
vendluse ajaloole pühendatud konverents. Eesti Mälu Insti-
tuudi juhatuse liige Martin Andreller kõneleb konverentsil 
kogemustest metsavendluse uurimisel ja välitöödel ning oh-
tudest, mis puudutavad selle teema uurimist. Väike-Maar-
ja muuseumi juhataja Edgar Tammus annab ülevaate taas-
avatud metsavennapunkri taustast ja metsavendlusest 
Lebavere metsades. Eesti Mälu Instituudi nõukogu liige 
Raul Rebane räägib teemal „Oma lugu ja selle säilitamine“ 
ning Eesti Endiste Metsavendade Liidu juhatuse liige Heiki 
Magnus mälestuste hoidmisest, kandmisest ja edasi andmi-
sest. Päeva modereerib Üllar Saaremäe.

Lääne-Virumaa metsavendluse ajaloo päeva peakorral-
daja on Eesti Endiste Metsavendade Liit ning kaaskorralda-
jad Väike-Maarja Muuseumisõprade Selts ja Väike-Maarja 
Vallavalitsus. Osalejatelt oodatakse eelregistreerimist aad-
ressil heili.tammus@gmail.com või telefonil 5340 5718.

Kuulutaja

Machine Gun Kelly, 
„Tickets To My Downfall“
Machine Gun Kelly on praeguseks 30-aastane edukas USA 
räppar, laulja, laulukirjutaja ja näitleja Clevelandist, Ohiost. 
Kitarri mängib ta ka. Muusikaareenidele ilmus MGK neli-
teist aastat tagasi.

Septembri lõpus ilmunud „Tickets To My Downfall“ on 
tema viies stuudioalbum. Eelmine, „Hotel Diablo“ tuli välja 
aasta tagasi.

Oluline suunamuutus. Kui MGK varasemad albumid on 
hip-hopist, räpist ja räpp-rokist pungil, siis siin domineerib 
selgelt hoopis kitarripõhine reibas pop-punk või vananenud 
nimetusega neopunk. Kuigi MGK tuletabki seekord meelde 
mitmeid tuntumaid ülemaailmse läbimurdega neopungi-
kollektiive, pole ühese kloonimisega siiski tegu.

Värske MGK albumi iseloomustamiseks võiks kasutada 
märksõnu nagu nooruslik, energiline, meeleolukas ja humo-
ristlikki. Laulutekstid sisaldavad kohati natuke krõbedamate, 
õigemini üksikuid ropuvõitu sõnu.

„Tickets To My Downfall“ on väljastatud mitmetes for-
maatides. Soetamiseks on ilmselt kõige mõistlikum rahvus-
vaheline nelja lisalooga luksuslikum variant, mille kestvus 
veidi üle neljakümne minuti.

Eraldi singlitena on siit väljavalituteks osutunud „Bloody 
Valentine“, „Concert For Aliens“ ja „My Ex´s Best Friend“. 
Äramärkimist väärib, et „Bloody Valentine’i“ iseenesest ta-
gasihoidlikku videoklippi on ainuüksi YouTube keskkonnas 
vaadatud üle 45 miljoni korra ja vaevalt ainult seetõttu, et 
seal näitleb kaasa Megan Fox.

Värske albumi absoluutne tipplugu, tegelik lööklaul on 
„Forget Me Too“, kus oma panuse annab hiljuti samuti plaa-
diga mahasaanud tõusev täht Halsey. Külalisartiste kuuleb 
MGK uusimal tootel teisigi – Trippie Redd, Blackbear, Iann 
Dior, Pvris.

Kandvamad lood on muidugi veel nimilugu, mis pealkir-
jastatud lihtsalt kui „Title Track“ ja hiphopi stiilis kulgev „In 
These Walls (My House)“.

Mingil huvitaval põhjusel on MGK ette võtnud ka ühe 
Rihanna loo kaverdamise – „Love On The Brain“.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

ARVUSTUS

Teatrigaleriis saab tutvuda uue näitusega

Laupäeval avatakse Pikal tänaval näitus „Plats!“

tab Katrin Koov.
Peale otseülekande lõppu 

kell 14.50 siirdudakse ühes-
koos Pikk 22 väljakule, kus 
saab uudistada kaheksa lin-
na elukeskkonna muudatusi 
tutvustavaid väljapanekuid, 

mida ehivad nii linnaelanike 
endi kui ka professionaalsete 
fotograafide tehtud fotod kol-
mel ruumiskaalal: riik, linn ja 
linnasüda.

Kell 15 algab Pikal tänaval 
Rakvere linnaarhitekti An-

geelika Pärna ekskursioon. 
Huvilistel palume koguneda 
eelnevalt Pikk 22 platsile.

Koolinoored on ooda-
tud kell 14.50 Arhitektuuri-
kooli avaliku ruumi teema-
lisse töötuppa „Uuri ruumi!“, 
mille kestus on üks tund ning 
kogunemiskohaks Margeri 
Maja. Töötoa sihtgrupp on 
koolinoored vanuses 15–19 
aastat. Juhendajaks on arhi-
tekt Katrin Koov.

Algselt selle aasta kevadel 
toimuma pidanud Veneetsia 
arhitektuuribiennaalil Eestit 
esindav näitus jõuab rahvus-
vahelise publikuni kevadel 
2021. Eesti kodupublikule 
avatakse näitus kohandatud 
kujul ja selle autorid on Jiri 
Tintera, Kalle Vellevoog, 
Garri Raagmaa, Martin Peda-
nik ja Paulina Pähn. Rakvere 
Pika tänava platsil olev näitus 
jääb üles 15. novembrini.

Kuulutaja

Foto: Marimai Kesküla
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„Nõiad“ 
julgetele 
lastele

VABA AEG

KUHU MINNAARVUSTUS

Oktoobrikuu lõpp toob 
endaga kaasa hallo-
ween’i pidustused ja 
see õõvatrall on tänas-
tele lastele ju õige 
meeltmööda, mis? Kui 
ukselt uksele kommi 
santida ei taha, siis 
saab päeva tähistada 
näiteks kinos, kuhu tä-
na maandub klassikali-
ne muinasjutufilm 
„Nõiad“.

Margit Adorf

Muinaslugu on pärit armas-
tatud ja väga viljaka lastekir-
janiku Roald Dahli sulest, es-
makordselt ilmus lugu 1983. 
aastal. Eesti keelde tõlgituna 
saab seda samuti lugeda, kir-
jastus Draakon ja Kuu avaldas 
raamatu „Nõiad“ 2006. aas-
tal. Kellel huvi, siis seda on 
veebipoest võimalik ka uuena 
osta.

Aga räägime filmist. Kõi-
ge pisematele see ei sobi, sest 
esiteks ei jõua nad veel sub-
tiitreid lugeda ja teiseks on 
kaasaegsed eriefektid ikka 
sellisel tasemel, et nõidade 
näo moondumine ja hirmsad 
kihvad ning küünised võivad 
nõrganärvilisemal pissi püksi 
ehmatada, aeglasema reakt-
siooniga lapsel aga ööune 
röövida. Nii et kinno minge 
juba lastega, kes juba kooli-
ealised ja vähemalt teise klassi 
jõudnud.

Rakvere Teater
30.10 kell 19 Publikulemmik! „Onu Vanja“ s/s, lav. Eili 
Neuhaus
30.10 kell 19 „Nagu peeglis“ v/s, lav. Madis Kalmet
31.10 kell 19 „Lendas üle käopesa“ s/s, lav. Eili Neuhaus
31.10 kell 19 „Ükssarvikute farm“ v/s, lav. Urmas Lennuk
2.11 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. Helen Rekkor
5.11 kell 19 „Charlotte Löwensköld“ s/s, lav. Urmas Lennuk
5.11 kell 19 „Kõike head, vana toriseja“ v/s, lav. Eili Neuhaus

Lääne-Virumaa 
Spordiveteranide Koondis
2. november kell 13 Tõrma surnuaia väravas – koguneme, 
et mälestada lahkunud spordiveterane hingedepäeval. Info 
Maie Tamm, tel 53 585 989
7. november kell 10 Viru-Nigula spordihoones SVK meist-
rivõistlused lauamängude mitmevõistluses (kabe, male, ko-
roona, lauatennis) naistele-meestele alates vanusest 35+ ja 
60+
Rakvere bussijaamast väljub liinibuss 8.50 laupäeval. Info 
ervins.veitsurs@mail.ee, tel 56 288 267

Lääne-Viru Pensionäride Liit
18. november kell 9 väljasõit Võhma Küünlavabrikusse, 
kus valmistame omale küünla ja saame neid ka osta, ning 
Imavere Piimandusmuuseumisse. Hind 49 eurot sisaldab ka 
lõunat.
27. november kell 9 väljasõit Avinurme Puiduaita. Seal 
laastust jõuluehete valmistamine, laastust korvi punumi-
ne või puidu tootele maalimine. Pärast sõidame muuseumi 
rongiga. Hind 22 eurot sisaldab ka lõunat.
2. detsember kell 8 väljasõit Tallinnasse. Ekskursioon Kiek 
in de Kökis, Niguliste kirikus ja raekojas. Hind 59 eurot 
sisaldab ka lõunat.
Oleme avatud sotsiaalkeskuses kolmapäeviti kell 10–13.
Ootame registreerima ja tasuma ka liikmemaksu.
Kontaktid 58 551 886 Sirje, 53 4384 08 Maret

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koda
4. november kell 9 juristi tasuta nõustamine, vajalik ette 
registreerida tel 538 5005
5. november kell 9 iluteenused
6. november kell 20 Allergia ja astma ühingu tantsuteraapia 
(ette registreerida 2. novembriks, tel 53 4290 43)
7. november kell 11 Kurtide ühingu tervisepäev Aqva 
Spaas. Info: Ene tel 53 419 502 (saata sms)
10. november kell 16.30 Vaegkuuljate ühingu väljasõit 
Vanemuise teatrisse (bussijaama tagumisest parklast). Li-
gipääsetav etendus: „Elamise reeglid“. Info: Merike tel 
55 630 354 (saata sms)
13. november kell 16.30 Reumaühingu loovuskool, Pikk tn 
16. Info: Elle tel 55 695 179. Omaosalus 5 eurot üle kanda 
ühingu arvele
19. november kell 9 iluteenused
29. november kell 11 väljasõit Tapa kultuurikotta (Rakvere 
bussijaama tagumisest parklast. Peatused Hulja bussijaamas 
ja Kadrina bussijaamas), kell 12 tähistame rahvusvahelist 
puuetega inimeste päeva, kontsert Tapa kultuurikoja taid-
lejatelt. Omaosalus 5 eurot tasuda ühingujuhi kätte, või tuua 
kotta 20. novembriks. Info tel 53 429 043
30. november kell 14 Vaegkuuljate ühingu teabepäev „Sot-
siaalne rehabilitatsioon ja puuetega inimeste toetused“ Rak-
vere Targa maja konverentsiruumis nr 114

MÕNE REAGA

Toimub Rakvere riigigümnaasiumi  
teine inspiratsioonikohvik

H uvilisi oodatakse Rakvere riigigümnaasiumi loomi-
se inspiratsioonikohvikusse, mis toimub järgmisel 
teisipäeval kell 16.30 Rakvere Rohuaia Lasteaia saalis 

(Posti 29).
Korraldajad ootavad kogukonna rohket osavõttu. Juba 

teist korda toimuvas Rakvere riigigümnaasiumi inspirat-
sioonikohvikus on võimalik töörühmades kaasa mõelda tu-
levase gümnaasiumi õppesisu ja -korralduse osas, andes see-
ga sisendit kooli õppekavale. Ühtlasi kaardistatakse kogu-
konna ootusi tulevasele koolijuhile. Kohvikut viivad läbi 
riigigümnaasiumite juhid Karmen Paul ja Karmo Kurvits.

Kohtade arv on piiratud. Osalus palutakse registreerida 
hiljemalt 1. novembril Rakvere linna kodulehel.

Kuulutaja

Film on eelkõige siiski las-
tekas, kus on põimunud tava-
film ja animatsioon. Siiski 
on linateost kindlasti huvitav 
vaadata ka last saatval täiskas-
vanul, sest vanaema (Octavia 
Spencer) on vägagi muhe ja 
õpetlik ning tema elutarkused 
võivad kõnetada suuri roh-
kem kui väikeseid.

Lisaks on siin vaataja ette 
toodud ajastutruu kunstniku-
töö, linaloo tegevustik viib 
meid 1960. aastaisse ja täis-
kasvanu saab kasvõi lihtsalt 
nautida seda võlu, kuidas film 
on visuaalselt serveeritud.

Lugu jutustab minatege-
lasest poiss. Alguses on ta 
(Jahzir Bruno) ka ise ekraanil, 
kuid filmi teises pooles on ta 
paraku hiireks moondatud ja 
nagu Roald Dahli lugude pu-
hul ikka, siis päris õnnelikku 
lõppu, kus kõik saab tagasi 
endiseks, ei saabugi. Hiireks 
poiss muutub ja hiireks ka 
jääb.

Asi on nii, et nõiad ümbrit-
sevad meid igal pool ja v ana-

ema ning poiss üritavad nen-
de eest pakku minna. Kahjuks 
satuvad nad aga otse nõidade 
kokkutulekule ja nagu arva-
ta võibki, siis ootab neid ees 
hulk sekeldusi. Nii palju õn-
nelikkust selles loos on küll, 
et kokkutulekule saabunud 
kurjade nõidade hirmsad 
plaanid saavad luhta aetud.

Režissööriks on vanameis-
ter Robert Zemeckis, keda 
publik teab näiteks filmide 
„Tagasi tulevikku“, „Forrest 
Gump“ ja „Polaarekspress“ 
kaudu. Filme on tal muidugi 
terve rodu, kõik oma hea-
duselt tugevalt üle keskmise. 
Robert Zemeckise enda loo-
mingus jääb see film kuski-
le keskmisele pulgale – halb 
kindlasti ei ole, aga Gumpi ei 
ületa.

Paraku jääb „Nõiad“ siiski 
pisut igavaks. Poissi mängiv 
poiss ei kanna oma rolli häs-
ti välja ja kui nõidade verd-
tarretav näoväänamine välja 
arvata, siis jääb ka animat-
siooni osas vajaka, hiired pa-

nevad pigem õlgu kehitama.
Aga, sellegipoolest on 

„Nõiad“ praeguses kinokavas 
vaatamistväärt film, sest see 
on lopsakas ja hoogne. Kuna 
lugu ise on juba varasemast 
tuttav, siis see võibki olla 
suurimaks komistuskiviks – 
üllatusi ei tasu eriti oodata.

Esmakordselt tehti Roald 
Dahli „Nõidadest“ filmiver-
sioon 1990. aastal ning ilmselt 
on praegustest lapsevanema-
test suur osa ka enda lapse-
põlves sama lugu filmiver-
sioonis näinud. Selles mõt-
tes on kindlasti huvitav 
võrdlusmoment.

Ahjaa, Anne Hathaway! 
Tema kehastab siin filmis 
kõige kurjemat nõida, seda, 
kes teisi kamandab. Ja uskuge 
mind, tema on sellesse rolli 
justkui valatud. Ta on kohe 
nii õelust täis, et te ei kahtle 
hetkekski, et ta tegelikult äkki 
ei ole mingi kuri deemon. Nii 
et Hathaway teenib filmile 
kõrgeimad punktid.

Vanaema ja poiss. Foto: pressimaterjalid
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.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

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

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

KINNISVARA

• Tamsalus Rahu tn. 36-3 müüa 
1toaline korter, 23 m2, hind 
3800 €. Dokumendid olemas, 
saun, kasvuhoone, pesuköök, 
kelder ja marjapõõsad. Tel 
5689 2267

• Müüa 1toaline korter Kun-
das. Tel 5383 1014

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

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

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

• Müüa Põlva linnas 2toaline 
korter otse omanikult. Remon-
ti vajav. Tel 5624 4605

• Müüa Narvas 60 m2 möblee-
ritud korter otse omanikult. 
Järelmaksu võimalusega. Tel 
5624 4605

• Müüa Valgas 3toaline ahiküt-
tega remonti vajav korter otse 
omanikult. Järelmaksu võima-
lusega. Tel 5624 4605

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

• Müüa 3toaline korter Kun-
das, uus kodutehnika ja möö-
bel. Tel 5894 2895

• Müüa 4toaline korter Tamsa-
lus. Korter asub 3/3 korrusel 
ning koosneb elutoast, kolmest 
magamistoast, köök ja kaks 
eraldi asetsevat hoiuruumi, 
vannitoa remont tehtud 2019. 
a, suur rõdu. Olemas kelder, 
parkla. Korteri eluruumipind 
78,3 m2. Kõigest mõne minuti-
lise jalutuskäigu kaugusel asu-
vad Krõlli lasteaed, Tamsalu 
Gümnaasium, toidukauplused 
Maxima ja Grossi toidukaubad 
ning Meie pood, bussipea-
tus Rakvere–Tapa-Järva Jaani 
suunal ja väga hea rongiliiklus 
Tallinn-Tartu suunal. Tel 5664 
5427

• Müüa 4toaline kapitaal re-
monti vajav korter Viru-Jaagu-
pis. Tel 5342 0092

• Müüa maja Jõgeva lähedal. 
Tel 5817 2199

• Müüa talukoht koos palk-
majaga. Tel 5335 9804

• Müüa maja Rakvere vallas, 
Tõrma külas, 2-korruseline 
otse omanikult. Järelmaksu 
võimalusega. Tel 5624 4605

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

• Müüa maja Aseri alevi lähe-
duses koos kõrvalhoonetega. 
Tel 5624 4605

• Müüa maja  Jõgevamaal, 
Kalanas otse omanikult. Järel-
maksu võimalusega. Tel 5624 
4605

• Müüa elamumaa Rakvere 
vallas, Tõrma külas, kesklin-
nast 3,5 km. Otse omanikult, 
järelmaksu võimalusega. Tel 
5624 4605

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

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

OST

• Ostan 1toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

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

• Soovin osta Rakveres 1-2toa-
list korterit. Vaatan üle kõik 
pakkumised. Tel 5330 4937

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

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

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 
5827 1622

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 
5346 6841

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida Rakveres sood-
sa hinnaga 1toalist korterit 
puuküttega. Tel 5594 6419

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile 1toaline muga-
vustega möbleeritud korter 
Rakveres. Üüri hind 190 € + 
kommunaalkulud. Info tel 527 
0058

• Üürile anda 1toaline muga-
vustega korter Rakvere kesk-
linnas. Tel 5358 6829

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
korter otse omanikult, möb-
leeritud. Tel 5624 4605

• Anda üürile 1toaline korter 
Sõmerul. Tel 513 4941

• Anda üürile Jõgeva linnas 
möbleeritud 1toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile soodsalt ilma 
mugavusteta 2toaline ahju-
küttega korter Rakveres. Tel 
5558 7544

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

• Anda üürile Jõgeva linnas 
2toaline korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Anda üürile tuba eramu 2. 
korrusel Tallinna lähedal Jär-
vekülas. Tel 5811 6238

• Anda üürile eramu alumine 
korrus Tallinna lähedal Järve-
külas. Tel 5811 6238 

• Anda üürile maja Kadrina 
lähedal. Tel 5698 2788

• Rakveres Mulla tn anda ren-
dile garaaž, hea asukoht. Info 
5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Fiat Stilo, 09/2003. a. 
1,6i, 76kW, bensiin, 3 ust, he-
lehall met, täiuslik hooldusraa-
mat, sõitnud ainult 139 000 km, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus, 1,6, ben-
siin, 74kW, 1999. a, helehall, 
kärukonks, universaalne, öko-
noomne, kõik mis vaja töötab, 
rehvid MS. Ülevaatus kuni 
08.2021. a. Asub Tapal. Räägin 
vene keeles ja natuke eesti kee-
les. Hind 500 €. Tel 5807 8928

• Müüa Ford Focus Chia, 
1,8TDCi 03/2003. a. 74kW, uni-
versaal, helesinine metallik, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
4 x el.aknad, hea varustus, 
puhas auto, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Mercedes-Benz 
2002. a. Hõbedane, dii-
sel, kehtiv ülevaatus kuni 
08.2021. a, kehtiv kindlustus. 
Hind 1000 €. Tel 5824 4057

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

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

• Müüa Peugeot 207 Trendy, 
11/2009. a. 1.6HDI, 66kW, tur-
bodiisel, tumesinine metallik, 
luukpära, 5 ust, hooldusraa-
mat, 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, 
turbodiisel, hooldusraamat, 
konditsioneer, väga heas kor-
ras, superökonoomne 4,2 l/100 
km kohta, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Corolla Verso 
2008. aasta väljalase, diisel-
mootor, 2,2. 100kW, kuue-
käiguline manuaalkäigukast, 
hõbedane metallikvärv, ilma 
roosteta, uus aku, uued lamel-
lrehvid, kärukonks. Järgmine 
ülevaatus 04.2021. a. Auto heas 
korras. Tel 5198 4922

• Müüa Volkswagen Caravel-
le, 2014. a. Hall, diisel, 9 kohta, 
automaat. Tel 5197 2779

• Müüa Volkswagen Passat 
Comfortline, 2002. a. 2,0i. 
85kW, bensiin, hõbedane me-
tallik, sedaan, konditsioneer, 4 x 
el aknad, valuveljed, veokonks, 
kehtiv ÜV 02/2021, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

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

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

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

• Müüa uued maasturi naast-
rehvid Good Year 255/65 R18, 
uued naastrehvid Hankook 
215/60 R16, uued naastreh-
vid Yokohama 215/60 R16 ja 
uued naastrehvid Yokohama 
215/60 R17. Kõik rehvid sood-
salt. Tel 5596 3984

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

• Müüa vähekasutatud naast-
rehvid 195/65R15 Good Year, 
Hankook, soodsalt, komplekti 
hind 80 €, VW/Audi plekk-
veljed 16 tolli 5x112, Nokia 
naastrehvidel, komplekt 130 
€, Golf 4/Bora plekkvelge-
del 5x100 naastrehvid Nokia 
195/65R15 komplekt 130 €, 
Opel Astra/Vectra valuveljed 
headel naarstrehvidel Brid-
gestone 195/65R15  5 auguga, 
Toyota Avensis/Corolla Verso 
valuveljed naastrehvidel 150 
€ komplekt, plekkveljed VW 
Golf 5,6, Passat, Touran 16 
tolli 5x112 komplekt 50 €, plek-
kveljed Opel 16 tolli komplekt 
50 €! Rakvere. Tel 5903 7780

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

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

• Ostan kõikide Javade osi ja 
GAZ 51 tuletoru. Härra Tar-
tust helistage palun uuesti! Tel 
5558 5956

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

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

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

• Ostan seisnud, remontiva-
javaid, avariilisi, heas kor-
ras jne sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakku-
mise korral tulen kohe järgi. 
Arveldamine ja dokumentide 
vormistamine kohapeal. Tel 
5376 2575

• Ostan auto, võib olla seis-
nud, pakkuda võib kõike mar-
ke. Hind 100-5000 €, helista 
paku julgelt. Tel 5632 3142

• Sõidukite kokkuost üle 
Eesti! Lääne-Virumaal tu-
leme kohale 15 minutiga ja 
maksame parimat hinda! 
Pakkuda võib ka vigaseid, 
avariiliseid või seisnud ma-
sinaid. Arveldamine sulara-
has! Helista 5631 1001

• Ostan sõidukeid, kau-
bikuid ja maastureid igas 
seisukorras! Raha kohe kät-
te! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, 
maksan rohkem! Tel 5355 
5848

• Ostan igas seisukorras 
sõidukeid/maastureid/
kaubikuid! Huvi pakuvad ka 
väga vanad autod ja uuniku-
mid! Vajadusel puksiir! Ar-
velt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku 
julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan avariiliseid või ri-
ketega Audisid  A6-C5,C6, 
Allroad, A4, B5, B6, B7, A8 või 
VW 97. a-uuem. Autol peavad 
paberid korras olema, kõik info 
koos hinnaga mailile viljar.m@
gmail.com või tel 5688 6588
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

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

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

• Sõiduautode- ja väike-
busside käsipesu, kuiv- ja 
keemiline puhastus, pi-
gieemaldus, vahatamine. 
Soodsad hinnad! Tallinna 
tn. 28 (hoovis). Tel 5362 
2543

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Alumiinium, roostevaba, 
vask, titaanium keevitustööd. 
Eritellimusmööbel ja palju 
muud. Rakvere, Pikk tn. Tel 
5565 7614, Kristjan

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Vi-
rumaal. Tel 508 6455

• Teostame autoremonti ja 
rehvi vahetust Pajustis Naa-
ritsa 3. Hinnad soodsad. Info 
5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

 

• Rentida suur buss Spin-
ter. Kaubaruum 4,2 x 1,7 m. 
Kolimiseks, veoteenuseks 
vms. Saab vedada ka 6 m 
pikkuseid asju. Hind 50 €/
ööpäev. Lisandub kütus. Tel 
511 1856

• Kallurauto teenus (kamaz 
55111). Tel 503 2269

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

• Pakume veoteenust kastiau-
toga. Vajadusel kaasas kaks 
tublit abilist. Hinnad kokku-
leppel! Tel 5604 0360

• Metsaveoauto teenus. Tel 
503 2269

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

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

 

• 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 miniekskavaato-
riga, pinnase aukude puuri-
mine. Tel 5558 3686

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD, 
TREILERVEOD, 

TÕSTEVEOTEENUS. 
Tel 524 6521

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ. Tel 5194 4298, 5381 
9930

EHITUSTEENUS
• Aitan pisiremondi ja ehitus-
töödega. Tel 526 0804

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5330 5970

• Hoonete renoveerimine, 
ehituse sisetööd, puitfas-
saadid, lintvundamendid, 
müüritööd. Tel 5646 0674

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

• Teostame elumajade, kor-
terite, vannitubade ehitus- ja 
remonditöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

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

• Teeme korteritele ja van-
nitubadele remonti. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Eramute viimistlustööd ja 
vannitubade remont. Kesk-
kütte renoveerimine (pelle-
tikütte, radiaatorite, torusti-
ku uuendamine, taastamine, 
ehitamine jne). Tel 5610 4078, 
ectlavi@mail.ru

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

• Teostame erinevaid ehitus-
töid. Terrasside, aedade ehitus. 
Eramajade katuste ehitust. 
Majade seinte voodri vahetust 
ja soojustust jne. Tel 5854 5348

• Teeme kõiki lammutus-
töid ja keldrite puhastus-
töid. Tel 5638 8351

• Siseviimistlustööd: tapeedi 
eemaldus, tapeetimine, pah-
teldamine, värvimine, ukse- ja 
aknapalede viimistlus, deko-
ratiivkrohv korstnajalgadele. 
Hinnad kokkuleppel peale 
ülevaatamist ja mõõtmist. Tel 
5343 2458

• Santehnilised tööd. Tel 5664 
6055

•  Vande talumajade reno-
veerimine vundamendist 
katuseni. Majapalkide ja 
sarikate vahetus, soojus-
tus. Tel 5633 1530

• Korterite ja vannitubade 
remont. Tel 5633 1530

• Sis eviimistlus (plaati-
mine, parketi paigaldus), 
majad, saunad, korterid. Tel 
504 5560

• Sanitaarruumide plaati-
mine, vannitubade plaati-
mine, kaubandusruumide 
plaatimine, tööstusruu-
mide plaatimine, remont-
tööd, ehitusteenus, tasan-
damine, Hüdroisolatsioon. 
Tel 5664 4111 www.ceramo.
fi . Plaadispets OÜ, priit.tin-
nuri@gmail.com

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

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

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

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

• Põrandatööd: laud- ja par-
kettpõrandate lihvimine, lak-
kimine ja õlitamine. Tel 5829 
2584

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

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

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

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

• Teostan maalri ja sise-
viimistlustöid, vannituba-
de remont ja plaatimine. 
Tel 5684 3839, https://www.
facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

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

• Pleki kantimine: valmis-
tame plekke vastavalt klien-
di soovile.  Automaatpink 
- kõik detailid õige kraadi ja 
mõõduga. Vajadusel mõõ-
dame ja  paigaldame.  Tel 
5340 8041

• Teeme ehitus- ja remon-
ditöid ning vannitubade re-
monti. Aitame teid siseku-
jundusel. www.kenriko.ee. 
Tel 508 3305

• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE .  Tel  5565 3842, 
www.pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE. info@estpur.ee, tel 
5347 6567

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, korstna-
pühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Korstnapühkija ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummis-
tuste likvideerimine. Tel 5552 
8487

• Rakvere Küttesalong pa-
kub küttesüsteemide pai-
galdust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyt-
tesalong@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 mik-
ro- ja väikeettevõtetele al-
gandmetest majandusaasta 
aruandeni. Huvi korral kirjuta: 
raamatupidamine@avitex.ee 
või helista tel 5301 6084

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

• Lumetõrje suurema trakto-
riga (olemas lumepuhur). Tel 
503 2269

• Maahooldus Virumaal. Kulu-
lõikus, võsalõikus, saelõikus. 
Tel 514 8661

• Pehme mööbli remont veo 
võimalusega. Tel 506 1547

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

• Soojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, remont. 
Õhksoojuspumba siseosa 
keemiline puhastus. Uued 
õhksoojuspumbad al 395 €. 
Õhk-vesi soojuspumpade 
müük, paigaldus (Daikin, 
Th ermia, Nibe). VIRU SOO-
JUSPUMBAD OÜ. Tel 5656 
4857

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

• Elektrigeneraatori teenus 
(20kW). Tel 503 2269

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

• Tantsumuusika  üheme-
hebändilt. Õhtu juhtimine. Tel 
514 9885

• KALEVBAND, tantsumuusika 
igale eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

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

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TV 
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Kasutatud laua- ja sülearvu-
tite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Helista 
juba täna tel 551 2053. Vaata ka 
www.hss.ee
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• 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 mängu-
autosid ning vanu 1970–
1990. a valmistatud Vene 
1/43 mudelautosid. Tel 
529 1288

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• Ostan garaaži tö ölaua 
kruustangid, võib pakkuda 
ka koos töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

• Ostan nõukaaegseid vär-
vilisi lillevaase. Sobivad ka 
õhumullidega. Hind kuni 80 
€/tk. Tel 5677 0569

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

• Ostan ENSV/Nõukogude 
aegseid 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 vahvli-
küpsetaja, 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 ehituskaab-
lit. Tulen ise järgi. Raha kohe 
kätte. Ehituskaabel – 650 €/
tonn. Ehituskaabel (1 kihiline 
isolatsioon) 1000 €/tonn. Tel 
5877 2173 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

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

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Müüa ATV, lastekas, 125 
cm3, minimaalselt sõitnud, 
väga korralik. Hind 400 €. Tel 
5661 6712

• Müüa uus saunaahi. Tel 5199 
7910

• Müüa 3ne narivoodi, piken-
datav voodi, 2 põrandariide-
nagi. Tel 5699 6594

• Müüa soodsalt suuri nr. 56-60 
meeste riideid, jalatseid nr. 
43-44. Kapsriiv, mullafrees, 
toole 4 tk. Tel 553 4244

• Müüa kirjutuslaud. Tel 551 
7090

• Müüa korralik kasutamata, 
võimas akulaadija 3-65V, 20A, 
ökonoomne, tutikas, vana hea 
Puurmani akulaadija „Start“ ja 
korralik kingsepa lappmasin 
„Singer“ 29K. Tel 5801 9086

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

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusos-
tud majapidamiste likvideeri-
misel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 
7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan tarbeklaasi tooteid: 
vaasid, klaasid, pitsid jne. 
Pakkuda võib kõike. Tel 507 
9984

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

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

• Ostan üleliigseid asju: raa-
matud, lauanõusid, tööriistu 
jne. Tel 503 9650

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüa kuivad lepa ja kase ha-
lud võrgus (2,5-3 €), kojuvedu. 
Tel 5646 6958

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

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

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

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 
506 0177

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

• Müüa 30-60 cm kuivi küt-
tepuid: lepp 45 € ja kask 55 €. 
Lepp võrgus 2.80 €, kask võrgus 
3.50 €, mänd ja kuusk võrgus 
2.50 €. Hinnad koos transpor-
diga. 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 suures valikus eri-
nevaid puitbrikette, pelletit 
6/8 mm, kivisüsi ning kuivi 
küttepuid, transport tasuta. 
Tel 5390 0545

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 
514 8848

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

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

• Saetud-lõhutud kütte-
puud 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. Mii-
nimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõima-
lus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m kütte-
puud. Tel 5074 553

EHITUS

• Võtan vastu suuremates ko-
gustes ehituslikku täitema-
terjali pinnase täitmiseks. Tel 
5381 8999

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, freesasfalti, 
graniitsõelmeid, liiva, hal-
jastusmulda. Suuremate 
koguste tellimisel koostame 
hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5463 8919
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• Ostan vanemaid seisma jää-
nud esemeid. Vanast naelast 
kuni mööblini. Tel 507 9984

• Ostame kõik võimalikke arsti 
ja apteegi teemalisi esemeid, 
mis vanemad kui 50. a: me-
tallist valged vitriinid ja kapid, 
apteegi mööbel, pöördkapid, 
apteegi pudelid ja purgid, 
kaalud, uhmrid, kirjandus jm. 
Koju kutsed tasuta. Antiigiäri 
Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330

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

• Ostan vanu nööpe. Tel 
5396 0504

• Ostan ENSV aegseid laste 
mõttemänge, konstruktori 
ja Norma lelusid. Tel 510 7541

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. 
a) postkaarte, fotosid, albu-
meid, koos fotodega, marki-
dega ümbrikke. Ka kollektsioo-
nidena. Teemad – linnavaated, 
pulmad, matused, inimesed, 
pühadekaardid, sõjaväelased 
jm. Täiskirjutused hinda maha 
ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749

TEATED

• Kaotatud võtmed Rakveres 
koos kotiga, L. Koidula tänava 
piirkonnas. Leidjale vaevatasu. 
Tel 554 8020 või 5690 0196

• Sa oled avatud inimene. Sa 
püüad mõista elu, võib-olla 
mediteerid. Sul on oma arva-
mus universumist ja Sa taot-
led enesearengut. Kui nii, siis 
ükskord satub su teele Urantia 
raamat. Sest selle lugemine 
pakub rõõmu tõe äratund-
misest, aitab mõista inimest 
igavikus ja täiendab vaimseid 
õpetusi. Ja ei kohusta Sind mil-
lekski. Urantia raamatut saab 
osta kauplustest ja lugeda 
internetist. Rakveres toimuva 
kohta saad infot tel 5668 9629 
või tule kohale 3. nov. kell 
18.00–19.30, Pikk tn 18

• Uus kauplus Riidebox. Ava-
tud uus kirbuturu kauplus 
Rakveres Võidu tn 5. Tee oma 
riidekapis suurpuhastus, tule 
rendi endale boks ja too kõik 
seisma jäänud asjad meile 
müüki. Lisainfo Facebookist 
või telefonil 5645 4294

• Kas teadsid, et lisaks rõi-
vaste õmblemisele ja pa-
randamisele on meie juu-
res müügil valmisriided: 
kleidid, mantlid, nahkkin-
dad, naiste ja meeste sügis/
talvised mütsid, karusnahk-
sed tooted. Tule tutvu ka 
meie soodusmüügi nurgaga! 
Ootame kõiki Rakveres, Ro-
huaia tn 15 (kohviku kõrval). 
E-R 10.00-18.00, L 10.00-
15.00. Lisainfo tel 5695 6582

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Väljaandja: 
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

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

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)

METS

• Saemeeste brigaad teostab 
raieteenust ja võsalõikust. 
Puhastame 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 seali-
ha. 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: „Flavia“, 
„Vineta“, „Läti kollane“, „Geor-
gina“, „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 traktori T-16. Tel 5687 
5845

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

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

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

LOOMAD

• Müüa lambaid 8 tk. Tel 514 
3787

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

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

• Yin jooga - rahulik ja ve-
nitustele suunatud. Esmas-
päeviti kell 19.30 - Rakvere 
Kungla Lasteaias. Esimene 
tund 26.10. Info tel 5341 
9372

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

TUTVUS

• Mees 65-aastane soovib tut-
vuda sobivas vanuses nai-
serahvaga kooselu eesmärgil. 
Tel 5385 8194 

MUU

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

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

HINNAD RAKVERE TURUL 
29. OKTOOBRIL 2020 

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

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (till, 
r.sibul, petersell)

kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Tomat (Poola) kg 2,50 3,00

Värske kapsas kg 0,40 0,70

Hapukapsas kg 3,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Punapeet kg 1,00 1,50

Kõrvits kg 0,80 1,00

Aeduba kg 4,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Ploomid (Ungari) kg 2,50 3,00

Vaarikad kg 12,00

Pohlad liiter 3,00 4,00

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

MÜÜGIL SOOJAD KUDUMID 
(SOKID, KINDAD, MÜTSID) JA 

KALMUSEADED!

  Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Elu on viis, mida luuakse koos 
ühises naeru- ja armastusloos. 
Sarnased mõtted ja ühised teod, 
teineteiselt sooja otsivad peod.

Pojad Üllar ja Meelis peredega

Õnnitleme 
Helle Aasmäe, 
Harry Aasmäe 

60. pulma-
aastapäeval Täna 59 aastat tagasi, 30. 

oktoobril 1961. aastal kat-
setas Nõukogude Liit oma 
territooriumil Novaja Zemlja 
saarel termotuumapommi 
ehk vesinikupommi, mis on 
tänini teadaolevalt võim-
saim inimeste poolt loodud 
lõhkeseadeldis.

Allan Espenberg

Nimetatud pommi loomisega 
olid seotud kõige väljapaist-
vamad vene füüsikud Igor 
Kurtšatovi juhtimisel, kes aga 
ise oma kätetöö katsetamist 
enam ei näinud – Kurtša-
tov suri 1960. aastal. Sellesse 
meeskonda kuulus ka Andrei 
Sahharov, kes hiljem hakkas 
kahetsema oma osalust võim-
sate pommide väljatöötami-
ses ja alustas võitlust võidu-
relvastumise vastu. Sahharo-
vist sai üks tuntumaid nõu-
kogude dissidente ja teda au-
tasustati Nobeli rahuauhinna-
ga, mida tal välismaale vastu 
võtma minna ei lubatud.

Hüüdnimeks 
Vanakuradi vanaema
1961. aastal katsetatud pom-
mi ametlikuks nimetuseks oli 
AN602 ehk toode 602, kuigi 
väljatöötamise ajal oli sel-
le üheks nimeks „toode V“. 
Aga mitteametlikke nimesid 
oli sellele pommile pandud 
mitmeid: Vanka, Suur Ivan, 
Tsaar-pomm. Purustava 
pommi kõige populaarse-
maks nimeks oli aga Vana-
kuradi vanaema (Kuzkina 
matj). See tulenes Nõukogu-
de Liidu tollase juhi Nikita 
Hruštšovi tuntud väljendist: 
„Me veel näitame Ameerikale 
vanakuradi vanaema!“, mida 
Hruštšov kasutas paljudes 
oma avalikes esinemistes aas-
tatel 1960–1961.

Faktiliselt oli 100 megaton-
nise võimsusega pomm kat-
setamiseks valmis juba 1959. 
aastal, aga Hruštšov lootis 
suhete paranemist USA-ga, 
mistõttu lükkas demonst-
ratiivset pommiplahvatust 
edasi. Kuid 1961. aasta suvel 
leidis aset konflikti järjekord-
ne teravnemine, kui Berlii-
nis hakati püstitama Berliini 
müüri ja Kuubale viidi USA 
väed. Need sündmused ajen-
dasid Nõukogude valitsust 
andma luba järjekordseteks 
tuumarelvakatsetusteks.

Pommi olemasolu 
ei varjatud
Uudis Kremli otsusest levis 
kiiresti kogu maailmas, sest 
tegelikult ei kavatsenud NSV 
Liit seda isegi varjata. Juba 
septembri alguses avaldas 
ajaleht The New York Times 
Hruštšovi avalduse: „Tead-

1961: katsetati võimsaimat 
pommi inimkonna ajaloos

ku kõik need, kes unistavad 
uuest agressioonist, et me 
saame pommi, mille võimsus 
on võrdne 100 miljoni ton-
ni trotüüliga. Meil on selline 
pomm päriselt juba olemas 
ja me peame seda lõhkekeha 
üksnes katsetama.“

Kuna Nõukogude valit-
sus oma otsust ei salastanud, 
siis teatas Hruštšov kommu-
nistliku partei 22. kongressil 
oktoobris 1961 seda ka NSV 
Liidu kodanikele: „Me oleme 
öelnud, et meil on 100 miljo-
ni tonni trotüüliga pomm. Ja 
see on tõsi. Kuid me ei pane 
sellist pommi plahvatama, 
sest kui me lõhkame selle ise-
gi kõige kaugemal ääremaal, 
siis purunevad meil aknad 
ikkagi.“

Seetõttu vähendati testita-
va pommi võimsust peaaegu 
poole võrra. Seda tehti see-
pärast, et pommiloojad olid 
plahvatuse katastroofiliste 
tagajärgede ja radioaktiivselt 
saastatatud ala arvutami-
sel eksinud. AN602 pommil 
oli kolmeastmeline konst-
ruktsioon. Esimese astme 
tuumalaengu võimsus oli 
poolteist megatonni ja see 
pidi käivitama termotuu-
mareaktsiooni võimsusega 
50 megatonni teises astmes. 
Umbes sama suure võimsu-
sega oli ka kolmas aste, mis 
oli täidetud uraaniga 238. 
See otsustati asendada pliiga, 
mistõttu pommi hinnanguli-
ne võimsus langes umbes 52 
megatonnini.

Nii jäädigi väiksema võim-
susega pommi juurde, mille 
katsetamisplatsdarmiks valiti 
Novaja Zemlja arhipelaag ja 
ajaks oktoobri lõpp. Kinnises 
linnas Arzamas-16 oldi juba 
eelnevalt alustatud viimaste 
ettevalmistuste teostamist. 
Samal ajal valmistati ette ka 
kandelennukit. Pomm oli 

umbes 8 meetrit pikk ja see 
ei mahtunud lennukisse Tu-
95. Konstruktorid pidid stra-
teegilise pommituslennuki 
kere osaliselt katki lõikama 
ja sellesse spetsiaalse kinni-
tuse paigaldama. Sellegipoo-
lest kõlkus Tsaar-pomm len-
nukist poolenisti välja.

Võimsa pommi 
ainueksemplar
Oktoobri eelviimasel näda-
lal transporditi termotuu-
maseade linnast Arzamas-16 
range saladuskatte all Koola 
poolsaarel asuvasse lennu-
väebaasi. Kuna pomm koos 
langevarjusüsteemiga kaalus 
26 tonni ja selle liigutami-
seks ei olnud sobivat kraa-
nat, siis tuli montaažitsehhi 
ehitada raudteeliin. Ja laske-
moona paigaldamiseks Tu-95 
pommiluuki tuli samuti teha 
ümberehitusi.

30. oktoobri hommikul 
startisid lennuväebaasist No-
vaja Zemlja suunas kaks len-
nukit: Tu-95 ja Tu-16. Kaks 
tundi hiljem visati langevar-
juga termotuumapomm alla 
umbes 10 000 meetri kõrgu-
sel Suhhoi Nosi tuumakatse-
tusplatsi kohal. Langevarju-
süsteemi oli hädasti vaja, sest 
see võimaldas kandelennuki 
meeskonnal eemalduda suh-
teliselt ohutusse kaugusesse. 
Pommi vabalangemise kor-
ral oleks katsetuses osalenud 
inimeste ellujäämise tõenäo-
sus olnud vaid üks protsent.

Moskva aja järgi kell 11.33, 
kui langevarjusüsteemiga 
pomm oli langenud 4200 
meetri kõrgusele, toimus 
käivitamine. Järgnes pimes-
tav sähvatus, mis kestis um-
bes minuti, ülespoole kerkis 
tuumaseene jalg. Neljaküm-
ne sekundiga kasvas see 30 
kilomeetrini ja laienes see-
järel 67 kilomeetrini, kus-

juures kupli läbimõõt ulatus 
20 kilomeetrini. Plahvatuse 
seismiline laine tiirutas kolm 
korda ümber maakera.

Vaatamata tihedatele pil-
vedele täheldati valgus-
impulssi plahvatuskohast 
üle tuhande kilomeetri 
kaugusel. Lähedal asuva-
tes külades hävisid eluma-
jad. Elektromagnetkiirguse 
tõttu katkes polügoonist 
sadade kilomeetrite kau-
gusel asuval territooriumil 
raadioside umbes 50 minu-
tiks. Kuid juba kaks tundi 
pärast plahvatust said tead-
lased töötada epitsentris – 
reostus selles piirkonnas 
osutus väidetavalt tervise-
le peaaegu ohutuks, olles 1 
milliröntgen tunnis.

Spetsialistide hinnangute 
kohaselt oli Tsaar-pommi 
võimsus trotüülekvivalendis 
umbes 58 megatonni. See on 
umbes 3000 korda võimsam 
kui USA poolt 1945. aastal 
Hiroshimale visatud tuuma-
pomm (13 kilotonni).

Inimkonna ajaloos kõige 
võimsama relva katsetus šo-
keeris kõigi riikide juhte ja 
avalikkust. Pommiloojad ja 
NSV Liidu juhtkond mõist-
sid, et sellist pommi ei kasu-
tata kunagi sõjalistel eesmär-
kidel. Seda tehti sel korral 
ainult ühel eesmärgil – tuu-
mapariteedi saavutamiseks 
Ameerika Ühendriikidega.

Pikkade läbirääkimiste tu-
lemusel allkirjastasid USA, 
NSV Liidu ja Suurbritannia 
esindajad 1963. aasta augus-
tis Moskvas lepingu, millega 
keelustati tuumarelvakat-
sed avakosmoses, vee all ja 
maapinnal. Sellest ajast ala-
tes tehti Nõukogude Liidus 
ainult maa-aluseid tuuma-
katsetusi. Viimane plahvatus 
toimus 24. oktoobril 1990. 
aastal Novaja Zemljal.

Novaja Zemlja saar. Foto: kuvatõmmis maps.google.com
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

igal esmaspäeval ja teisipäeval
SEAHAKKLIHA 2,99 €/kg

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

Oma Põrsas pakub novembri lõpuni

igal kolmapäeval kampaania
SEALIHA 2,99 €/kg

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu perefarm alustab
ettetellimisel sealiha
müüki Vajangul

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS
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