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Kolmapäeval sündisid  
Rakvere  haiglas  

kaks poissi.

KINNISVARA

Müüa Kundas Kalda tn 16 2-toali-
ne korter, 50 m2. 6000 ¤.  
516 0731.

Ostan maad. 529 3609.

OÜ Estest PR ostab  
põllu- ja metsamaad.  

Tel 504 5215, 514 5215.

Üürile anda kõigi mugavustega 
2-toaline (37 m2) korter Rakvere 
kesklinnas. Hind 220 ¤ kuus + 
kommunaalkulud. Tel 5341 5250.

METSAMATERJAL

Halupuud al 35 ¤ rm. 5853 0124.

Küttepuud 34 ¤ rm. 5393 9119.

Poolkuiv lepp, koorem 15 rm, hind 
al 39 ¤ rm. Tel 5344 2621.

Müüa kuiva ja märga küttepuud 
(lepp, sanglepp, kask). Koorem 
laotud, vedu tasuta. 518 2665.

Müüa küttepuud. 30–60 cm. Hin-
nad alates 35 ¤ rm. Tel 5559 0853.

Müüa saetud, lõhutud  
küttepuud. Koorem laotud.  

Vedu tasuta. 5399 1810.

Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Metsakuiv kuusk, lepp, kask.  
5192 4320.

Müüa soodsalt 3 m küttepuid  
kohaletoomisega. 528 4884.

Müüa soodsalt lõhutud küttepuid 
(ka kuiva). Tel 5554 6093.

Müüa küttepuid. Tel 529 4838.

PÕMM: 3 m ja lõhutud odavad 
küttepuud. 5646 0921.

TÖÖ

Võtan hooajaks tööle ekskavaato-
rijuhi. Autojuhiluba vajalik.  
514 3783.

Väikefirma teeb sise- ja välis-
ehitustöid. 5806 8378.

LOOMAD

Müüa 1,3-aastane HF ristandpull. 
5625 7052.

MUUD

Hauaplatside ehitus ja  
püsihooldus. Tel 526 0804.

PÕLLUNDUS

Ostan traktori Belarus.  
5609 6431.

SÕIDUKID

Automüük.ee.

sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Ostan auto. 100–2000 ¤. Tel 
5809 6086.

Ostan autosid. 5357 7108.

Ostan BMW E34, E28, E36, E30. 
Tel 5632 3142.

Ostan sõiduautosid, maastu-
reid, kaubikuid. Igas seisukorras. 

Tel 5565 9595.

Ostan igas seisukorras autosid, 
kaubikuid ja maastureid.  

Tel 5309 2650.

TEENUS

elektritööd. 5349 5632.

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

Korstnapühkija. 5560 4046.

Korstnate ehitus ja remont koos 
vajalike plekitöödega. joosep.
sepp@mail.ee, 5618 9517.

salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5679 3951.

septikute, biopuhastite paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee.

Veame ära mööblit, vanametalli, 
oksi ja igasugust kila-kola. Korista-
me keldreid, garaaže, pööninguid. 
Lammutustööd ja transport prügi-
mäele. Tel 507 4958.

tänavakivide paigaldus ja müük, 
aedade ehitus, torusaunade ja 
kümblustünnide müük, gaasi- ja 
pelletigrillide müük. Tel +372 
5894 0214, stevenmaan@online.
ee.

Pakun koristusteenust eramutes, 
korterites, olmeruumides Rakve-
res (Lääne-Virumaal). 5391 0536.

Puulangetus OÜ: ohtlike puude 
langetamine, puude hoolduslõikus 
ja kändude freesimine. Tel  
5822 8154, www.puulangetus.eu.

Rakvere Küttesalong Jaama pst 5: 
kütteseadmete müük, küttesead-
mete ehitus, paigaldus, hooldus, 
häälestus (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). 502 9938, 
558 6786, kyttesalong@gmail.
com, www.küttesalong.ee.

MÜÜK

135 ¤ kase-kuusepuidubrikett ot-
se tootjalt, premium-pellet (6 ja 8 
mm) 195 ¤, turbabrikett al 135 ¤, 
pakitud kivisüsi 245 ¤, kütteklot-
sid 1,9 ¤, kask võrgus 2,80 ¤. Tel 
506 8501. Vedu alates 3 alusest 
tasuta, kütteladu24.ee.

30 cm kuiv lepp 2,50 ¤; kask 3 ¤ 
40 l võrgus; kasepuidubrikett 96 
tk alusel 960 kg, turbabrikett alu-
sel ca 900 kg 140 ¤, 8 mm pellet 
(hele) 975 kg, 200 ¤, pakitud kivi-
süsi 1 t 240 ¤. Vedu tasuta. Tasu-
mine: kaardiga, sulas. Tel  
5373 3626.

Müüa musti sõstraid. Tel  
5342 5987.

TUTVUS

Armsad prouad vanuses 65–85 
aastat, helistage 5806 9079.

Su kodu on nüüd seal, 
kus linnutee – 
see helendav rada 
kui sädelev kee ...

Mälestame ja avaldame 
sügavat kaastunnet lähedastele 

kalli
MAIRE PIKKA

surma puhul.

Eevi, Marina, 
Tiit ja Valter

Südamlik kaastunne 
Airele ja Sailele peredega kalli 
ema, vanaema, vanavanaema, 

ämma
MAIRE PIKKA

kaotuse puhul. 

Viive ja Naima peredega

Virumaa Teataja 
50 aastat tagasi
Triigi sovhoosis alustati ko-
ristustööd tänavu märksa 
varem kui möödunud aas-
tal. Kombainid läksid Triigi 
osakonnas otra “Tammi” 
võtma 1. augustil. Kombai-
nerid Ustav, Kiigemaa, 
Traks, Vetrin, Kivilo ja Poh-
lak koristasid esimesel päe-
val 30 ha. Keskmiseks hek-
tarisaagiks kujunes 29 ts. 
Tänavu on suviteravili küp-
senud ebaühtlaselt, sellepä-
rast käib lõikus praegu va-
likuliselt.

10 aastat tagasi
Nagu Eestis tervikuna, kas-
vas Lääne-Virumaalgi re-
gistreeritud kuritegude arv 
tänavu esimese poolaasta 
jooksul mullu sama perioo-
diga võrreldes. Kui mullu 
esimesel poolaastal regist-
reeriti maakonnas 276 ku-
ritegu, siis tänavu oli neid 
juuli alguseks 299. Oluliselt 
mõjutas kuritegude kasvu 
varguste sagenemine: mul-
lu registreeriti esimese 
poolaasta jooksul 361 var-
gust, tänavu on neid kogu-
nenud 566.

Laada 27, 44310 Rakvere
E-post: toimetus@virumaateataja.ee
 reklaam@virumaateataja.ee
Internet:  
 www.virumaateataja.postimees.ee

Kuulutused ja ajalehe tellimuste 
vastuvõtt toimetuses E-R kl 9-17
Klienditeenindaja 322 9110 
kuulutused@virumaateataja.ee
Tellimiskeskus 666 2525
Peatoimetaja kohusetäitja:
Kristi Ehrlich 322 9117
kristi.ehrlich@virumaateataja.ee
Tegevtoimetaja kohusetäitja:
Margus Martin 322 9107
margus.martin@virumaateataja.ee
Ajakirjanikud:
Toomas Herm 525 0277, 322 9104 
toomas.herm@virumaateataja.ee
Andres Pulver 322 9103
andres.pulver@virumaateataja.ee
Inna Grünfeldt 322 9128
inna.grynfeldt@virumaateataja.ee
Katrin Uuspõld 322 9105
katrin.uuspold@virumaateataja.ee
Anu Viita-Neuhaus 322 9114
anu.viita-neuhaus@virumaateataja.ee
Aivar Ojaperv 322 9113
aivar.ojaperv@virumaateataja.ee
Piret Saul-Gorodilov 322 9123
piret.saul-gorodilov@virumaateataja.ee
Veiki Ojaperv 322 9118
veiki.ojaperv@virumaateataja.ee
Fotograafid:
Ain Liiva 5301 7746, 322 9124
ain.liiva@virumaateataja.ee
Marianne Loorents 5912 4080, 322 9124
marianne.loorents@virumaateataja.ee
Reklaamitoimetus:
reklaamitoimetaja
Kairi Piip 5326 7950, 322 9126
kairi.piip@postimeesgrupp.ee
reklaamikonsultant
Airi Bachmann 502 3845, 322 9108
airi.bachmann@postimeesgrupp.ee
reklaamikonsultant
Ester Salamets  5307 3622, 322 9112
ester.salamets@postimeesgrupp.ee
Väljaandja: AS Postimees Grupp
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaas-
töid toimetada ning lühendada. Kaas-
töid ei tagastata ega retsenseerita. Välis-
autorite honorarid kantakse autori pan-
gaarvele kord kuus järgmise kuu 5. kuu-
päeval. Kõik ajalehes Virumaa Teataja 
avaldatud artiklid ja fotod on autori-
õigusega kaitstud, nende reprodutseeri-
mine, levitamine ning edastamine mis 
tahes kujul on ilma AS-i Postimees 
Grupp kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Sisuliste kaebustega võib pöörduda 
pressinõukogusse pn@eall.ee või tel 
646 3363. Virumaa Teataja ilmub viis 
korda nädalas. Trükk: AS Kroonpress, 
Tähe 133, Tartu. 

 

Info tel 5593 3899, kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee
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Avaldame kaastunnet 
Jutale ja Toivole perega 

kalli abikaasa ja isa
PAUL KIVIMETSA

kaotuse puhul.

Mälestab perekond 
Feodorov.

Kas kuuled, kuidas 
nutab su kodu 
su puudust 
leinates sääl?
Talle kaaslaseks 
vihmade sadu, 
kus piiskadel 
pisara hääl.

Kallis Eve, 
oleme sel kurval hetkel mõtetes 

sinuga, kui saadad 
viimsele teele oma kalli poja

STEVEN KIRSI

Endised koorikaaslased
 Sõmeru Singlist

Siiras kaastunne kallile 
Airele ja tema lähedastele armsa 
ema, vanaema ja vanavanaema

MAIRE PIKKA
kaotuse puhul. 

Leo ja Marika

Avaldame kaastunnet 
Heinole perega 

VILMA SAMMA
surma puhul.

Juhan ja Siina

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Viivile kalli ema

VILMA SAMMA
kaotuse puhul. 

Klassikaaslased Põlula koolist

SUSANNA DALKILIC 
(SÜND. KABONEN)
Kallid Tiit, Tiina ja Olga, 
avaldame teile sügavat 
kaastunnet õe ja tütre 

surma puhul. 

Kalle ja Eda

Mälestame endist naabritüdrukut
SUSANNA DALKILICIT
Südamlik kaastunne Olgale, 
Tiidule ja kõigile lähedastele. 

Liili ja Ly peredega

Avaldame kaastunnet 
Reginale ja Marinale kalli ema 
ANTONINA KUKUŠKINA

kaotuse puhul.

Töökaaslased ja sõbrad 
Pätsi pitsakohvikust

Südamlik kaastunne 
Toivole kalli isa

PAUL KIVIMETSA
kaotuse puhul.

Aare, Matis, Veiko

Avaldame südamest kaastunnet 
Aivarile lähedastega kalli

EHA PIISPEA
lahkumise puhul.

Ivi, Aino ja Laura peredega

Südamlik kaastunne 
Aivarile perega ema ja vanaema  

EHA PIISPEA
kaotuse puhul. 

Anne-Reet, Alari ja 
Aavo peredega

Südamlik kaastunne 
Reinu perele kalli
MAIRE PIKKA

surma puhul. 

Vilma ja Uno

Avaldame kaastunnet 
kõigile lähedastele kalli

MAIRE PIKKA
kaotuse puhul.

Airi ja Mare

Mälestame
MAIRE PIKKAT

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Liia ja Marge perega

Südamlik kaastunne 
Üllele armsa õe 

MAIRE PIKKA
kaotuse puhul.

Kristina, Merje, Mari

R iigimetsa majandamise 
keskus (RMK) avab 
 peagi Sagadi–Oandu 

 Metsajuttude raja, mis ühen-
dab omavahel Sagadi metsa-
keskust ja Oandu külastuskes-
kust ning Oandu ümbruse ra-
du. 

Teekonnal saab infotahvli-
telt lugeda ja QR-koodiga ka 
kuulata metsaga seotud eesti 
rahvajutte ja kohapärimusi nii 
eesti kui ka inglise keeles.

“Mets on muinaslugudes 
koht, mis asub väljaspool tava-
pärast elu – koht, kus hakka-
vad juhtuma salapärased asjad 
ja kus tee viib kokku tundma-
tute olenditega. Vanades lugu-
des kajastuvad tänapäevalgi 
olulised loodushoiu põhimõt-
ted. Kes raiskab, pillab, ahnit-
seb ja elavale liiga teeb, saab 

peagi oma teenitud palga. Hea 
lugu kõnetab meid ka sajandi-
te tagant, kuigi selle tähendus 
võib olla ajas muutunud,” 
 tutvustab RMK uut loodusra-
da.

5,6 kilomeetri pikkuse Sa-
gadi–Oandu Metsajuttude ra-
ja avapidu peetakse 23. augus-
til, ühtlasi on see üritus sar-
jast, millega tähistatakse Ees-
ti eri paigus rahvajutu aastat 
ja 110 aasta möödumist Eesti 
looduskaitse sünnist.

Loodusraja avaüritusele 
oodatakse kõiki huvilisi. Päev 
algab kell 13 matkaga mööda 
uut loodusrada Sagadist Oan-
dule, kus on kavas mitmesu-
guseid tegevusi, muu hulgas 
jutuvestmine koos lõõtsamän-
guga Oandu külastuskeskuse 
küünis. (VT)

Uut loodusrada tutvustav matk lõpeb Oandu looduskeskuse juures.

Uuel Lahemaa loodusrajal 
saab metsajutte kuulata
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Järgmise kolmapäeva, 19. au-
gusti õhtul toimub teemaõhtu 
Venevere seltsimajas, kus saab 
lähemat tutvust teha nahkhiir-
tega. Teemaõhtul on kavas nii 
loeng kui ka nahkhiirevaatlus 
õues, mida juhendab nahkhii-
reuurija Rauno Kalda.

Nahkhiir on kuulutatud 
2020. aasta loomaks. Neid 
väikeseid öise eluviisiga len-
davaid imetajaid on Eestis re-
gistreeritud 14 liiki.

Aasta looma kampaania 
eesmärk on tutvustada avalik-
kusele igal aastal üht Eesti 
loomaliiki või liigirühma, sa-

muti kaasata loodushuvilisi 
selle liigi uurimis- ja kaitsete-
gevustesse.

Venevere Haridus- ja Kul-
tuuriselts otsustas taotleda 
toetust keskkonnainvesteerin-
gute keskuselt eesmärgiga 
suurendada kodukandi elani-
ke keskkonnateadlikkust. 

Projekt kannab nime “Mit-
mekesine ja põnev kodukoha 
loodus” ja selle raames toi-
mub aasta jooksul mitmesu-
guseid ettevõtmisi. Lisaks 
nahkhiirele pööratakse suure-
mat tähelepanu aasta puule – 
kuusele. (VT)

Veneveres näeb nahkhiiri


