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Sellest aastast alustas tööd 
üleriigiline ja tasuta ohvri-
abi kriisitelefon 116 006 ja 
nõustamisteenus veebilehel 
www.palunabi.ee, kust saab 
ööpäevaringselt nõu ja abi 
eesti, vene ning inglise keeles. 
Lisaks on aga igas maakonnas 
tööl ka ohvriabitöötaja, kes 
saab pakkuda põhjalikumat ja 
personaalsemat nõustamist.

Tihti ei pöördu inimesed 
pärast vägivalda või muud 
halba kohtlemist abi saa-
miseks politsei poole või ei 
mõista, et see, kuidas nende-
ga käitutakse, on tegelikkuses 
vale või keelatud. Lisaks võib 
abi küsimiseni jõudmine võt-
ta aastaid, sest ohvriga käivad 
kaasas häbi, süütunne või 
hirm.

Selleks, et ükski inimene ei 
peaks enda murega üksi jää-
ma, on abiks nõustajad 116 
006 telefonilt ja palunabi.ee 
veebilehelt. Ohvriabi kriisi-
telefon on mõeldud kõigile, 
kes tunnevad, et on sattunud 
olukorda, kus nad on kanna-
tajad – olgu siis tegemist füü-
silise, majandusliku, vaimse 
või seksuaalse vägivallaga või 
hoopis hooletuse või halva 
kohtlemise ohvriks langemi-
sega. Samuti saavad kriisite-
lefonilt abi inimesed, kes on 
kuritegevuse või õnnetusjuh-
tumi tõttu lähedase kaotanud.

Ohvriabi kriisitelefonile 
vastavad asjakohase hariduse 
ja ettevalmistusega inimesed, 
kes töötavad oma kodus eri 
piirkondades üle Eesti. Selli-
se teenuse vajalikkust tõestab 

statistika – telefonile on kahe 
kuuga helistatud 741 korda ja 
veebivestluse teel on ühen-
dust võetud 330 korda. Kok-
ku tehti seega 1071 pöördu-
mist.

Esimestel kuudel on kriisi-
telefonile pöördutud erine-
vate muredega. Enamasti on 

helistanud perevägivalla ohv-
rid. Samuti leidub helistajate 
seas neid, kes soovivad teada 
anda, et keegi nende läheda-
ne või ka naaber on ohvriks 
langenud. Lisaks on küsitud 
infot hooldusõiguse teemal 
ja soovitud saada abi töökiu-
samise osas. Palju on pöördu-
nud üksikud, peamiselt eakad 
inimesed, kellel ei ole mitte 
kellegi teisega rääkida, kuid 
ometi on mitmel juhul sel-
gunud, et niisama vestlemi-
se soovi taga peitub helistaja 
varasem ohvriks langemise 
lugu.

Kuidas saab üks telefoni-
kõne inimest aidata? Ohvri-
abi kriisitelefoni eesmärk on 
pakkuda ohvritele kiiret või-
malust oma mure ära rääkida. 
Kõne vastu võtnud töötaja 
kuulab helistaja ära, pakub 
talle tuge ja ühiselt arutatakse 

läbi kõik olukorra lahenda-
mise võimalused. Olenevalt 
juhtumist võivad pöördujad 
vajada infot politseisse aval-
duse tegemise kohta, naiste 
tugikeskuste või seksuaalvä-
givalla kriisiabikeskuste kon-
takte, selgitust omavalitsuste 
teenuste ja toetuste kohta 

jne. Kui on vaja, saab leppida 
kokku kohtumise juba ohvri-
abitöötaja juures.

Oluline on välja tuua, et 
ohvriabi kriisitelefoni ees-
märgiks ei ole hakata asen-
dama politseid. Olukordades, 
kus inimese elu on ohus ja 
vajatakse kiiret abi politseilt, 
kiirabilt või päästeametilt, 
tuleb kindlasti esmalt vali-
da 112. Küll aga saab ohvri-
abi kriisitelefon 116 006 olla 
ohvrile abiks järgmise sam-
muna, kui politsei on sünd-
muskohal käinud ja tuleb 
mõelda, mida edasi teha ja 
kuhu pöörduda.

116 006 numbrilt saab oh-
ver abi ka hirmude maanda-
miseks, kuna alati ei pruugi 
ohver teada, mis saab temast 
või vägivallatsejast edasi. Näi-
teks on perevägivallaohvrite 
seas levinud valearusaam, et 

politseisse saab pöörduda al-
les siis, kui vägivald on pika-
ajaliselt kestnud, mitte pärast 
ühekordset ohvriks lange-
mist. Sellistes olukordades 
aitabki ohvriabi kriisitelefon 
vastata helistajate küsimus-
tele ja tõsta abivajajate tead-
likkust nende õigustest ning 
pakub sealjuures vajalikku 
nõustamist, kes ja kus olukor-
ra lahendamiseks aidata saab.

Ehkki ohvriabi kriisitele-
fonilt 116 006 saab helistaja 
esmase toe ja nõu, on edasis-
te ohvriabiteenuste saami-
seks vajalik ohvril pöörduda 
ohvriabitöötaja vastuvõtule. 
Igas Eesti maakonnas on tööl 
vähemalt üks ohvriabitööta-
ja, kes vajadusel saab inime-
se ja tema murega juba edasi 
tegeleda. Kui oled langenud 
ohvriks, siis ei ole ükski mure 
liiga väike või tähtsusetu.

Ohvriabitöötaja Lääne-Virumaal:
Rakvere politseijaoskond 
(Kreutzwaldi 5a, Rakvere)

Monika Martin (piirkonna juht)
tel 5860 9053, 

e-post lviru.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

www.kuulutaja.eewwww.ww

LOE 
KUULUTAJAT INTERNETISWWW.KUULUTAJA.EE

Ohvriabitöötaja juurest 
ei saadeta kedagi minema

Mari Tikerpuu,
Sotsiaalkindlustusameti 

kriisiabiteenuse juht
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MUST KROONIKA

Mitmeid aastaid on Tapa 
ja Haljala vald andnud 
inimestele võimaluse ot-
sustada teatud rahasum-
ma kasutusotstarbe üle. 
Hiljuti korraldas esma-
kordselt kaasava eelarve 
ideekorje ja hääletuse ka 
Vinni vald, sama plaa-
nib Kadrina.

Liisi Kanna

Esimesena Lääne-Virumaal 
võttis kaasava eelarve 2015. 
aastal kasutusel Tapa vald, 
aasta hiljem järgis eeskuju 
Halajal vald. Nüüd kutsus ka 
Vinni vald elanikke üles ot-
sustamisel kaasa rääkima.

Uued kaasajad
Vinni kaasava eelarve projek-
ti raames oli vallaelanike ot-
sustada 25 000 euro investee-
rimine, mis pakuks avalikku 
hüve võimalikult paljudele, 
oleks avalikus kasutuses ega 
tekitaks ebamõistlikke ku-
lusid valla järgnevate aastate 
eelarvetele.

Tähtajaks, 31. detsemb-
riks 2018 laekus kokku kuus 
ideed. Neist vastas ajutise 
komisjoni hinnangul kaasava 
eelarve tingimustele kaks, mis 
läksid ka hääletusele.

Suurema toetuse, 340 häält 
kogus ettepanek rajada Vinni 

ASJA OMAVOLILINE 
KASUTAMINE
12. märtsil teatati politsei-
le, et ajavahemikul 10.–11. 
märts võeti Väike-Maarja 
vallas Ebavere külas oma-
voliliselt rohelist värvi sõi-
duauto Volkswagen Passat.

VÄGIVALD 
VÕIMUESINDAJA VASTU
13. märtsil sai politsei väl-
jakutse Kundas Mäe täna-
val asuvasse korterisse, kus 
23aastane joobes mees tüli-
tas oma endist elukaaslast. 
Mees muutus politseinike 
suhtes agressiivseks ning 
lõi 53aastast politseinikku. 
23aastane kahtlustatav peeti 
kinni.

9. märtsil sai politsei teate 
võimaliku joobes juhi kohta 
Väike-Maarja vallas. Hirla 
külas peeti auto kinni ning 
selle roolis olnud 28aastane 
mees muutus politseinike 
suhtes agressiivseks ja osutas 
vastupanu. 26aastane naine 
ja 50aastane mees said viga. 
Kahtlustatav peeti kinni.

VARGUS
Politseile teatati, et jaanuaris 
või veebruaris tungiti sisse 
Rakvere vallas Lasila külas 
Vahtra pst korterisse ja va-
rastati suusaboks, kõlarid, 
võileivagrill, keedukann, 
blender, mikser ning kalas-
tustarbed. Kahju on 560 eu-
rot.

Kaasava eelarve kasutus laieneb

Foto: Kuulutaja arhiiv

kaasaegne koerte mänguväl-
jak. Idee Kakumäe küla Laa-
ne tänava tänavavalgustuse 
projekteerimiseks pälvis 142 
häält. Võitnud ettepaneku 
orienteeruv maksumus jääb 
alla 20 000 euro. Ülejäägi ot-
sustas kaasava eelarve komis-
jon suunata tuleva aasta eel-
arvesse.

„Täname kõiki vallaelanik-
ke, kes protsessis osalesid nii 
ideede pakkujatena kui ka 
hääletamisel. Loeme Vinni 
vallas esmakordselt toimunud 
kaasava hääletuse igati õn-
nestunuks, kuna oli nii ideid 
kui ka hääletajaid,“ ütles Vin-
ni vallavanem Rauno Võrno. 
Ta lisas, et nüüd, kus elanike-

le on kaasava eelarve protsess 
tuttavam, võiksid seekordsed 
hääletajad juba ise ideedega 
välja tulla.

Otsus kaasava eelarve ka-
sutusele võtuks on tehtud ka 
Kadrina vallas, kus selleks 
tänavusse eelarvesse planee-
ritud 15 000 eurot. Vallava-
nema Kairit Pihlak nentis, et 
täpset korda ja tingimusi ha-
katakse alles välja töötama.

„Tahaksime kevadel alu-
sed paika panna, aga võib ka 
juhtuda, et jääb sügisesse. Ma 
ei oska täpset ajaskaalat veel 
öelda, aga nii ruttu kui või-
malik,“ jättis Pihlak praegu 
veel lahtiseks, millal täpse-
malt avaneb võimalus ideede 

esitamiseks.
Kadrina vallavanem mär-

kis, et kaasava eelarve kasutu-
sele võtu puhul oli tegu polii-
tilise otsusega – kahe partneri 
ühise tahtega. Kuid ka koha-
like inimeste aktiivsed mõtte-
avaldused mängisid oma rolli.

Tapa kogemus
Rahva kaasamist jätkab ka 
maakonna teenäitaja Tapa, 
kus lõppes ideekorje sel es-
maspäeval. Tapa valla ette-
võtlusspetsialisti Marko Tei-
va sõnul laekus kuus avaldust, 
sama palju kui eelmisel aastal, 
mis on niisiis tavapärane tu-
lemus.

Esitatud ideid kogunes ko-
misjon läbi vaatama eile kell 
kolm, vahetult enne Kuulu-
taja trükki minekut, mistõttu 
tulemusi siinkohal veel edas-
tada ei saa. „Komisjon hindab 
ettepanekute puhul kahte 
asja: kas on 12 kuu jooksul 
teostatav ja kas mahub 20 000 
euro piiresse,“ selgitas Teiva. 
Tapa kaasava eelarve rahva-
hääletus toimub 27. märtsist 
5. aprillini.

Ettevõtlusspetsilist nentis, 
et kaotsi ei lähe head ideed 
ka siis, kui need nimetatud 
tingimusi ei täida – ideekorje 
käigus kogutud mõtted või-
daks hiljem siiski teoks teha 
ning neid on lisatud ka näi-
teks valla arengukavasse.

„Mina olen suur kaasava 

eelarve pooldaja – see annab 
kogukonnale reaalse võima-
luse midagi ära teha. Ja see 
on üsna kohene – viiakse ellu 
aasta jooksul,“ tõi Teiva esile 
niisuguse võimaluse plusse, 
lisades, et see aitab kaasa ka 
kogukonnatunde tekkele.

Ettevõtlusspetsialisti hin-
nangul on Tapa vallas ini-
mesed kaasava eelarve ka 
hästi vastu võtnud. „Ideekor-
je kandepind oli lai, see on 
positiivne – ettepanekuid tuli 
nii Jänedalt, Porkunist kui 
Tamsalust,“ rõõmustas ette-
võtlusspetsialist.

Ühtlasi rääkis Teiva, et 
kaalutud on mõtet täiendada 
reglementi selliselt, et ühes 
ja samas asulas ei saaks kahel 
järjestikkusel aastal kaasava 
eelarve investeeringut teha. 
„Seni pole küll olnud, aga 
muidu võib juhtuda, et ra-
hastus läheb pidevalt mõjuka-
masse keskusesse, Tapa valla 
puhul näiteks Tapa linna,“ 
selgitas ta.

Ka Haljala jätkab rahva kaa-
samist. Sealgi on tänavused 
ettepanekud kokku kogutud 
ning rahvahääletus kohe- 
kohe algamas. Esialgu laekus 
neli ideed, teavitusperioodi 
pikendamise järel aga lausa 
13. Haljala kaasava eelarve 
hääletus toimub 1.–14. april-
lil.
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Tänavused Rakvere lin-
na päevad toimuvad 6.–
10. juunini ja pakuvad 
külastajaile nelja päeva 
vältel ligi kolmeküm-
nest erinevast üritusest 
koosnevat programmi.

Kristel Mänd

Linnapäevad on Rakvere su-
vine tippsündmus, mis pakub 
elamusi nii suurtele kui väi-
kestele, ning mida külastab 
enam kui 18 000 inimest.

Linnapäevade korraldus-
juhi, Rakvere Kultuurikes-
kuse direktori Eve Alte sõ-
nul algasid ettevalmistused 
juba sügisel ja programm 
täieneb pidevalt. „Oodata on 
mitmeid uuendusi ja esma-
kordselt toimuvaid üritusi, 
rahvusvahelist mõõduvõttu 
ja palju muud põnevat. Ning 
kuna 2019 on laulu- ja tantsu-
peoaasta, tähistame sündmust 

vääriliselt ka Rakveres,“ mär-
kis Alte.

Mis on tänavu uudist?
„Rahva seas armastatud 

Kreisilaat on tänavu üle mit-
me aasta jälle kahepäevane 
– laat saab teoks 8.–9. juunil 
ja üllatab oma uue asukohaga 
varjulisel Kastani puiesteel,“ 
rääkis kultuurikeskuse direk-
tor tänavuste linnapäevade 
ühest suurimast uuendusest. 
Asukoha muutuse tingivad 
kevadel algavad Pika tänava 
renoveerimistööd.

Alte sõnul algas Kreisilaada 
kauplejate registreerumine 
sel nädalal ja ainuüksi esime-
se päeva jooksul andis oma 
osalemissoovist teada juba 80 
laadakauplejat. Infoks kõigile 
müüjaile – registreerumine 
kestab Rakvere Kultuurikes-
kuse kodulehel 13. mai süda- 
ööni. Eriti oodatud on talu-
toodangu ja eheda käsitöö 
pakkujad.

6.–10. juunini võõrustavad 

Kaitseliidu võrkpalli meistri-
võistlustest võttis tänavu osa 
rekordarv osalejaid – kokku 
15 võistkonda. Viru malev 
võitis oma alagrupis ning 
pääses finaalmängudele, kuhu 
jõudis kokku kolm võistkon-
da. Lõpplahingus läksid vas-
tamisi Viru ja Valgamaa ma-
levad, kes mõlemad eelnevalt 
alistasid Pärnumaa malevat. 
Esikoha pälvis seekord võõ-
rustajaks olnud Valgamaa 
malev.

„Finaalmäng oli väga ta-
savägine, tegemist oli ka va-
rasemate aastate rivaalide-
ga, kuid sellel aastal kallutas 
Valga võidu enda kasuks,“ 
kommenteeris Viru maleva 
spordipealik Sven Hõbemä-
gi. „Päev oli pikk – 10 tundi. 
Usun, et kui finaalmäng oleks 
paar tundi varem toimunud, 
võinuks kaalukauss ka teist-
pidi olla,“ arutles spordipea-
lik, lisades, et Viru maleva 
kahjuks töötas ka asjaolu, et 

segavõistkonna naisliikmetel 
puudusid vahetusmängijad.

Hõbemägi rääkis, et Viru 
malevas on viimased neli- 
viis aastat tegeletud võist-
konna komplekteerimisega 
ning praeguseks on saavuta-
tud stabiilne ja heal tasemel 
koosseis. Nüüd ollaksegi koos 
Pärnu ja Valga võistkonda-
dega tipus – möödunud aas-
tal moodustasid esikolmiku 
samad malevad, toona võitis 
esikoha Viru, teise koha Pär-
numaa ning kolmanda Valga-
maa malev.

Viru maleva võrkpallurite 
tugevat taset kinnitab ka kõ-
nekas fakt, et tänavuse turnii-
ri nii parim nais- kui mees-
mängija valiti just nende hul-
gast. Parima naismängija tiitli 
pälvis Kairi Laubholts ning 
parimaks meheks tunnistati 
Markus Puusaar.

Liisi Kanna

Kahe Lääne-Virumaa 
kaitseala eeskirju uuendati
Jätkates kaitse-eeskirjade ajakohastamist ja uuendamist, kiitis va-
litsus heaks Lääne-Virumaal asuvate Suurekivi looduskaitseala ja 
Emumäe maastikukaitseala ning Võrumaal asuva Parmu loodus-
kaitseala kaitse-eeskirjad.

Vinni vallas paiknevast Suurekivi hoiualast sai kaitseala. See 
oli vajalik, et tagada nii Eestis kui ka kogu Euroopas oluliste 
metsaelupaikade ning seal leiduvate kaitsealuste liikide kaitse. 
Kaks kolmandikku kaitsealast on kaetud laanemetsadega. Suure 
osa hõlmab sihtkaitsevöönd, kus majandustegevus on keelatud. 
Piiranguvööndis on metsa majandamine lubatud. Keelatud on 
uuendusraie, et tagada kaitsealuse kauni kuldkinga kasvukoha 
kaitse.

Inimestel on lubatud kaitsealal viibida, korjata seeni-marju 
ning pidada jahti. Piiride korrigeerimise tulemusena jääb kaits-
tava ala pindala 3,7 ha võrra väiksemaks. Selle pindala on nüüd 
270,2 ha, millest 67 protsenti on riigimaa.

Väike-Maarja vallas asuv Emumäe maastikukaitseala on loo-
dud pinnavormide, sh Emumäe, metsa- ja poollooduslikke koos-
luste, kaitsealuste liikide ja maastikuilme kaitseks. Kaitsealal on 
lubatud majandustegevus, arvestades määrusega sätestatud eri-
susi. Metsa uuendamiseks võib lisaks turberaiele valitseja nõus-
olekul kasutada lageraiet hall-lepikus ja kuni ühe hektari suuruse 
langina ka kuusikus.

Inimestel on lubatud sellelgi kaitsealal viibida ning seal seeni- 
marju korjata. Samuti tohib pidada jahti ja püüda kala. Kaitseala 
pindala väheneb 29 ha võtta ja seda eramaa arvel – välja arvatak-
se selle piiril olevad õuemaad ja põllud. Kaitseala on nüüd 510,3 
ha suurune, millest 86 protsendi on eramaa.

Kuulutaja

Viru malev naasis Kaitseliidu võrkpalli 
meistrivõistlustelt hõbedaga

Viru maleva võistkond vasakult: Taisi Tiimus, Kairi Laubholts, Margus 
Ojamets (võistkonna kapten), Evely Press, Ingo Õuekallas, Mehis Täpp 
(võistkonna mängiv treener), Markus Puusaar, Tõnu Rummo ja Sven 
Hõbemägi.

Foto: erakogu

Rakvere linnapäevade ettevalmistused on täies hoos

linlasi ja külalisi kodukohvi-
kud. Kui varasematel aastatel 
tegutsesid kõik linnapäevade 
kodukohvikud Rakveres, siis 
uuendusena oodatakse sel 
aastal külastajatele uksi ava-
ma ka linna lähiümbruses. 
Registreeruda saab Rakvere 
Kultuurikeskuse kodulehel 
kuni 30. aprillini ja esimesed 
soovijad on juba kirjas.

Linnapäevade 
tähtsündmused
Linnapäevade raames toi-

muvatest tähtsündmustest 
tõi Eve Alte esile esmakord-
selt korraldatava Eesti Sau-
nafestivali, mis toimub 8.–9. 
juunil Rakvere keskväljakul. 
Külastajate tarbeks köetakse 
Rakvere linnasüdames kuu-
maks pea 20 eriilmelist ja eri 
tüüpi sauna, lisaks püstitatak-
se festivalialale päevas enam 
kui 1000 saunalist teenindav 
üldsaun. Noorimatele sau-
nasõpradele pakub tegevust 
lasteala.

6.–9. juunil avaneb huvilis-

tel võimalus jälgida Ausam-
bamäel (Koidula ja Võimla 
tänavate nurgal) rahvusva-
helise puuskulptuuride saa-
gimise laagri tegevust, mis 
saab teoks koostöös Rakvere 
Ametikooliga ning toob Rak-
verre osavõtjaid Lätist, Lee-
dust, Taanist ja loomulikult 
ka meie oma ametikoolist. 
Laagri raames valmivad mui-
nasjutulised puuskulptuurid, 
mis kingitakse Rakvere laste-
aedadele.

Toimub populaarne Põnni-

de paraad, mis on pikem kui 
kunagi varem. Spordisünd-
mustest pakub kaasaelamist 
ekstreemspordivõistlus Rak-
vere Extreme Jam, rannavol-
le, trepijooks, jalgrattaorien-
teerumine, Rakvere Rammu-
mees ja palju muud põnevat.

Kavas on rikkalik kultuu-
riprogramm, mille raames as-
tuvad üles Olav Ehala ja Lauri 
Liiv, linnapäevade peaesine-
jad Genka & Paul Oja koos 
live-bändiga ning Karl-Erik 
Taukar Band. Ühise kont-
serdi annavad Getter Jaani ja 
Rakvere Linnaorkester.

Linnapäevad kulmineeru-
vad 9. juunil toimuva suure 
Virumaa tantsupeoga Rakve-
re Spordikeskuses, mis toob 
Rakverre sadu rahvatantsi-
jaid.

Rakvere linna päevad 2019 
programmiga saab tutvuda 
www.rakvere.ee/linnapaevad 
või Facebooki lehel.

Rakvere linnapäevad möödunud aastal.
Foto: Ain Liiva
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PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

• Rakveres IT pood-teenindus 
punkt pakub IT-alast tööd (lisa-
tööd). Eriti oodatud tõsisemad 
nutikad IT teemal praktikandid 
(laua-sülearvuti tolmuhooldus, 
tarkvara Windows, jne tarkavarad). 
Helistada 10-20, tel 5882 7653

• Austrias ja Saksamaal vajatakse turis-
mihooajaks kuni oktoobrini täienda-
valt kokki, nõudepesijaid, ettekand-
jaid, toateenindajaid, koristajaid, 
giide jne. Vajalik inglise või saksa keel. 
Tunnitasu 10-20 €. Vajadusel koha-
pealne väljaõpe. Vahendaja abistab 
dokumentatsiooni vormistamisel ja 
elukoha leidmisel. Tel 5801 5855

• Kas oled valmis proovima? Paki 
kohver ja tule suvel Saaremaale tööle! 
Meretagusel maal saad lisaks tööle 
Kaali trahteris või hotellis nautida ka 
puhkust. Otsime oma meeskonda 
suvehooajaks töökaid ja sõbralikke 
inimesi. Elamispind ettevõtte poolt. 
Võta ühendust tel 505 0434

• Traus-RAK OÜ vajab pagaritoodete 
pakkijat ja osalise tööajaga kondiitrit. 
Tel 5309 0357

• Pakume kohe tööd Rakveres tugi-
isikule-kodukoristajale, soovitav 
üksik naine, mitte suitsetaja (väl-
jaõppe ja majutus võimalus), hea 
korralik töötasu. Tel 554 6490, kiire!

• Simuna Kool ootab oma meeskonda 
alates 01.09.2019 eripedagoog-lo-
gopeedi (0,5 ametikohta). Nõutav 
vastavus kvalifi katsioonile. Kandidee-
rimisavaldus ja CV ning kvalifi katsioo-
ni tõendavad dokumendid palume 
saata hiljemalt 25.03.2019 e-aadressile 
info@simunakool.ee. Täiendav info 
tel 323 7280

• Motopood Rakveres pakub tööd 
müüjale-remondimehele. Töö sobib 
ka pensionärile. Tel 5648 6638

• Tehnoref Grupp OÜ võtab tööle töös-
tusseadmete remont mehaaniku. 
Info tel 5694 0076

• CE-kategooria veokijuht. Pakkuda 
riigisisest tööd Aeroci vedudel, E-R. 
Tel 516 5212

• Rakvere Piimaühistu otsib hooajaks 
TRAKTORISTI. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee

• Ettevõte pakub tööd müüriladuja-
tele ja tänavakivi paigaldajatele. Tel 
5347 7840

AUTOPESULA 
RAKVERES 

võtab tööle 

kohusetundliku, 
õpivõimelise, eesti keelt 
rääkiva sõidukite sise-

  ja välis puhastaja-
rehvitehniku. Vajadusel 

väljaõpe kohapeal.

Tel 322 3744

• 14aastane poiss otsib suveks tööd. 
Tel 5557 1071

• 2 ehitusmeest otsivad tööd. Ma-
jade renoveerimine, vundamendid, 
juurdeehitused, üldehitus, terrassid, 
fassaadid, vee ja kanalisatsioon süs-
teemid, vannitoad, lammutus ja prü-
givedu, betoonitööd, akende- ja uste 
vahetus. NB! Hinnapakkumised tasuta: 
ehitusabi24@online.ee. Tel 5619 9994

• Kogemustega keevitaja MIG, MAG 
otsib nädalavahetustel haltuurat. 
Sobib ka õhtuti. Sven, tel 5352 8552

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee

1. septembrist 2019 muutub 
vanemahüvitise arvestuspe-
riood – vanemahüvitist haka-
takse arvutama raseduseelse 
ehk lapse sünnist üheksale 
kuule eelnenud 12 kalendri-
kuu alusel.

Vanemahüvitisele tekib õi-
gus juba järgmisel päeval pä-
rast seda, kui lapse emal lõpeb 
sünnitusleht. Enamasti on see 
70–110 kalendripäeva pärast 
lapse sündi. Kui lapsevanem 
saab vanemahüvitist juba 
enne 1. septembrit 2019, jät-
katakse selle maksmist sama-
del alustel ja samas summas 
nagu seni maksti. Seega va-
nemahüvitist neile lapsevane-
matele ümber ei arvutata.

Jätkuvalt on eelnevalt töö-
tanud emal õigus sünnitusle-
hele jääda ja sünnitushüvitist 
saada kokku 140 kalendripäe-
va eest. Ema võib oma õigust 
sünnitushüvitisele hakata 
kasutama 70 kuni 30 päeva 
enne lapse eeldatavat sünni-
kuupäeva.

Emadel, kelle sünnitusleht 
algab enne 13. aprilli 2019 
(k.a), tekib vanemahüvitise 
saamise õigus igal juhul enne 
1. septembrit 2019 ja vane-
mahüvitis arvutatakse eelmi-
se kalendriaasta sotsiaalmak-
suga maksustatud tulude alu-
sel. Emad, kelle sünnitusleht 
algab 14. aprillil 2019 või pä-
rast seda, hakkavad vanema-
hüvitist saama uue süsteemi 

järgi ehk nende vanemahü-
vitis arvestatakse rasedusele 
ehk üheksale kalendrikuu-
le eelnenud 12 kalendrikuu 
põhjal. Seega emadel, kelle 
lapse eeldatav sünnikuupäev 
jääb vahemikku 13.05.2019–
22.06.2019 ja kellel on õigus 
sünnitushüvitisele, võib va-
nemahüvitise arvestuspe-
riood sõltuda sellest, millal 
on ema sünnituslehe ja seega 
sünnitushüvitise algus.

Vanemahüvitise suurus 
(100%) arvestatakse igale saa-
jale vastavalt tema sissetule-
kule, mida ta teenis vanema-
hüvitise arvestusperioodil. 
Kui inimene vanemahüvitise 
arvestusperioodil tulu ei tee-
ninud, saab ta 2019. aastal va-
nemahüvitist 500 eurot. Kui 
inimene töötas, kuid teenis 
töötasu alla töötasu alammää-
ra, on tema vanemahüvitis 
540 eurot ning maksimaalne 
vanemahüvitise summa on 
2019. aastal 3319,80 eurot.

Vanemahüvitise arvestus-
perioodi saab arvutada kal-
kulaatori abil, mille leiate 
aadressilt www.kalkulaator.
ee/et/vanemahuvitise-kalku-
laator.

Lisainfot saab sotsiaalkind-
lustusameti kodulehelt ning 
klienditeenindusest numbril 
612 1360.

Kuulutaja

Muutub vanemahüvitise 
arvutamise süsteem
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ARVUSTUS
18. veebruaril saanuks 
Rahvusooper Estonia en-
dine solist Silvia Urb 95. 
aastaseks. Teeme prima-
donna mälestuseks taga-
sivaate põnevatele seika-
dele tema elus.

Marvi Taggo

Silvia Urb on olnud laval lõ-
bus lesk, bajadeer, veetlev lee-
di ja Stella Polaris. Kandnud 
kõrgeid soenguid ja paabulin-
nusulgi.

Silvia Urbi ja Georg Otsa 
võidukäik oli (55 aastat taga-
si!)1964. aastal „Bajadeeriga“ 
Leningradis. Väljamüüdud 
majad, rahvas braavotas, ees-
riie läks muudkui kinni-lahti 
ja karjuti: „Silva! Silva! Georg! 
Georg!“ „Kuid kõik see vaikiti 
Eestis maha ja meie esinemist 
ei kajastanud ükski ajaleht,“ 
on Silvia Urb möödunut 
meenutades rääkinud.

Lapsepõlvest
Silvia Urb on sündinud 18. 
veebruaril 1924. aastal Võrus 
ning veetnud lapsepõlvesu-
ved vanaisa talus. Tüdruk ke-
titas lambaid ja jorises samal 
ajal laulda. Silvia isa Johan-
nes Urb oli kingsepp. Sellest 
siis ka tütre nõrkus ilusate 
jalanõude vastu. Eriti lava-
kingade vastu, mida Silvia on 
püüdnud ise endale ka kujun-
dada.

Mõtet lauljaks saada Sil- 
vial polnud. Veidi vanemana 
käidi sõbrannaga kinos filmi 
„Maipäevad“ vaatamas, kus 
laulsid Jeanette MacDonald ja 
Nelson Eddy. Kõik „Rose Ma-
rie“ laulud olid tüdrukul ingli-
se keeles peas, kuigi ta polnud 
sõnagi seda keelt õppinud.

„Siis polnud ju raadiot ja 
grammofoniplaadilt ei tulnud 
muud, kui „Mets mühiseb ja 
kägu kukub“. Isa tegeles spor-
diga, kuni võttis naise. Pärast 
rääkis, et tippspordiga ei saa 
tegeleda peremurede kõrvalt. 
Nii et minu lapsepõlv möö-
dus jõumehi vahtides. Isal oli 
suur nahkalbum, mille oli au- 
tasuks saanud. Selles olid fo-
tod Lurichist ja teistest kan-
getest meestest. Minu eriline 
armastus oli Kristjan Palus-
alu,“ on Silvia Urb lapsepõl-
veaegadest rääkinud.

Estonias pole ta „Silvat“ 
kunagi laulnud. „Sel ajal seda 
operetti lihtsalt ei mängitud. 
Isa laulis lugusid „Silvast“ ja 
tahtis mullegi Silva nimeks 
panna. Pandi siiski Silvia. Aga 
teatris kutsuti ikka Silvaks. 
Kui Tallinna varietee avati 
laulsime koos Harri Vasaraga 
seal küll duette „Silvast“. Mä-
letan, mul oli seljas helero-
heline kleit ja suled peas,“ on 
primadonna meenutanud.

Silvia töötas kõigepealt 
Tartus Toomemäel esimese 
nõukogudeaegse kliiniku re-
gistratuuris, kus pidi aeg-ajalt 
ka surmatunnistusi välja kir-

Within Temptation, „Resist“
Within Temptation on kahtlemata Hollandi rokkmuusika 
lipulaev – igast otsast väga võimas ja lausa novaatorlik bänd. 
Selle asutasid võrratu laulja Sharon Den Adel ja kitarrist 
Robert Westerholt tegelikult juba 1996. aastal. Laias laastus 
viljeldakse samalaadset muusikat nagu maailmalaiuselt ehk 
natuke tuntum Nightwish ja After Forever.

Within Temptationi puhul kohtub sümfooniline metall 
gootikaga, kuid nende mõningate eelnevate albumi põhjal 
otsustades oli seda gootikat tegelikult vähemaks jäänud ja 
pigem hoopis kergemat joont sisse toodud.

Pärast viieaastatagust vahet tegi Within Temptation im-
pulsiivse stuudioalbumiga „Hydra“ (2014) märkimisväärse 
täispöörde. Tuli tagasi hoopistükkis raskemana, jõulisema-
na, süngemate toonidega, ilmselge uuenduskuuri läbinuna. 
Kas see kõik aga ongi tegelikult nii paeluv, nii vajalik? 
Vahest tervitavad seda muutust vaid grupi aastatetaguse 
loomingu austajad, need, kes senini mastaapset albumit 
„Mother Earth“ kiidavad?

„Resist“ on Within Temptationi seitsmes stuudioalbum, 
mis tegelikult pidi ilmuma juba detsembris, kuid produtse-
erimisprobleemide tõttu tuli välja alles veebruari esimesel 
päeval. Selle lindistused muide tehti aastatel 2017–2018.

Kohe kindlasti ei ole värske materjal kuigi kommertslik 
ega kergestihaaratav, vaid just selline üldjuhul tume, rün-
dav, raskekoeline, harjumatu. Tegelikult ainuke tõeline 
maiuspala, mis paugupealt meeldima hakkab, on „Mercy 
Mirror“, mis eraldi võttes absoluutselt täispalle väärib! Just 
särtsaka ja kaasakiskuva rütmi tõttu väärib esiletõstmist ka 
laul hullust maailmast – „Mad World“.

Samas on albumilt singlitena väljalõigatud tervelt viis 
lugu. Esmalt „The Reckoning“, kus teeb kaasa Papa Roachi 
laulja Jacoby Shaddix ja teisena „Raise Your Banner“, kus 
täiendava tegijana In Flamesi Anders Friden. Muide, albu-
milt leiab veel kolmandagi külalisesineja – Jasper Stever-
lincki (Arid), kes annab oma panuse loos „Firelight“.

Ülo Külm

Primadonna katusel...

jutama. Hiljem läks ametisse 
vesiravisse, kus töötas kuulus 
kilpnäärmearst Pashkov.

Kaarel Irdil oli Vanemui-
sesse koorilauljaid vaja. Silvia 
proovis ja võetigi vastu. Neiu 
teatas siis doktor Pashkovile, 
et läheb nüüd hoopis teatrisse 
laulma. Teenekas arst kaotas 
kannatuse ja kukkus torise-
ma: „Teatrisse!? Enne õpi ja 
siis mine laulma!“

Silvia õppis laulmist Tar-
tu muusikakoolist. Neljandal 
kursusel tehti talle ettepanek 
minna konservatooriumi. 
Eelduseks oli see, et neiule 
leitakse hiljem koht, kus ta 
hakkab pärast kooli lõpeta-
mist tööle.

„Olin siis juba konserva-
tooriumi lõpetanud, kui vän-
dati esimest muusikafilmi 
„Kui saabub õhtu“. Laulsin 
seal koos Veera Neelusega 
„Midrilindu“. Äkki tuli Udo 
Väljaots, kes oli tollajal Vane-
muise lavastaja ja ütles: „Lõ-
petasite konservatooriumi, 
ehk tulete Vanemuisesse töö-
le?“ Ütlesin, et kahjuks ei saa, 
kuna mind suunati raadio-
koori. Aga kodus oli juba kiri, 
milles kutsuti hoopis Estonia 
teatrisse,“ on primadonna 
rääkinud.

Silvia oli neile juba riigiek-
samil silma jäänud. „Mõtlesin 
siis naljaga pooleks, et parem 
olla Estonia parimate kõrval 
kui Vanemuises kõige pa-
rem,“ selgitas ta toonast ot-
sust.

Katuselood
Urbide peres voolab artisti-
veri juba kolm põlvkonda jär-
jest. Ühes „Pealtnägija“ saates 
oli Silvia endistel kolleegidel 
Estonia teatrist huvipakkuv 
jälgida intervjuud Urbide 
noorema põlvkonna esindaja 

Tom Olaf Urbiga, kes on räp-
parina tuntud nime all Reket. 
Tom Olaf on Silvia vennapo-
ja Toomase poeg, kelle ema 
Viire Valdmaa on draama-
teatri näitleja.

Tom Olafi isa näitleja Too-
mas Urb ja onu Tarmo Urb 
on tuntud lauljad. Ja kui raa-
dios on kuulda kahehääl-
ne laul, on teada, et need on 
vennad Urbid. Aga vanal heal 
ajal olid Toomase ja Tarmo 
Urbi kontserdid pilgeni läbi 
müüdud ja publikumi hulgas 
istus alailma mustas sametis 
ka nende tädi, lauljanna Silvia 
Urb.

Räppar Tom Olaf elab 
kesklinnas Tina tänaval, oma 
tädi endises korteris. „Pealt-
nägija“ intervjuu Tom Olafi-
ga toimus kodumaja katusel. 
Poisipõnnina aitas Tom Olaf 
vanatädil katuselt lund maha 
rookida. Eks ka see „rändav“ 
muusikapisik võis just vana-
tädilt pärineda.

Endine primadonna Silvia 
Urb ei istunud sugugi eako-
haselt tugitoolis, vaid käis 
veel 90aastaselt katusel. Sõi 
varajasi võilille lehti ja õisi 
ning elas aktiivset elu. Mida 
ta seal katusel käis? „Eks ikka 
asja pärast, ikka asja pärast,“ 
selgitas proua toona estoon-
lastele, kes teda 90. juubeli 
puhul õnnitlema läksid.

„Kes teine neid heinatutte 
katusekivide vahelt ikka ära 
kitkub, mis kevadel ja suvel 
välja vahivad. Pealegi on ka-
tuselt täielik ülevaate linnale 
ja sealt paistab meri ka ära,“ 
lisas Silvia Urb.

Endine operetipriima on 
kogu aeg Tina tänava katusel 
käinud ega teinud sellest ka 
eakana numbrit. Passi nähta-
vasti ei vaadanud ja ID kaarti 
hästi ei näinud, ütles ainult, et 

seal olevat kõik ju kirbukirjas. 
Kas Silvia käis katusel akna 
kaudu? „Meie majas käiak-
se ikka uksest, mitte aknast,“ 
sähvas Silvia kolleegidele.

Omal ajal olid Tina tänav 
13 majas loomeinimeste kor-
terid. Seal elasid lavastaja 
Sulev Nõmmik, tantsijanna 
Elga Rips, operetiartist Harri 
Vasar, pianist Evi Ross, loo-
dusemees Fred Jüssi ja teised 
kultuuritegelased. Proua Urb 
elas maja viiendal ehk vii-
masel korrusel, kust katusele 
viib veel mituteist trepias-
tet. „Käin need astmed ruttu 
läbi,“ naeris proua ja jutustas 
hoogsalt edasi, „mõned aastad 
tagasi ajasin katuselt ka lund, 
siis jäi aga jalg haigeks. Mis 
sellest enam rääkida – tantsi-
da ei saa ja kõik.“

Ükskord kuulnud proua, 
et katus kahtlaselt koliseb 
ja jooksis vaatama – Sulev 
Nõmmiku tütar Tiia-Mai oli 
siis veel väike ja hüppas hops-
hops katusel üle ventilatsioo-
nitorude. Silvia-tädi püüdis 
teda ettevaatlikult sealt ära 
kutsuda, et kukub veel katu-
selt alla. Pärast võttis tüdruku 
läbi: „Kui tahad tsirkuseartis-
tiks saada, harjuta mujal!“

Kümmekond aastat tagasi 
rääkis pianist Evi Rossi tütar, 
endine Kuku raadio toimetaja 
Kadi Veldi Tina tänava ela-
nike kommetest: „Hommikul 
marssis Silvia sisse, pani käed 
puusa ja hüüdis: „Mis siin toi-
mub!“ Tädi Silvia oli minu 
meelest võrratu. Ta võis olla 
näiteks terve päeva öösärgis, 
aga küüned pidid olema laki-
tud ja huuled punased. See oli 
esimene asi, millega hommi-
kul alustas, muidu oli tal tun-
ne, et on alasti.“

Silvia Urb, Endel Pärn ja Hugo Malmsten 1963. aastal muusikalis „Minu veetlev leedi“.
Foto: Rahvusooper Estonia arhiiv
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Rakvere Teatris

Eesti balletikoolide

gala
Tallinna Balletikool
Noor Ballett Fouetté
Ida Tantsukool
Vanemuise Tantsu- 
ja Balletikool
Kaurikooli balletiklass

Külalisena 
Hayley Blackburn ja 
Silas Stubbs 
teatrist Vanemuine
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MTÜ Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
28. aprillil algusega kell 13 toimub Lehtse Kultuurimajas 
maakondlik pidupäev „Tunne oma kodukanti“. Esinevad 
Lehtse kammerkoor ja kapell, anekdootide vestjad. Avatud 
näitused, piletite õnneloos, Oriflame’i toodete müük, suu-
pistete ja kuuma joogi saamise võimalus. Tantsumuusika  
ansamblilt Tants n’Trall. Pääsmed saadaval teisipäeviti Rak-
veres Rohuaia 6. Info telefonil 5278162

Gustavi Maja
28. märts Lille Lindmäe loeng „Enesetervendamise võima-
lused uuel ajastul“
31. märts algab Hatha jooga õpetaja 200 h kursus
4. aprill loeng-praktikum „Jooga tähendus ja ajalugu“
23. aprill Mai Agate Väljataga loeng „Karma“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Rakvere Teater
15.03 kl 19.00 Kaks tosinat tulipunast roosi, esietendus, 
Rakvere Teatri suur maja (lav. Giorgio Bongiovanni)
15.03 kl 19.00 See kõik on tema Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Helen Rekkor)
18.03 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Peeter Raudsepp)
19.03 kl 19.00 Kaks tosinat tulipunast roosi Rakvere Teatri 
suur maja (lav. Giorgio Bongiovanni)
19.03 kl 16.00 Kinnine kohus Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Vallo Kirs)

Biore Tervisestuudio
19. märts kell 9–12 tervendaja Volli vastuvõtt
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik A. Grigorjani vas-
tuvõtt koos massaažiga
Teisipäeviti nõelravi terapeut Arina Grigorjani vastuvõtt
Neljapäeviti tervisliku seisundi testimine – E. Heinmets
Reedeti 2x kuus kaaniteraapia – V. Kudrjavtsev
Reg tel 5017960, info@biore.ee
Oleme avatud E–R 10–18, iga teine laup 10–14
Rakveres Laada 5

Rakvere kultuurisündmused
19. veebruar–23. märts portreenäitus „Meie, virulased!“ 
Rakvere Galeriis
5. märts–6. aprill Kertu Sillaste ja Gerda Märtensi illust-
ratsioonikursuste õpilaste näitus „Pildid jutustavad“ Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
15. märts kell 14  Eesti Arhitektide Liidu kuraatornäitus 
„Liginull“ avamine Rakvere linnavalitsuses, näitus on üleval 
kuni 29. märtsini
15. märts kell 18.30 Rakvere Muusikakooli laulustuudio 
kontsert Rakvere Muusikakooli saalis, esineb ansambel Aa-
duur erinevates koosseisudes
17. märts kell 16 Eesti balletikoolide gala Rakvere Teatris
19. märtsil kell 17.30 külas ikooniloolane Orest Kormašov 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
21. märts kell 18 kontsert „Tervitame kevadet“ Lääne-Vi-
rumaa Keskraamatukogus, esinevad Kuusalu naisansambel 
„Viisiveeretajad“ ja Avinurme puhkpilliõpilased
25. märts–13. aprill Benita Vommi mälestusnäitus Rakve-
re Galeriis, näituse avamine 25. märtsil kell 17

Täna jõuab kinodesse 
uus kodumaine komöö-
dia „Mehed“, kus kolme 
sõpra mängivad Veikko 
Täär, Tiit Sukk ja Mar-
gus Prangel.

Tõnu Lilleorg

Samu tüüpe sai aastakese eest 
näha teatrilavadel samanime-
lise etendusega, mille lavasta-
jaks, nagu nüüdse filmigi pu-
hul, oli Gerda Kordemets. Nii 
filmi kui lavastuse materjal 
põhineb Venemaa huumori-
kollektiivi „Kvartet I“ algteks-
til.

Kolmel sõbral tekib tun-
giv vajadus millalgi suve 
lõpupoole külastada üht 
Lääne-Eesti saart, kus 
näib abi vajavat Veikko 
täiskasvanud poeg, kelle ole-
masolust Veikko alles paari 
aasta eest teadlikuks sai. 
Spontaanse otsusega saarele 
põrutada liituvad ka otse 
teatriproovist lahkuv Tiit 
ja koduse isa päeva poole-
li jättev Margus. Kui saaks 
ainult linnast eemale! Pärast 
sekeldusi jõuab trio jahiga 

merele ning pärast eksiränna-
kuid õigele saarele, kus neid 
mähib endasse udulaam.

Filmil on omapärane üles- 
ehitus justkui võileivatordil, 
milles korduvad samad ki-
hid. Nimetaksin seda kor-
duvat kihti vestlusvooruks, 
kus sõbrad kukuvad elust fi-
losofeerima. Vestlus ise pole 
kehv, kuid selliselt silma-
torkavalt serveerituna mõjub 
see filmis pisut kunstlikuna. 
Paremini sobiks selline vest-
lusvoor ehk teatrilavale.

Teiseks korduvaks võtteks, 
mis kasvab välja sõprade 
lõõpimisest, on niisugused 
„mis-oleks-kui“ mõttelen-
nust lähtuvad stseenid, kus 
sõbrad kehastuvad kas iseen-
daks mõnes muus olukor-
ras või mõneks juhuslikuks 
kõrvaltegelaseks. Kuna need 
stseenid peegeldavad mitme-
kesiselt meeste sisemaailma, 
on selline võte päris hea.

Kõrvaltegelaste seas hak-
kas silma Andrus Vaarik 
kolme erineva sadamavahi-
na. See sooritus mõjus õlgu 
kehitama paneva absurdi-
huumorina. Omapärane oli 
Maia Vahtramäe roll haldja-
liku saarenaisena, kelle rüppe 

Tiit pärast eksirännakut 
udulaamas maabus. Selliste 
ebamäärasemat sorti tegelaste 
sissetoomine näitab lavasta-
ja soovi põimida muidu üsna 
lihtsakoelisse tegevustikku 
poeetilisi ja sümbolistlikke 
elemente. Kokkuvõttes mõ-
jusid need üsna hästi.

Lähtudes linateose tun-
nusloo „Tuli, vesi, õhk ja 
maa“ sõnadest, võib öelda, 
et film räägib ürgsetest ele-
mentidest, mis inimese elu 
mõjutavad ja jõukatsumisest 
kaosega, mida oleks küll vaja 
suuta ohjata, kuid mis teine-
kord võib ka lahendusi pak-
kuda. Samuti leidub linaloos 
selliseid teemasid nagu üksin-
dus, seotus, vabadus, hasart-
sus, kohalolu, minnalask-
mine, usaldus, lähedus.

Siiski ma ei leidnud nende 
kõigi seast ühte või kahte 
keskset teemat ja tundub, et 
lavastaja on jätnudki keskse 
teemaaktsendi lahtiseks ning 
vaatajale endale välja valita-
vaks. Nii on tegu omapärase 
filmiga, mis lähtuvalt ki-
nokülastaja maitsest võib 
mõjuda rohkem või vähem 
kaasahaaravana.

ARVUSTUS

Vabaõhufi lm jahi ja uduga

Teel Harakasaarele, vasakult Margus Prangel, Veikko Täär ja Tiit Sukk.
Foto: Apollo Film Productions
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KINNISVARA

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

Wiru Auto OÜ • Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 • Tel 511 9569, Tanel Raudla

tanel.raudla@wiruauto.ee • www.wiruauto.ee 

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Nissan Tiida, 08/2007a. 1.6 (81kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
134 885km. 
Hind: 3490.-

Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kW), 
bensiin, automaat, tumesinine met. 
Sn: 183 735km. 
Hind: 4390.-

Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 2.0 
(80Kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 144 555km. 
Hind: 5490.-

Renault Trafi c Pack Clim, 02/2011a. 
2.0 (66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 150 260km. 
Hind: 6990.-

Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. Sn: 
230 600km. 
Hind: 6990.-

Renault Trafi c Pack Clim, 05/2013a. 
2.0 (66kw), diisel, manuaal, valge. Sn: 
159 875km. 
Hind: 7490.-

Nissan Pulsar Tekna, 10/2014a. 1.5 
(81kw), diisel, manuaal, valge met. 
Sn: 116 940km. 
Hind: 9 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. 
Sn: 34 720km. 
Hind: 10 990.-

Hyundai ix35, 03/2014a. 1.6 (99kw), 
bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 
62 890km. 
Hind: 11 490.-

Skoda Octavia, 09/2016a. 1.2 (63kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 
64 740km. 
Hind: 12 490.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 11 600km. 
Hind: 12 990.-

Nissan Micra N-Connecta, 05/2017a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 3500km. 
Hind: 15 450.-

Skoda Octavia, 01/2016a. 1.6 (81kw), 
diisel, manuaal, sinine met. Sn: 
61 900km. 
Hind: 15 990.-

Kia Ceed GT-Line, 07/2016a. 1.6 
(100kw), diisel, automaat, tumehall 
met. Sn:59 145km. 
Hind: 16 290.-

Peugeot 3008 Active Plus, 01/2017a. 
1.2 (96kw), bensiin, manuaal, kuldne 
met. Sn: 54 115km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Acenta 4x4, 11/2014a. 
1.6 (96kw), diisel, manuaal, valge 
met. Sn: 78 830km. 
Hind: 17 790.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, ma-
nuaal, must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 19 490.-

Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 1.6 
(96kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 56 454km. 
Hind: 19 490.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 
Hind: 19 490.-

Nissan X-Trail Tekna, 02/2016a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 99 952km. 
Hind: 19 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 09/2017a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 10 500km. 
Hind: 19 990.-

Nissan X-Trail ,  08/2017a.  1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 46 980km. 
Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 05/2018a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 8000km. 
Hind: 20 500.-

Nissan Qashqai Tekna Design Pack 
19, 02/2018a. 1.6 (120kw), bensiin, 
manuaal, must met. Sn: 10 450km. 
Hind: 22 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 9500km. 
Hind: 26 990.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 01/2018a. 
2.0 (130kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 7800km. 
Hind: 31 990.-

• Müüa Rakvere kesklinnas muga-
vustega korter,  II korrus (62 m2). 
Tel 5809 4366

• Müüa 1toaline korter Rakvere 
kesklinnas, III korrus. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline keskküttega korter 
I korrusel Sõmerul. Tel 5887 1954

• Müüa 1toaline korter Tapa kesk-
linnas, Hommiku pst 2, I korrus, 
maja värskelt renoveeritud, maja ees 
autoparkla. Tel 5612 8286

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 15 500 €. 
Tel 511 0478

• Müüa 1toaline korter Vao külas. 
Vajab kapitaalremonti, 27,8 m2, II 
korrus, uus uks. Hind 1500 €. Tel 
5381 0931

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Vinni vallas, 7 km Laekverest. Tel 
5669 3339

• Müüa 3toaline mugavustega kor-
ter Kadrinas. Tel 5599 9306

• Müüa 3toaline korter Kundas, 
Koidu tänav, II korrus. Tasuta parki-
mine. Hind 16 400 €. Tel 5627 7034

• Soovite kodu looduslikult kau-
nis kohas, siis ootab Viitnal suur 
3toaline rõduga (75,6 m2) korter 
(II korrus). Tule alusta sisetööde-
ga oma maitse ja soovide järgi. 
Hind 5500 €. Info tel 5558 3716

• Müüa (ka järelmaksuga) või üü-
rile anda (tagatisraha nõue) Tapal 
85% renoveeritud eriplaneeringuga 
korter 3 tuba + köök, dušš-wc koos, 
koridori vaheuks ja ühes toas veel 
teisaldatav dušinurk - köök, eraldi + 
wc pikas koridoris, mis võimaldab 
kasutada kahe 1toalise eraldi korte-
rina, 2/3 ,STV-tv, oma ahikeskküte 
+ õhksoojuspump + konditsioneer, 
möbleeritud , 5 minuti tee rongi-
peatuseni ja poodi. Võimalik välja 
ehitada veel pööningukorter ja 
keldris suur saun, mõlemad a 70 
ruutmeetrit. Üür 100 € korter + 
maksud. Vahetus variandid väikse-
ma korteri vastu või midagi muud 
huvitavat. e-mail: aautod@gmail.
com. Tel 5648 8989

• Müüa kõigi mugavustega 4toaline 
korter Kundas, III korrus, toad eraldi, 
2 rõdu, osaliselt möbleeritud, Koidu 
85. Tel 522 3115

• Müüa maja Rakvere linnas, Ka-
narbiku tn, värskelt renoveeritud, 
olemas garaaž, saunahoone, oma 
ja tsentraalne vesi-kanalisatsioon, 
õhksoojuspump ja voolukivist uus 
ahi. Tel 5887 1954

• Müüa väike maja Järvamaal, Koe-
rus. Tel 504 5560

• Müüa maja koos põllu- ja met-
samaaga Vinni vallas, Põlula külas. 
Info tel 520 3445

• Müüa suur talumaja koos kõrval-
hoonetega, privaatne koht, mereni 5 
km. Info tel 5853 7131

• Müüa elamumaa 1,2 ha Männi-
metsas, Rakvere vallas, karivärava 
külas, Kadrina tee ääres. Rakverest 
5 km kaugusel. Tel 5668 3756

• Müüa suvila Laitses. Tel 5558 1275

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

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

• Ostetakse Tapa linnas 1-3toaline 
korter. Kõik pakkumised on ooda-
tud. Tel 511 0478

• Ostan Sõmerule 3toalise kor-
teri. Kõik pakkumised oodatud! 
Tel 5822 5893

• Ostan väikese maja Rakvere linnas 
(eelistatult ühekordse) või vana aia-
ga elamumaa. Tel 5854 2077

• Ostan garaaži Rakvere linnas. Tel 
5687 6617

• Ostan garaaži Rakvere, Mulla tä-
navale. Tel 5648 6638

• Ostan garaaži Ussimäel. Tel 5823 
3780

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Võtan Rakveres rendile laoruumi 
(200-300 m2). Vajalik vee ja elektri 
olemasolu. Seisukord pole oluline, 
pigem sobib mõni vanem ja sood-
sam. Tel 5691 4853

• Perekond soovib Rakveres 3toalist 
ahjuküttega korterit üürida otse 
omanikult, asjaga kiire. Tel 5353 8655

• Võtan üürile 3toalise korteri või 
maja (hilisema ostu sooviga) Halja-
las või selle ümbruses. Tel 5383 7942

• Alates 1-20 töömeest saavad öö-
maja Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 516 4685

• Üürile anda 1toaline korter (2/5) 
Rakvere kesklinnas. Tel 5340 1314

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere linnas. Tel 
502 9052

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres. Üüri 
hind 160 € + elekter, vesi. Tel 527 
0058

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) 
ahiküttega korter Rakveres, Pikk 
37, I korrus. Hind 200 € kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Üürile anda pikemaks ajaks 1toa-
line keskküttega, remonditud ja 
osaliselt sisutatud korter Rakveres. 
Korter asub Kungla tn, renoveeritud 
maja, IV korrusel. Huvi korral helista 
tel 502 7372

• Üürile anda 1toaline keskküttega 
korter Sõmerul, I korrusel. Tel 5887 
1954

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline 
pliidiküttega korter, vannituba puu-
dub. Üür 100 € kuus. Info tel 511 0478

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas. Üür 250 €+ KÜ arve. Info 
tel 501 1478

• Üürida mööblita 2toaline kõigi 
mugavustega korter Rakveres. Üüri 
hind 230 €. Tel 5848 2025

• Anda üürile 2toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) 
ahiküttega korter Rakveres, Pikk 37, 
II korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline renoveeritud 
möbleeritud korter Rakveres, ahi- ja 
elektriküte. Üüri hind 220 € + elekter, 
vesi. Info tel 527 0058

• Annan üürile 2toalise korteri 
Rakveres, Lennuki tänaval. Üüri 
hind 220 € + kommunaalmaksud. 
Info tel 5552 2789

• Üürile on anda renoveeritud 2toa-
line ahjuküttega korter Haljalas. 
Lisainfo tel 5667 0958

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus C-Max 1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniversaal, 
bensiin, hõbedane metallik, hool-
dusraamat, ketiga mootor, kondit-
sioneer, 2 x el.aknad, veokonks, roos-
teta, mõlkideta, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 
08/2007. a, 74KW, universaal, ben-
siin, hõbedane metallik, kondit-
sioneer, kesklukk, 2 x el.aknad, 
originaal valuveljed, korralik, äsja lä-
binud tehnilise ülevaatuse 08/2019, 
ökonoomne! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa haagissuvila Lunar, 
2003. a, väga ilus, puhas ja kor-
ralik. Hind 4700 €. Tel 506 9814, 
517 5480

• Müüa väga heas korras Mazda 
6, universaal, 2009. a, musta vär-
vi, rooste mõlgid puuduvad. 2,2, 
136kW, diisel, väga palju lisasid. 
Avariivaba, Eestis üks omanik, auto 
otse omanikult. Hind 6500 €. Tel 
5632 3142

• Müüa mootorsaan Buraan koos 
saaniga. Tel 518 9518

• Müüa Peugeot 307, 2004. a, ÜV 
kehtiv. Tel 5667 4462

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, 74kW, bensiin punane, 
luukpära, 5 ust, täiuslik hooldus-
raamat, konditsioneer, 4 x el.aknad, 
roosteta, mõlkideta, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 
1,8i 06/2006. a, 92kW, bensiin, uni-
versaal, kirsipunane metallik, uuem 
mudel, täiuslik hooldusraamat, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
el.aknad, mõlkideta, korralik, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensis 2.0TDI 
08/2003. a, 85kW, uuem mudel, 
sedaan, tumebeež metallik, turbo-
diisel, konditsioneer, el.aknad, veo-
konks jne, kehtiv ülevaatus 09/2019, 
roosteta, mõlkideta, korralik, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis, 1,9TDI 04/2004. a, 74kW, 
kuldne metallik, turbodiisel, univer-
saal, hooldusraamat, 4 x el.aknad, 
püsikiirusehoidja, kehtiv ülevaatus 
04/2019, korralik, ökonoomne! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa rehvid Dunlop Studless 
225/65 R 17, M+S. Vähe, vähe ka-
sutatud, 4 tki kokku 150 €. Tel 506 
9814, 517 5480

• Müüa sõitev 013. Tel 5558 5956

üürile anda lillede ja
istikute müügiplats

RAKVERE, NIINE 4

Info telefonil 503 0066

• Müüa Volkswagen Polo 1,2, 2005. 
a, heas korras, Saksast. Tel 517 4193

• Müüa Volkswagen Passat Lux-
line 1,9TDI 08/2007. a, 77kW, tu-
mepruun metallik, turbodiisel, 
universaal, täiuslik hooldusraamat, 
kliima, el.aknad, valuveljed jne, 
kehtiv ülevaatus 09/2019, superö-
konoomne, väga korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Seat Alhambra valuveljed, 4 
tk, mõõt 15x7 PCD 5x112, keskaugu 
D57,1, OFFSET ET 59. Hind110 €, 
Rakvere. Tel 515 2665

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 504 0457

• Ostan auto hind 100-2000 €. Tel 
5809 6086

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

• Ostan korraliku 05 ja plekke. Tel 
524 6891

• Ostan sõidukorras auto kuni 1300 
€. Võib vajada pisemat kõpitsemist. 
Ülevaatus pole oluline. Tel 5819 
0200, ilusvalgus@gmail.com

• Ostan igas seisukorras autosid. 
Pakkuda võib romusid, avariilisi, 
seisnud, heas korras jne. Romud 
kustutan arvelt. Sobivusel tulen kohe 
järgi. Tel 5357 7108

• Ostan rehvid  GAZ  66  12.00-
18.00/320-475. Tel 511 7950

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

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

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

METALLITÖÖD
 ● Alltöövõtt
 ● Teostame metallitöid ka 

vastavalt Kliendi joonistele
 ● Roostevaba-, alumiiniumi 

keevitus  (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAH-
VELTÕSTUKITE HOOLDUS 
REMONT, DIAGNOSTIKA JA 
VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

CORMET OÜ
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VEO- JA KAEVETEENUSED

EHITUSTEENUSED

TEENUSED

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Autoplekitööd parima hinna ja 
kvaliteedisuhtega Lääne-Virumaal. 
Tel 508 6455

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Väikebussirent koos juhiga. 
Väljasõidud seltskondadele kuni 
8 inimest. Hind kokkuleppel. Küsi 
pakkumist! Tel 5805 5211

• Treilervedu Lääne-Virumaal. 
Helista tel 5858 0123

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

• Pakun teenust või rendin 
välja VOLVO L20B rataslaadu-
rit. Laaduril on lisaseadmetest 
tõstehargid, libliksahk PRONAR 
2100 ja kopp. Lähiajal lisandub ka 
tänavapuhastushari. Rent alates 
80 €+km. Teenus alates 30 €+km. 
Tel 5858 1745

• Veoteenus väikekaubik Peugeot 
Partneriga, võimalik ka lisada väike 
haagis. Tel 5633 9288

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

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurusta-
jat BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine 
redel 6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € 
- 24/h, tekstiilipesur Puzzi Kärcher 
18 € - 24/h, elektriline nurklihvija 
Metabo (230) 6 € - 24/h.  Tel 5858 
9552

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimi-
sed. Tel 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee

• Kolimis- ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

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

Info tel 504 0118

Veo-  ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Nool 30 m
Tõstevõime kuni 40 t

www.peritex.ee
Tel 5348 3288

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala 
ja Tapa vallas. Teenindame teid 
iga päev, ka õhtuti ja nädalava-
hetustel. Tel 5656 1515

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• WaterCat OÜ teostab teie küt-
te,- vee- ja kanalisatsioonitöid 
nii eramajas, korteris kui ka toot-
mishoones. Projekti olemasolul 
hinnad soodsad. Remonditöö 
hind kokkuleppel. Helista julgelt 
ja leiame teie probleemile lahen-
duse, tel 5697 9409, http://www.
watercat.ee

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine. Tel 5840 0240  

• Pelletipõletite KIPI 16 kuni 50 
kW paigaldamine ja seadistamine 
ning järelhooldus (süüteelemendi 
vahetamine, puhastamine, õli-
tamine, häälestamine, remont, 
konsultatsioon jne). Hea hinnaga 
asjatundlik teenus Sia „Mans dārzs” 
spetsialistidelt üle Eesti. Eramule 
katlasüsteemi ehitamise võimalus. 
E-post: toivo.molder@gmail.com. 
Info tel 502 6766

• KCK Teemant OÜ teostab teemant 
puurimistöid (ventilatsiooniavad, 
toruavad, kaabliavad jne). Tellimi-
seks võta ühendust info@kcktee-
mant.eu  või helista tel 517 4192

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lää-
ne-Virumaal. Tel 56938220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Vannitubade ja korterite reno-
veerimised kogemustega mehelt. 
Tel 529 0735

FEKAALIVEDU JA VESI

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

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

• Põrandatööd. PARKETT-ja laud-
põrandate paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine. Tel 5829 2584

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimist-
lus, vannitoad, voodrivahetus, 
soojustamine, terasside ehitus, 
san. tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

• Ehitus, remont, siseviimistlus 
(saunad, pesuruumid, majad). Tel 
504 5560

 • Aitan remondi-ja ehitustööga. 
Plaatimine. Tel 526 0804

• Vannitoad, ahjude/pliitide kat-
mine keraamiliste plaatidega. Tel 
5606 9271

• Õppinud mees, heade riistadega 
ja pikaaegse kogemusega teeb ehi-
tus- ja remonditöid nii eramutes 
kui korterites. Kui vaja vahetab uks-
elukke ja teeb ka santehnilisi töid. 
Helistage, tulen appi tel 5664 4827

• Firma teostab katuse-, fassaa-
di- ja üldehitustöid. Tel 5553 
0770

• Teostame ehitustöid: sisetööd, 
saunad, puitkonstruktsioonid, 
puitfassaadid, majakarbid, vun-
damendid. Tel 5646 0674

• Üldteenused OÜ. Kõrvalhoonete 
ehitus, terasside ehitus, aedade 
ehitus, tänavakivi paigaldus, välis- 
ja siseviimistlus. Hinnad kokkulep-
pel. Tel 5854 5348

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Tel 5330 5970

• Üldehitustööd: puukuurid, garaa-
žid, saunad. Tel 5685 6320

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, 
kõik erikujulised ja standardple-
kid. Tel 553 9330

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

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Aitame 
teid sisekujundusel. www.kenriko.
ee Tel 508 3305

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Korterite renoveerimine, van-
nitubade remont ning lammutus-
tööd. Tel 5685 6320

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

• Antiikkrohv, kindakrohv. Tel 5897 
9293, Janek. ehmesoy@gmail.com

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 
5552 8487

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

•  Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 
5 Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Teostan elektritöid. Tel 5336 5512

• Teen erinevaid elektritöid, nii 
suuri kui väikseid. Hind sõltub tööst. 
Helistage tel 529 3571

• Elektritööd. Tel 5349 5632

www.kuulutaja.ee
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MUUD TEENUSED

• Kuldpendlimees Sassi teenu-
sed: tervis, uni, toit, vitamiinid, 
hing jpm. Tel 502 4534

• Teritan automaatpingil kreissaa-
ge, höövliterasid 0-800 mm, kirveid, 
kiime, kääre, peitleid. Tel 5391 1667

• Teritan höövliterasid (pikkus-400 
mm) üksikuid ja koos höövlipeade-
ga. Komplektfreese ja rihvelterasid. 
Kõvasulam saekettaid (läbimõõduga 
300 mm). Helistada tel 5562 9163

• Hoian lapsi. Tel 5673 9178

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 507 3463, Hallan

• Pehme mööbli riide vahetus ja 
remont, veo võimalus. Tel 506 1547

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770 

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

Ehitusettevõte 

Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 

sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 

ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com

Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

Betoonpõrandate 
planetaarne lihvimi-
ne. Betoonpõranda-
te hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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 vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus,

torude sulatus

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• 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)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

VENTILATSIOON
Materjali ja seadmete müük. 

Valikus metall- ja plastiktooted. 
Transport.

Teostame ventilatsioonitöid 
eramajades, tööstushoonetes, 

korrusmajades. 
Plastikventilatsioon on just 
ideaalne renoveeritavasse 

hoonesse.

Kontakt tel 507 1194 
fleienvent@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd
• Lume eemaldamine 

katuselt
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

• MAALRITÖÖD
• KROHVITÖÖD
• REMONTTÖÖD
• TREPIKODADE 

RENOVEERIMINE

Teostame töid eraisikutele, 
kui ka KÜ-dele kogu 

Lääne-Virumaal.

Ehmes OÜ
Tel 5897 9293, Janek
ehmesoy@gmail.com

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com
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OST

KODU

KÜTTEPUUD

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Ansambel, õhtujuhtimine. Sisusta-
me teie õhtu. Üle Eesti. Tel 5190 1697

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885 

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 
2179 OÜ Mart Tali Kaubandus

• Parima hinnaga hüperkiire pii-
ramatu Internet + KordusTV-ga. 
DigiTV Virumaal. Paigaldus, Wifi 
ruuter ning Digiboks tasuta. Levib 
nii linnas kui maal. Uuri lähemalt: 
http://telestar.ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja  remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. Uti-
liseerime vana elektroonikat. Asume 
Koidula 1, Rakvere Tsentrumi II 
korrus. Helista juba täna tel 551 2053 
või tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154 Säästa oma 

kallist aega
kutsu NobeAbi OÜ

www.nobeabi.ee
Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

Tekstiilipesur
Rakveres
Rendi või 
telli teenus

5385 5691

RAAMATU- 
PIDAMISTEENUS

Rohkem infot:
wwww.ingliteteraapia.weebly.
com/raamatupidamine.html

tel. 5455 1595

• igakuine 
raamatupidamine

• palgaarvestus, 
maksuarvestus,

• töötajate maksete 
deklareerimine

• majandusaasta 
aruande
koostamine

• konsultatsioon
• töö-/praktika 

võimalus

• Müüa täispuidust kirjutuslaud. 
Asukoht Uhtna. Tel 513 0783

• Müüa külmkapp Whirlpool. Hind 
50 €. Tel 5787 5371

• Soodsalt müüa kodu- ja tööstu-
sõmblusmasinaid. Samuti vanaaeg-
seid ja nende osasid. Remont kõi-
kidele masinatele. Kääride teritus. 
Kontakt tel iga päev 558 8429, Priit

• Müüa pehme suur mängukaru 
(1,90 m), asukoht Uhtna. Hind 90 €. 
Tel 513 0783

• Müüa iPhone 5S, black, 16GB. 
Ideaalses tehnilises ja välimises 
korras, karp, kõrvaklapid, nõel, 
pistik, juhe, dokumendid, kaitsekile 
ekraanil, kaitseümbris. Aku kestab 
väga hästi. Tel 502 5069

• Müüa akordion (96) bassi ja vene 
karmoška, vähe kasutatud. Saag 
Husqvarna 137 ja võsasaag Stihl 
PS 250, koos murutrimmeriga. Tel 
5787 5371

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja -tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan kristall ja varajast tarbek-
laasi tooteid. Tel 5672 7175

•Ostan vana tehnika kirjandust, 
võib ka pakkuda tehnikat (moo-
torrattad, võrrid, autod jne). Tel 
5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

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

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, moo-
torrattad, kristallnõud, garaaži tarvi-
kud, hobutarvikud, märgid jpm. Aus 
ja meeldiv teenindus! Tel 507 9984

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 555 55527

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

• Ostan küttepuu ülejäägid (maja 
müügi või majapidamise likvidee-
rimisel), ka väiksema koguse. Tel 
5801 9086

• Ostan nõukogudeaegsed fotoapa-
raadid ja objektiivid. Tel 5853 2215  

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

www.kuulutaja.ee

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, kuivad ja toored, trans-
port, koorem 5-10 m3. Tel 5051 
528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 245 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

TALLINNA 49
MÕÕBLIKAUPLUSES

MÜÜA 

VÄHE KASUTATUD 
KÜLMKAPID,

SÜGAVKÜLMAD, 
SÜGAVKÜLMKIRSTUD,

ELEKTRIPLIIDID 
(KERAAMILISED JA 

PLAATIDEGA), 

SAMAS MÜÜA 

VÄHE KASUTATUD 
PULLERJAN AHI 

(7 toru) 200 € ja 100 €.

Avatud:
E-R 10-18, L 10-15 P suletud

Tel 506 9814, 517 5480

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
2.80 €/kott ja kasel 3.20 €/kott. 
Tel 505 1528

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
rm. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel 
5199 4895

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud 
(kuiv kask, metsakuiv kuusk, lepp). 
Tel 5192 4320

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohale toomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Pikkused: kuivad 
38 cm, toored halupuud 30-50 cm. 
Tel 503 0311

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999
OÜ PIKTER GRUPP 

MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 
SOODSALT 
3m LEPPA. 

TEL 
505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 39 €/rm
toores lepp

al 55 €/rm
kuiv lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

Kaubale saate ka 
meie lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.
Viru Halud OÜ müüb 

kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98  EUR pakk.
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PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED
Südamlik kaastunne 

Maie Petrovitšile kalli 

POJA
kaotuse puhul.

Renna ja Marika

Muuta aeg võib elus palju, 
võtta mälestust ei saa. 

EEVI JAKIMENKO
Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

Endised Kunda tsehhi 
õmblusvabriku 

Virulane töötajad.

Avaldame kaastunnet 
Vjatseslov Loginovile ema

NINA LOGINOVA
kaotuse puhul.

Abitöölised

SOODSALT
PUITBRIKETTI 

JA PELLETI
KÜTTEGRAANULEID

+372 5375 0051

al. 165 € alus
Võidu 2c, Rakvere

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5665 4087

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdu-
le. Tel 553 9330

EHITUS

METS

Ettevõte müüb 
ehituslikku saematerjali 

(prussid ka 6m, 
kuivad lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369

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

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 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“ Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338 

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 5354 
3002 või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info 
tel 5196 2628 või 5351 7414

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. 
Pakitud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa Ab lehmikuid, pullikuid ja 
tiineid ammesid. Tel 507 9115

• Anda rendile 14 ha põllumaad 
Rakvere vallas. Tel 523 3540

OSTAME 

PARIMA HINNAGA 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame:
• Virnastatud võsa
• Kasvavat võsa
• Raiejäätmeid

Vajadusel lõikusest hakkimiseni!

Gryn Grupp OÜ
+372 513 1240

info@gryngrupp.ee
www.gryngrupp.ee

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

• Müüa imeilus bolonka kutsikas. 
Vet pass, vaktsineeritud. Samas 
müüa odavalt kaks peeglit. Tel 5863 
8137

• Müüa mitmes vanuses hiidküü-
likuid. Samas ootavad jänkupoisid 
(erinevad värvid) pruute külla. Tel 
5608 0925

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

• Ostan seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Leitud noor triibuline kiisu kes 
tahab koju. Tel 506 1547

• Taaskasutus kaupade müük. 
Müügil on mööbel, riided, elektroo-
nika jalanõud, nõud ja palju muud 
pudi-padi. Müük asub aadressil 
Roela, Aida 1. Avatud on reedeti 
16.00-20.00 (prooviaeg), laupäeviti 
ja pühapäeviti 11.00-14.00. Ootame 
külastama!

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14 – müügil naiste 
kevadsaapaid suurusele kuni 42

• Head inimesed palun annetage 
taastusraviks, olen väga haige, 
vajan hädasti raha taastusraviks, 
olen tänulik iga annetatud euro 
eest. Minu kontonumber on 
EE024204278649535007 Arvin 
Uutma, ette tänades!

• Olen 57aastane vallaline mees. 
Soovin tutvuda ausa üksiku Lää-
ne-Virumaalt Rakverest või selle li-
gidalt pinda omava naisega vanuses 
53-59 aastat. Tel 5617 1721

• Maailma kallima ja armsama ini-
mesega tutvub 50aastane mees. 
Tel 5907 3196

• Keskealine daam vanuses 50 soo-
vib tutvuda mehega vanuses 50-65 
kooselu eesmärgil. Tel 5616 1555

• Üksik töövõimetuspensionär 
otsib 45-50 aastast elukaaslast 
Rakveres. Tel 5616 8574

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554  7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Rita tel 528 3149

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

Turu kaubamaja II korrusel!

Esmaspäevast (11.03) 
olen tagasi töölainel.

Ootan enda vanu 
ja uusi kliente.

SOODUSTUS 
pensionäridele 68+

ning õpilaste lõikus 5 €.

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

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

Tuleviku 6

T-R 10-17 • L 10-14

MÜÜA HULGI RIIDEID 
0,90 €/tk. Peab vähemalt 

10 asja korraga ostma.

Lasteriided kilekotitäis 5 €.

Kauplus SELENA 

• www.toonklaas.ee

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

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

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Hinnad turul 15. märts 2019

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Petersell kg 8,00
Mugulsibul kg 2,00
Porgand kg 1,50
Kaalikas kg 1,00
Peet kg 1,00
Kõrvits kg 0,80
Õunad kg 1,50
Jõhvikad liiter 6,00
Sarapuupähklid (import) kg 5,00
Kreekapähklid (import) kg 5,00
Kreekapähklid, puhastatud kg 11,00
Mesi 700g purk 5,50 6,00
Seemned lindudele 5kg kott 5,00
Värsked räimed kg 1,30
Värsked kilud kg 1,30

Turul müügil: 
tööstuskaup – riided ja jalanõud

saunavihad ja luuad (igal laupäeval)
Laupäeval, 16. märtsil turul Saaremaa lõnga müük!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee
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TÄNA MAAILMAS

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

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

Müügikonsultant
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Täna 2063 aastat tagasi, 
15. märtsil aastal 44 eKr 
lõppes traagiliselt Roo-
ma imperaatori Julius 
Caesari elutee. Valitseja 
mõrvati reeturlikult ja 
julmalt vandenõulaste 
poolt, kelle hulgas oli ka 
tema sõpru.

Allan Espenberg

Mitu Vana-Rooma teksti kir-
jeldavad Julius Caesari (100 
eKr–44 eKr) tapmist, mille 
organiseeris rühm senaato-
reid – umbes 60–80 meest, 
kes kutsusid end „vabastaja-
teks“. Diktaator mõrvati 15. 
märtsil 44. aastal eKr ning 

üheks vandenõulaseks oli 
Caesari lähedane sõber ja pe-
reliige Marcus Junius Brutus. 
Ühe versiooni järgi olevat 
Caesar lõpetanud vande-
nõulastele igasuguse vastupa-
nu osutamise, kui oli näinud, 
et ka Brutus tahtis tema sur-
ma.

Riigijuhile tekitati 23 lõike-
haava, misjärel ta hinge hei-
tis. Samas pole teada, millesse 
ta täpselt suri – kas koheselt 
mõne surmava hoobi tõttu 
või veidi hiljem verekaotuse 
tagajärjel.

Ravimatult haige?
Mõned Itaalia ajaloolased 
püstitasid 2011. aastal hüpo-
teesi, et Caesar aitas ise oma 
surmale igati kaasa, kuna oli 

Eilsel emakeelepäeval toimus 
Vikerraadios kaheteistküm-
nendat korda e-etteütluse 
võistlus. Poole tunni jooksul 
jõudis toimetuseni rekordili-
selt 7969 etteütlust, mis üle-
tab möödunud aasta võistluse 
enam kui 1500 etteütlusega.

Kõige kiiremini ja korrekt-
semalt kirjutasid Vikerraadio 
kodulehel etteütluse Ragne 
Rambi (üldvõitja, filoloogide 
kategooria), Margit Kerov 
Kadrina Keskkoolist (õpilaste 
kategooria), Made Isak (täis-
kasvanute kategooria), Olga 
Gerassimenko (muu ema-
keelega kategooria) ja Keiu 
Must (parim välismaal elava-
te eestlaste kategooria ja ka 
nutikategooria). Korrektseid 

etteütlusi jõudis Vikerraadio 
toimetusse 59, palju oli ka 
ühe-kahe veaga tekste.

Ka tänavu pakuti osalemis-
võimalust vaegkuuljatele: kui 
raadiokuulajateni jõudis ette-
ütlus Vikerraadio toimetaja 
Kaja Kärneri poolt loetuna, 
siis vaegkuuljad said portaalis 
err.ee video vahendusel ette-
ütluse teksti lugeda „Aktuaal-
se kaamera“ saatejuhi Margus 
Saare huultelt. Vaegkuulja-
te kategooria võitja on Kadi 
Särgava.

Etteütluse meeskonna liige 
Triin Toome-Hosman ütles 
töid vaadates, et tänavune 
tekst oli pigem kerge kui ras-
ke ja kindlasti julgustas tööd 
ära saatma suuremat hulka 

inimesi. „Niisugune ühiskir-
jutamine tekitab hea eelhää-
lestuse laulu- ja tantsupeoks,“ 
lisas ta.

Samuti meeskonda kuu-
lunud Peeter Päll kommen-
teeris tänavust teksti: „Sellel 
aastal oli tekstis palju paral-
leelvõimalusi, muu hulgas 
sai järgida neid reegleid, mis 
kehtisid varem, ja nii moo-
dustus side läbi aegade, mis 
on laulupeoaastale väga ko-
hane.“

Etteütluse tulemuste lehe-
küljel https://etteytlus.err.ee/
tulemused/ saab oma e-posti 
aadressi sisestades enda ette-
ütluse tellida. Lehel on üleval 
ka helifail ja korrektne tekst 
koos paralleelvõimalustega.

Algselt ühekordse projekti-
na mõeldud e-etteütlus toi-
mus juba 12. korda, sellest 
on saanud traditsioon ja üks 
emakeelepäeva oodatumaid 
sündmusi. Paljud haridus- 
asutused ja organisatsioonid 
on võtnud e-etteütluse ema-
keelepäeva tähistamise prog-
rammi. Tänavu osales näiteks 
laulupeo kunstiline mees-
kond, Kultuuriministeerium, 
Tallinna linnakantselei, Rii-
gikogu kantselei jt.

E-etteütluse auhinnad on 
välja pannud Haridus- ja Tea-
dusministeerium, Rahva Raa-
mat, raamatupood Apollo ja 
Laulu- ja Tantsupeo SA.

Kuulutaja

Parim e-etteütlus õpilaste 
kategoorias saadeti Kadrinast

2063 aastat tagasi: Julius Caesari tapmine
parandamatult haige. Ta ei 
tahtnud oma agooniat piken-
dada, mistõttu ei kuulanud 
abikaasa nõuannet ega võt-
nud senati istungile endaga 
kaasa turvameeskonda. Ka ig-
noreeris ta anonüümse sõbra 
kirja, milles hoiatati valitsejat 
võimaliku atentaadikatse eest. 
Eluaegne diktaator tegutses 
enda öeldud mõtte järgi: „Pa-
rem üks kord surra, kui kogu 
aeg surma oodata.“

On arvatud, et ta ei taht-
nud oma raske haiguse tõttu 
enam elada ja sammus teadli-
kult vastu oma tapjatele. Ar-
vatavasti olevat ta põdenud 
pahaloomulist maovähki ja 
võib-olla ka epilepsiat, kuigi 
mõne teadlase meelest poo-
giti Caesarile epilepsia külge 
tema jumalustamiseks. Tao-
lise seisukoha käisid 2015. 
aastal välja Inglise teadlased. 
Vanad roomlased pidasid epi-
lepsiat nimelt jumalikuks kin-
gituseks ning epileptikutesse 
suhtuti austuse ja hirmuvä-
rinaga. Samas peetakse ka 
võimalikuks, et tapmisajaks 
oli Caesar üle elanud hoopis 
mitu mikroinsulti.

Pärast valitseja tapmist 
püüdsid vandenõulased pöör-
duda senaatorite poole kõne-
ga, kuid need jooksid hirmu-
nuna laiali. See jõhker mõrv 
mõjutas olulisel määral järg-
nevate sündmuste toimumist 
– Roomas tuli võimule teine 
triumviraat (kolme isiku po-
liitiline liit – toim) ja aset lei-
dis kodusõdade viimane faas.

Tapmispaigaks 
kuuriahoone
Varasemate arusaamade ko-
haselt tapeti Rooma väejuht 
ja riigimees Julius Caesar 
Roomas senati istungile sam-
mudes, kuid mõned aastad 
tagasi teatasid teadlased, et 
mõrvapaiga täpne asukoht on 

meetrise täpsusega kindlaks 
tehtud – selleks olevat Tor-
re Argentina väljakul asunud 
kuuriahoone.

Torre Argentina väljakul 
Rooma vanalinnas asuvad 
Rooma-aegsed varemed, mis 
avastati 1926. aastal ajaloolase 
Giuseppe Marchetti Longhi 
poolt. Vana-Rooma ajal ehi-
tati sellesse kohta vähemalt 
kuus antiiktemplit, millest 
nelja jäänused on praeguseni 
väljakul näha. Need paikne-
vad nüüdsete Rooma täna-
vate tasapinnast paar meetrit 
madalamal ja on piiratud aia-
ga.

Pärast seda, kui Hispaania 
valitsus otsustas hakata rahas-
tama arheoloogilisi väljakae-
vamisi Torre Argentina väl-
jakul, alustati seal 2008. aastal 
välitöödega. Mitme väljakae-
vamisaasta järel olevat üles 
leitud koht, kus Julius Caesar 
tõenäoliselt tapeti.

William Shakespeare’i tra-

Fotol Julius Caesari kuju Roomas.

göödias „Julius Caesar“ on 
diktaatori surmakohaks mär-
gitud Pompeiuse teater, kuid 
see ei ole teadlaste hinnangul 
täpne asupaik. Pompeiuse 
teater (Theatrum Pompeium) 
oli tolleaegses Roomas oluli-
seks hooneks, mis sai valmis 
52. aastal eKr. Tegemist oli 
esimese alalise teatriga Roo-
mas, mis polnud ehitatud 
puidust. Selle juurde kuulus 
purskkaevude ja skulptuuri-
dega suur aiakompleks, mille 
teises otsas asus poliitiliste 
nõupidamiste ja sealhulgas ka 
senati istungite korraldami-
seks Pompeiuse kuuria.

Just see kuuria etendabki 
Caesari mõrvaloos keskset 
rolli. Hiljutine avastus kinni-
tab, et surmahoop anti Caesa-
rile Pompeiuse kuuria jalamil, 
kui ta juhtis troonil istudes 
senaatorite nõupidamist.

Omapärane 
mälestusmärk
Hispaania arheoloogide kin-
nitusel olevat Caesar tape-
tud Torre Argentina väljakul 
Pompeiuse kuuria vestibüü-
lis. Kuuriaks nimetati pat-
riitsisugukondade ühendusi, 
kuid ka kultuse- ja kogune-
mishooneid, mida mõnikord 
kasutati ka senaatorite koos-
olekukohana. Pompeiuse 
kuuria (Curia Pompei) laskis 
ehitada kuulus väejuht Pom-
peius.

Väidetavalt olevad tead-
lased leidnud koguni täpse 
paiga, kus Caesarit pussitati. 
Nimelt avastati isemoodi au-
sammas, mis arvatakse ole-
vat püstitatud Caesari mäles-
tuseks. Antiiktekstidest on 
teada, et Caesari kasupoeg 
ja järglane, esimene Rooma 
keiser Augustus (Gaius Oc-
tavius) laskis Caesari mõrva-
kohale üles panna omapärase 
mälestusmärgi.

Arheoloogid usuvad, et nad 
leidsid selle kiviseina, mille 
Augustus käskis kuuria kin-
nimüürimiseks ja senaatorite 
reeturlikkuse demonstreeri-
miseks püstitada. Nimelt pole 
avastatud seinal mingit pist-
mist hoone üldise arhitektuu-
riga. Tsemendist seina laius 
on kolm meetrit ja kõrgus üle 
kahe meetri. Augustus olevat 
selle massiivse seinaga soo-
vinud mälestada oma kuulsat 
eelkäijat ja mõista hukka van-
denõulaste teguviisi.

Selle kiviseina põhjal jul-
gesidki teadlased kinnitada, 
et reeturid ründasid Caesa-
rit Pompeiuse kuuria allosas. 
Berliini antiikajaloo asja-
tundja Martin Maischberger 
aga on veidi kahtlev Caesari 
mõrvapaiga identifitseerimi-
se osas: „Teoreetiliselt võib 
tõepoolest olla tegu Caesa-
ri tapmiskohaga, kuid välja 
käidud täpsus on natuke liiga 
optimistlik. Maa-ala on ise-
enesest üsna lahmakas ning 
suurem osa territooriumist 
on veel läbi kaevamata.“

Hispaania humanitaar- ja 
ühiskonnateaduste kesku-
se ajalooinstituudi teadlane 
Antonio Javier Monterroso 
Checa märkis: „Me oleme 
alati teadnud, et Caesar tape-
ti 15. märtsil 44. aastal eKr 
Pompeiuse kuurias, kuna 
seda on mitmel korral mai-
nitud klassikalistes tekstides. 
Samas polnud tänase päevani 
olemas selle fakti kinnituseks 
peaaegu mingeid esemelisi 
tõestusmaterjale. Samas on 
seda episoodi kujutatud palju-
des filmides ja paljudel maali-
del.“

Roomlased peavad Julius 
Caesarit tema surma-aasta-
päeval alati meeles ning iga 
aasta 15. märtsil tuuakse Tor-
re Argentina väljakule ja tema 
hauale Rooma foorumil lilli.

TASUB TEADA
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JUHTUS SÕIDUKIGA ÕNNETUS!
Osutame otsekäsitluse teenust kõikidele

kindlustusseltsidele.

Vormistame liiklus- ja kaskokahjud.

Suhtleme kindlustusega.

Anname nõu kereremondi kohta.

A. K. Autoteenindus – hoolime sinu autost!

Rakvere, Narva 29, tel 327 0401

www.akauto.ee

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Ostes Oma Põrsast vähemalt veerand siga,

saad TASUTA 2 kg SEAHAKKLIHA!

Pildil

tükeldatud

esimene

veerand

*2,45 €/kg

2,40 €/kg

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused
Rakveres, Jõhvis ja Tallinnas

• Personalitöötaja

• Müügiesindaja

• Ettevõtluse kiirkursus

• E-õppe kursused pilvekoolis

• Keelekursused

• Ilukoolitused

• Raamatupidamine

MÄRTSIKUU
KAMBRILAAT

15.-16. märtsil
18.-19. märtsil

ja

kaupluse A&E Kangad

Rakveres Koidula 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

Suur valik KARDINA- ja RÕIVAKANGAID 1-4 €/m

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m

220-240 cm laiad voodipesukangad 3,50-4,00 €/m

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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