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TEADETEADE

Uue algatuse raames 
soovitakse kokku viia 
tööjõupuuduses maa-
majandusettevõtteid ja 
vabatahtlikke. Pikemas 
perspektiivis võiks see 
aidata kaasa teadlikku-
se kasvule põllumajan-
duses pakutavate töö-
kohtade osas.

Liisi Kanna

Nädal tagasi lükkasid 
Rene Kuulmann ja Evelyn 
Sepp käima algatuse Tule 
#maaleappi. „Algatus on 
käivitunud suure hooga. Ei 
saa öelda, et see üllatus oli. 
Probleemid töökäte puudu-
sega on nii ilmsed ja pikaaja-
lised, aga sel kevadel seoses 
koroonapandeemiaga veel-
gi süvenenud. Kõik ju tea-
vad seda. Meie eesmärk on 
viia kokku abi vajavad maa-
ettevõtted vabatahtlike abi-
listega üle Eesti. Peamine 
fookus on hooajatööd, aga 
tundub, et saame abiks olla ka 
mõne eriti vajaliku spetsialis-
ti leidmisel,“ kommenteeris 
Evelyn Sepp.

Eestimaa Talupidajate 
Keskliidu tegevjuht Kerli Ats 
avaldas ettevõtmisele kiitust 
ja tõi esile selle loodetavat 
mõju teadlikkuse tõstmisel. 
„Taluliidul on hea meel, et 
talunikke on märgatud ning 
on loodud algatus, mille ees-
märk on maaettevõtetele va-

batahtlik appi tulemine. Kuna 
täna otsivad põllumajandus-
ettevõtted töötajaid aasta 
ringselt, siis sellise algatuse 
üheks eesmärgiks võiks olla 
ka põllumajandustootmise ja 
maaettevõtluse tutvustamine 
potentsiaalsetele töötajatele. 
Loodame, et see võib viia sel-
leni, et mõni vabatahtlik ot-
sustab põllumajandusse tööle 
asuda,“ sõnas Kerli Ats.

„Kindlasti tuleb silmas pi-
dada, et põllumajanduse et-
tevõtted reeglina vajavad 
oskustöölis, kellel on siis 
vastav kutsekvalifikatsioon 
või eelnev töökogemus. Va-
batahtlikud saavad talunikke 
abistada kindlasti erineva-
tes töödes, mis on võimalik 
kohapealse juhendamisega 
läbi viia,“ lisas liidu tegevjuht.

Ka Eesti Põllumajan-
dus-Kaubanduskoja juhatuse 
esimees Roomet Sõrmus tõi 
esile just teavituslikku poolt. 
„Loodan, et see algatus aitab 
paremini teadvustada põllu-
majandussektoris töötamise 
võimalusi. Vabatahtlikul tööl 
on kindlasti oma selged pii-
rid põllumajandusettevõtete 
abistamisel, sest põllumajan-
dusettevõtted vajavad pigem 
kindlaid töökäsi, kellele saab 
loota natuke pikema perioodi 
jooksul. Algatus võiks aidata 
leida eelkõige inimesi, kes on 
huvitatud hooajatööst aian-
dussektoris, näiteks maasika-
te korjamisel,“ kommenteeris 
Sõrmus.

Asja eestvedajad on esimese 
nädala tulemustega igal juhul 

rahul – tänaseks on nendeni 
jõudnud pea 20 ettevõtet üle 
Eesti ja vastu on panna enam 
kui 100 vabatahtliku soov 
appi minna. „Esimesed on 
ametis juba käesoleval näda-
lal, edasi läheb üha kiiremaks 
ja abikäte vajadus suuremaks: 
algab kibekiire kevadtööde 
kõrgaeg, mis asendub kibekii-
re suviste tööde kõrgajaga ja 
lõppeb sügistööde kõrgajaga. 
Oleme arvestanud, et hooaeg 
kestab sisuliselt järgmised 30 
nädalat. Selline on elu,“ rääkis 
Evely Sepp.

Ka Lääne-Viru maakonnas 
on üleskutsega kaasa min-
dud. „Lääne-Virumaal on 
#maaleappi algatuse ülesse 
leidnud nii abikäte vajajad kui 
vabatahtlikud, aga usume, et 
suudame enamat. Julgustame 
seega seda võimalust kasuta-
ma, olgu tegu siis väiketaluni-
ku või suurema ettevõttega,“ 
sõnas algatuse käivitaja.

„Praegu lihtsalt on selline 
aeg, kus tuleb märgata, abi 
küsida ja abi pakkuda. See, 
mis võib-olla veel eelmisel 
kevadel oleks tundunud võõ-
ristav, on täna juba paratama-
tu,“ lisas Sepp.

„Leidke meid ülesse Face-
booki lehelt Tule #maaleappi. 
Seal on kaks eraldi ankeeti –
üks ettevõtjale ja teine vaba-
tahtlikule. Läbi nende kogu-
neb meile info, mille kallal 
töötada ja keda kellega kokku 
viia,“ julgustas Sepp ühendust 
võtma.

A prillikuine koolivahe-
aeg tuleb teisiti, kuna 
kogu riigis kehtib 

eriolukord. Haridus- ja tea-
dusministeerium soovib, et 
eriolukorra aegne koolivahe-
aeg oleks õpilaste jaoks või-
malikult sisukas.

Rakvere linnapea Triin 
Vareki sõnul otsustas linna-
valitsus luua oma kodulehele 
eraldi alamlehe, kuhu koon-
datakse põnevaid ja huvita-
vaid tegevusi koolivaheaja 
sisukaks, kuid ohutuks veet-
miseks eriolukorras. Leht 
asub: https://rakvere.kovtp.
ee/tegevused.

Linnapea palub kõigil laste-
vanematel kodudes lastele üle 
korrata, et ka koolivaheajal 
on oluline järgida 2+2 ja ko-
dus püsimise reegleid. „Üldi-
selt on enamus Rakvere noori 
seda teinud ja tunnustan neid 
kõiki selle eest. Kuid olen ka 
linnaruumis vabatahtliku 
patrullreidi käigus kohanud 
mitmeliikmelisi noorteselts-
kondi, kes reegleid eiravad. 
See on nörritav, kuna vii-
ruse leviku tõkestamise eest 

vastutab iga inimene!“ rääkis 
Varek.

„Mõistan hästi, et eriolu-
kord on kestnud juba pikalt 
ja täna me veel ei tea, kas 
olukord pikeneb või hakatak-
se inimesi natuke suuremas 
seltskonnas liikuma lubama, 
noored igatsevad oma sõpru – 
aga ainult kõik koos saame 
teha seda, et kriis mööduks 
kiiremini. Reegleid rikkudes 
viirus levib ja nii hoopis pi-
kendame eriolukorra kestust. 
Vali see üks sõber, kellega 
jalutama või jooksma lähed,“ 
märkis linnapea.

Rakvere politseijaoskonna 
juht Katrin Satsi tänab polit-
sei poolt kõiki neid, kes keh-
testatud piirangutest on kinni 
pidanud. „Tänud ka oma-
valitsuse patrullidele, kelle 
panus on hindamatu, siin-
kohal on paslik öelda, et 
koostöös loome turvalisust,“ 
lisas Satsi.

Politseijaoskonna juhi sõ-
nul on Rakvere linna elani-
kud kindlasti saanud piiran-
gute perioodil teadlikumaks 
ja muutunud vastutustundli-

kumaks. „Kahjuks on ikkagi 
ka erandeid. Sellel kolmapäe-
val, kui ilmaolud ei olnud just 
kõige meeldivamad, tuli po-
litseil tegeleda seitsme noore 
inimesega, kes reegleid rikku-
sid,“ tõdes Satsi. Sellistel puh-
kudel politsei tuvastab isikud, 
vestleb ja selgitab, miks on 
oluline kodus püsida. Kui 
selliseid kohtumisi on isikule 
kogunenud enam kui kaks, 
alustatakse menetlust ja see 
võib lõppeda rahatrahviga.

„Tulemas on oodatud kooli-
vaheaeg, mis möödub sellel 
korral täiesti erisugustel tin-
gimustel. Politsei poolt on 
ettevalmistatud viiepäevane 
veebipõhine väljakutse, kus 
noored saavad end proovile 
panna, kaasates ka lähedasi. 
Parimatele loositakse auhin-
nad. Mida vähem me ringi 
liigume ning teistega kokku 
puutume, seda kiiremini saa-
me nähtamatust vaenlasest 
jagu ja naasta tavapärase elu 
juurde,“ pani Katrin Satsi kõi-
gile südamele.

Kristel Mänd

Rakvere kesklinn 
kaetakse tasuta 
wifi -võrguga

R akvere linnavalitus 
asub europrojekti 
WiFi4EU raames 

ette valmistama kesklinna 
tasuta wifi-võrgu rajamist.

Programmi käigus an-
takse omavalitsustele 
Euroopa Komisjoni ra-
hastatavad vautšerid, et 
luua keskustesse avalikud 
traadita interneti levialad. 
Rakvere abilinnapea And-
res Jaadla sõnul on linnale 
eraldatud summa suuru-
seks 15 000 eurot ning 
paigalduseteevõtteks valiti 
läbi avaliku konkursi AS 
Datel. Rakveres kaetakse 
avaliku wifi-võrguga Pikk 
tänav kuni kirikuni, Parka-
li tänav ja keskväljaku piir-
kond.

Jaadla nentis, et interneti 
kättesaadavus on linlastele 
oluline ja seda nii tänasel 
kriisiajal kui ka edaspidi. 
„Projekti WiFi4EU kaudu 
rahastakse peaaegu 9000 
omavalitsust üle kogu Eu-
roopa ning selle toel saavad 
omavalitsused paigaldada 
tasuta internetiühenduse 
kohalike elanike ja turisti-
de ning külastajate jaoks,“ 
lisas abilinnapea.

Kuulutaja

Rakvere fi rma hakkas 
desinfi tseerimisteenust pakkuma
Desoservise nime alla alus-
tas äsja tööd desinfektsiooni 
teenuste pakkuja – puhasta-
takse nii äripindasid, koolide-
lasteaedade ja toitlustusasu-
tuste ruume kui ka kodusid 
ning sõidukeid.

Ettevõtmise taga seisab 
Vilde Autorendi juht Andre 
Pronin, keda ajendas uue te-
gevusega alustama mõstagi 
valitsev situatsioon ning vaja-
dus enda rendiautosid desin-
fitseerida. „Tänases olukorras 
on selline teenus väga nõutud 
ning vajalik,“ sõnas Pronin. 
„Asume küll Rakveres, aga li-
saks Virumaale pakume teenust üle Eesti,“ lisas ta.

„Desoservis pakub põhjalikku desinfitseerimisteenust 
kõikidele ruumidele, nii eraisikutele kui ettevõtetele, riigi-
asutustele ja teistele organisatsioonidele,“ tutvustas Pronin.

Ettevõtja sõnul kasutatakse etanooli ja isopropanooli 
segu, mille üldalkoholi sisaldus on 80 protsenti. Kasutatav 
kemikaal desinfitseerib, desodoreerib ning puhastab pinnad 
ja ei kujutaks pärast teenuse osutamist ohtu inimeste tervi-
sele, kuid on piisavalt efektiivne, et hävitada kõikvõimali-
kud mikroobid, viirused, allergeenid ja bakterid.

„Ruumide desinfitseerimisel piserdame ainega kõik pin-
nad: uksed, aknad, mööbel, elektroonikaseadmed jne,“ mär-
kis Pronin.

Tööde ajakulu on tema sõnul raske välja tuua, sest iga ob-
jekt on erinev. Puhastuse hind kujuneb ruumides ruutmeet-
ripõhiselt, sõidukite puhul aga kokkuleppel „Seega oleks 
alati hea teha hinnapäring meie kodulehel, et saaksime pak-
kumise saata,“ soovitas Pronin. Nende kodulehe aadress on 
www.desoservis.ee.

Liisi Kanna

Eripäraseks koolivaheajaks 
pakutakse turvalisi tegevusi

Vabatahtlikke 
kutsutakse maatöödele

Foto: erakogu
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Koroonaviiruse testimi-
ne laieneb uutesse 
maakonnakeskustesse, 
mobiilsed proovivõtu-
kohad hakkavad tööle 
Paides, Haapsalus, Jõ-
geval, Valgas ja Rakve-
res. Viimases seati tes-
timispunkt sisse eile.

Liisi Kanna

Võrgustiku laienemise-
ga alustati eile ja nädala lõ-
puks saavad inimesed end 
koroonaviiruse kahtluse kor-
ral testida kokku 13 linnas, li-
saks eelnimetatud viiele uuele 
maakonnakeskusele ka Tal-
linnas, Tartus, Viljandis, Pär-
nus, Narvas, Kohtla-Järvel, 
Kuressaares ja Kärdlas.

„Kui paljudes maakonna-
keskustes ei saanud seni 
proove anda, siis nüüd saa-
me mobiilsete proovivõtu-
kohtadega inimestele lähe-
male tulla,“ sõnas avaliku tes-
timise koordinaator, Medicu-
mi juhatuse liige Tõnis Allik.

„Eelmisel nädalal laiendati 
ka terviseameti ja Perearstide 
seltsi poolt nende inimeste 
ringi, kes saavad end testima 
tulla, mistõttu usume, et võr-
gustiku laiendamine uutesse 
linnadesse on oluline samm. 
Tunnustan siinkohal riiki, 

K aitseväe küberväe-
juhatus toetab kaitse-
liidu küberkaitseüksust 

terviseameti abipalve osas 
kolme küberajateenijaga, et 
aidata luua tööriist andmete 
paremaks töötlemiseks ning 
visualiseerimiseks.

„Kaitseliidu küberkaitse-
üksus sai sel nädalal ametiabi-
taotluse toetada terviseame-
ti kriisistaabi tegevust oma 
vabatahtlike analüütikute 
ning info- ja kommunikat-
sioonitehnoloogia spetsialis-
tidega, et üheskoos erinevate 
andmeallikate abil tagada dü-
naamiline ja kiire olukorra-
pilt võitlusest COVID19-ga. 
Seda toetust pakume kuni 
eriolukorra lahenemise-
ni ning mul on hea meel, et 
meie vabatahtlikke toetavad 
nende tegevuses kaitseväe 
küberväejuhatuse ajateeni-
jad,“ ütles kaitseliidu küber-
kaitseüksuse pealik Andrus 
Padar.

„Küberajateenijate üks osa 
sõjalisest väljaõppest on olu-
korrateadlikkuse infosüstee-
mi arendamine. Arendus-
üksusse valitud sõdurid on 
vabatahtlikud ning kõrgelt 
motiveeritud panustama 
Eesti riigikaitsesse ka hilise-
mas reservteenistuses. Lisaks 
tehnilistele arendusoskustele 
teavad nad ka hästi oma põ-

Väike-Maarja korteriühistud said toetust

V äike-Maarja vallas tegutsevatel korteriühistutel oli 
1.–31. märtsini võimalik vallavalitsuselt taotleda toe-
tust kortermajade hoovide heakorrastamiseks.

Toetust sai taotleda sissesõiduteede parendamiseks, ratas-
te ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parenda-
miseks, jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala raja-
miseks või parendamiseks, prügimaja või prügikonteinerite 
platsi rajamiseks või parendamiseks ja abihoone ehitami-
seks, rekonstrueerimiseks või lammutamiseks.

Kui möödunud aastal esitati vallavalitsusele üks taotlus, 
siis tänavu laekus projekti „Hoovid korda“ neli taotlust ko-
gusummas 29 103 eurot, millest toetuse summa moodustab 
10 730 eurot. Valla eelarves on „Hoovid korda“ projekti-
taotluste rahastamiseks ette nähtud 12 000 eurot. Toetust 
antakse taotlejale kuni 50 protsendi ulatuses töö kogu-
maksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot ühe taot-
leja kohta või 6000 eurot ühistaotluse korral.

Hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas vallavalitsus ra-
hastada kõiki esitatud taotlusi. Toetuse abiga paigaldatakse 
Väike-Maarjas ühistaotluse esitanud Ravi tn 2 ja Ravi tn 4 
kortermajade esisele sissesõiduteele uus asfaltkate, Vao kü-
las Pargi tn 7 kortermaja ette rajatakse korralik parkla ja 
Triigi külas Kukerpuu kinnistul asuva kortermaja ees kor-
rastatakse sissesõiduteed. Parkla ja sissesõidutee laienda-
miseks saab toetust ka Väike-Maarjas Tamsalu mnt 2 asuv 
kortermaja.

Kuulutaja

Viru maleva töötajad toetasid toidupanka
Kaitseliidu Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus 
Ainsalu kutsus staabitöötajaid üles koguma toidupangale 
annetusi. Nädalaga said malevlased kokku märkimisväärse 
summa, mille eest ostetud toidukaup ning isikukaitsevahen-
did kolmapäeval Rakvere toidupangale üle anti.

„Olen uhke, et meie inimesed selle üleskutsega kaasa tulid. 
Staabitöötajad on enamik kodukontorites, kuid see ei takis-
tanud raha kogumist,“ sõnas malevapealik. Samuti kutsus 
Viru malev läbi sotsiaalmeedia vabatahtlikke kaitseliitlasi 
tegema toidupangale panagaülekandega annetusi.

Rakvere toidupanga vabatahtlik juht Pille-Ruth Kukemilk 
sõnas, et igast väiksest abist on hetkel kasu: „Väikestest asja-
dest saab üks suur asi. Millal muidu me üksteist aitame kui 
mitte praegu?“

Kui varem oli toidupanga tegevus rohkem keskendunud 
Rakvere linnale, siis eriolukorra kehtestamisest alates on te-
gevus laienenud tervele maakonnale. Samas on toidupangas 
abisaajate järjekorrad veninud pikaks – inimestel palutakse 
tulla alles mitme nädala pärast, sest lihtsalt toitu jagamiseks 
ei jätku.

„Paljudele lastele oli kooli- ja lasteaiatoit ainsaks soojaks 
söögikorraks päevas ning just neile mõeldes seda projek-
ti vedama hakkasime. Loodan, et ka kõik teised kaitseliidu 
malevad tulevad kaasa ja toetavad oma piirkonna toidu-
panka,“ sõnas kolonelleitnant Ainsalu.

Kuulutaja

ARVUTIANDMETESSE SEKKUMINE
15. aprillil alustati kriminaalmenetlus selles, et Tapa vallas 
asuv kool teatas, et keegi on pahatahtlikult sisenenud õpe-
taja Stuudiumi keskkonda. Seal muudeti õpilaste hindeid, 
lisati õpilastele märkuseid ning saadeti õpetaja nimelt välja 
solvavaid kirju.

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
14. aprillil alustati menetlust selles, et Rakveres Laada täna-
val elav 28-aastane mees on korduvalt tarvitanud füüsilist 
vägivalda oma 28-aastase elukaaslase suhtes, tekitades nai-
sele korduvalt füüsilist valu ja tervisekahjustusi.

13. aprillil alustati menetlust selles, et märtsi alguses lõi 
Vinni vallas Voore külas mees 66-aastast meest, tekitades 
kannatanule füüsilist valu ja kehavigastusi.

Kaitseväe küberväejuhatus aitab 
terviseametil infosüsteemi luua

Foto: mil.ee

hilise tellija, militaarpoole, 
iseärasusi,“ ütles kaitseväe 
küberväejuhatuse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloo-
gia keskuse arhitektuuri- ja 
arendussektsiooni projekti-
juht kapten Tarmo Aia.

Kuna terviseamet kasu-
tab juba praegu ühendstaabi 
funktsionaalsust, siis on see 
töökeskkond küberväejuha-
tuse ajateenijatele olemuselt 
juba tuttav, mis võimaldab 
pakkuda infosüsteemi käitle-
misel võimalikult kiiret ja tõ-
husat toetust.

Praeguseks on küberaja-
teenistuse info- ja kommuni-
katsioonitehnoloogia välja-
õpet läbivad ajateenijad jõud-
nud küberinseneri väljaõppe 
lõppfaasi, kuid juba eelnevalt 
on nad panustanud mitme-

tesse kaitseväe projektidesse, 
peamiselt side- ja infosüs-
teemide vallas. Küberajatee-
nijate väljaõppe hea tase sai 
kinnitust ka Digiriigi Häkato-
nil 2.0, kus saavutati kõrgeid 
kohti ja viidi ellu mitmeid 
häid ideid. Lisaks on nad 
arendustöö käigus õppinud 
tundma erinevaid tehnoloo-
giaid nagu geoinfosüsteemid, 
andmete süstematiseerimi-
ne, kogumine ning jagamine, 
mille osas terviseamet prae-
gu küberväejuhatuse abi just 
vajabki.

„Lähtudes eeltoodust, siis 
usun, et suudame oma tead-
miste ja oskustega aidata 
terviseametil saada parem 
ülevaade,“ lisas kapten Aia.

Alates eriolukorra kehtes-
tamisest on üle 1200 kaitse-

liitlase ja naiskodukaitsja osa-
lenud kriisi lahendamisel nii 
politsei- ja piirivalveameti, 
terviseameti kui häirekesku-
se toetamisel. Igapäevaselt on 
eesliinil umbes 200 kaitseliidu 
ja naiskodukaitse vabatahtlik-
ku.

2018. aasta 1. augustil tööd 
alustanud küberväejuha-
tus (KÜVJ) koondab endas 
kaitseministeeriumi valitse-
misala küberalast kompetent-
si. Väejuhatuse ülesanneteks 
on operatsioonide korralda-
mine küberruumis, kaitse-
ministeeriumi valitsemisala 
info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia korraldamine, 
valitsemisala küberturbe ja 
kaitseväe peastaabi töökesk-
konna tagamine, sõjaaja ja 
reservüksuste ettevalmis-
tamine ning formeerimise 
korraldamine, küber- ja juh-
timistoetuse alaste võimete 
arendamise juhtimine ning 
koordineerimine, kaitseväe 
teavitustöö toetamine ja taga-
mine ning infooperatsioonide 
korraldamine.

Küberajateenistus võimal-
dab heade IT-erialaste tead-
mistega noorel jätkata erialast 
arengut ning panustada riigi-
kaitsesse oma erialaste tead-
mistega.

Kuulutaja

Rakvere sai testimispunkti

Rakveres asub testimiskoht spordikeskuse parklas. Niisama kohale sõita pole aga mõtet, proove võetakse vaid perearsti saatekirja 
alusel. Foto: Liisi Kanna

terviseametit ja tänan Qvali-
tast, kellega koos selle võima-
luse saame luua,“ lisas Allik.

Rakveres seati testimiskoht 
sisse eile. Rakvere linnapea 
Triin Varek nentis, et seda on 
pikalt oodatud. „Esmaspäe-
val helistaski mulle sotsiaal-
minister Tanel Kiik ja ütles, 
et oleks selline võimalus, kui 
Rakvere huvitatud on. Loo-
mulikult olime huvitatud,“ 
rääkis Varek.

Linnapea tõdes, et Lääne-
Virumaal on tehtud suhte-
liselt vähe teste ning üheks 
põhjuseks võis olla see, et 
Ida-Virumaale ei soovitud 
sõita. „Testimiskoht on oluli-
ne nii Rakvere kui kogu maa-
konna jaoks, et viiruse levikut 
avastada ja tõkestada. Võtsin 
kohe ühendust ka tervise-

ameti ida regionaalosakonna 
juhataja Marje Muusikuse-
ga, et terviseamet võimalusel 
teataks siinsetele perearsti-
dele uuest võimalusest. Paa-
ri tunni pärast olidki meilid 
laiali saadetud,“ sõnas Varek, 
avaldades lootus, et võimalust 
kasutatakse aktiivselt.

Siinkohal tasub taas meelde 
tuletada, et testi tegema saab 
vaid perearsti saatekirjaga 
ning niisama proovivõtukoh-
ta kohale sõita pole mõtet.

Rakveres asub testimis-
punkt spordihoone parklas 
ning proovivõttu teostavad 
Medicumi töötajad. „See ei 
ole statsionaarne punkt, vaid 
hakkab töötama ilmselt üle 
päeva neli tundi päevas,“ sel-
gitas Varek, lisades, et või-
malus loodi ühe Tallinna 

drive-in punkti tööaega lü-
hendades.

Proov võetakse lahtiolevast 
autoaknast ja inimene selleks 
autost välja ei lähe. „Spordi-
keskuse parkla tundus parim 
koht, selle saab aiaga piirata 
ning ühelt poolt sõidetak-
se sisse ja teiselt poolt välja,“ 
selgitas linnapea, lisades, et 
korda aitavad kohapeal hoida 
Viru maleva vabatahtlikud.

Triin Varek toonitas, et jät-
kuvalt saab proovi ka kodus 
anda, nii nagu seninigi. „Ka-
rell kiirabi auto on jätkuvalt 
olemas ja vajadusel tullakse 
koju,“ selgitas linnajuht, li-
sades, et seni saadeti Ida-
Virumaale testima samuti 
vaid neid, kellel võimalik ja 
haigusnähud kerged.
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• Toyota Avensis, 2.0, 108kW, auto-
maat käigukastiga, 2007. a, sedaan, 
värvus tumehall, läbisõit 248 000 
km, bensiin, hooldus tehtud re-
gulaarselt Amservis. Hind 3800 €. 
Helistada tel 515 2154

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

• Müüa Volvo XC90 R-Design, 2.4, 
136kW, 2007. a, diisel, automaat. 
2019. a juulis vahetatud rooli-
latt ja roolivõimupump. 2019. a 
septembris vahetatud tagumised 
piduriklotsid ja kettad. Auto kor-
rapäraselt hooldatud. Hind 7950 €. 
Asub Pärnus. Tel 518 3539

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
rehve 13-15 tolli. Tel 529 1004

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

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 51 
uue roolikarbi ja muud. Tel 5558 5956

• Ostan M-401 välimised ukselingid, 
soov uued. Tel 5558 5956

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, 
heas korras jne. Romud kustutan ar-
velt. Paku julgelt! Tel 5357 7108

KINNISVARA

• Müüa (ka pikaajalise järelmaksuga) 
või üürida (tagatisraha nõue) Tapal 
korter 1toaline ja  eriplaneeringuga 
korter, 3 tuba + köök, 2 x dušš, 2 x WC, 
saab kasutada kahe eraldi 1toalise kor-
terina, ahikeskküte + õhksoojuspump 
+ 2 x konditsioneer, möbleeritud, 5 
min. rongi peatuseni. Võimalik ehita-
da pööningukorter-keldris saun. Üür 
alates 100 €/korter + maksud. Hind 26 
000 €. Vahetus variandid. Tel 5648 8989  

• Müüa 1toaline korter Vao külas, 
keskküte, Vaksal 2 km, aiamaa, kom-
munaalkulud 50 € kuus. Tel 5395 0313

• Müün või annan üürile värs-
kelt renoveeritud päikesepoolne 
2toaline korter Kundas, mis asub 
maja keskel. Korteri planeering 
muudetud, avatud köök elutuba. 
Korteris vahetatud plastpakettak-
nad, radiaatorid, elektrijuhtmestik 
ning torustik. Uus santehnika ning 
elektri boiler. Seinad värvitud ning 
osaliselt tapeeditud. Põrandal 
on laminaatparkett. Vahetatud 
siseuksed ning metallist turvauks. 
Paigaldatud uus köögimööbel koos 
tehnikaga, kuulub hinna sisse. Kor-
teri juurde kuulub ka kelder. Hind 
20 000 €. Tel 5343 4895

• Müüa värskelt renoveeritud 2toaline 
korter Lepnal, ahiküte, kõik mugavu-
sed. Hind 20 000 €.  Tel 522 6500

• Müüa renoveeritud majas 3toaline 
elektriküttega korter, III korrusel 
asukohaga Rakvere Linnuriigis loodus-
kaunis kohas. Orienteeruvalt 46 000 €, 
otse omanikult. Tel 5661 4687

• Müüa 3toaline möbleeritu korter 
Rakvere kesklinnas, II korrus, rõduga. 
Tel 5663 0677

• Müüa puidust talumaja koos paeki-
vist kõrvalhoonetega Kalikülas. Tule 
maale! Tel 523 4142   

VAHETUS
• Vahetan kaks ühiseks tehtud korte-
rit maja vastu Lääne-Virumaal. Korter 
asub I korrusel. Ühendatud 3- ja 1toali-
ne korter. Kokku 4 tuba, kabinett, 2 WC. 
Olemas ka rõdu. Korterite ühispind 
91 m2. Helista ja tule vaatama, tel 515 
1217, Andrei

OST

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

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

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

• Ostan maja Rakveresse või 10 km 
Rakverest (Sõmeru, Näpi, Haljala, 
Kadrina, Vinni, Pajusti, Lepna). Võib 
pakkuda ka Kunda ja Võsu vahele 
jäävatesse rannaküladesse (Kundast 
ja selle lähiümbrusest pole huvitatud). 
Maja peab olema elamiskõlbulik, kuid 
võib vajada nokitsemist. Kinnisva-
raportaalides olevaid mitte pakkuda! 
Võib pakkuda ka korterit Rakveresse! 
Hinnapiir 80 000 €. Tel 5309 2650

• Soovin osta mõistliku hinnaga garaa-
ži Rakveres. Tel 5647 0750

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline. Tel 504 3520

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

• Soovin osta põllumaad hinnaga kuni 
4000 €/ha. Tel 5919 7348

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida Tapal kõigi mugavus-
tega korteri kesklinnas. Tel 5803 0260

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Rakveres kesklinna lähe-
dal 1toaline möbleeritud puuküttega 
korter I korrusel. WC, soe vesi, oma 
puukuur ,sisehoov. Eelistatud kesk- või 
pensionieas naine/pere. Tel 5330 4937

• Välja üürida Rakvere kesklinnas 
1toaline möbleeritud korter. Hind 
175 €/kuus + KÜ arve. Info tel 506 9193

• Anda üürile 2toaline k.m. möblee-
ritud (el. pliit, külmkapp, pesumasin) 
korter Rakveres Roosi tn. Üür 200 € + 
KÜ arve. Tel 501 1478

• Üürile anda 2toaline ahiküttega kor-
ter Rakveres, Pikk 37, II korrus. Hind 
200 € kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Üürile anda Rakveres möbleeritud 
2toaline (50 m2) ahiküttega korter. 
Õhksoojuspump, kamin, pliit, WC, 
dušš. Hind 250 €. Tel 504 9998

• Anda üürile Vinnis 2toaline korter, 
I korrusel, osaliselt möbleeritud, otse 
omanikult. Tel 5624 4605

ÄRIPINNAD

• 14 aastat tegutsenud hambara-
vikabinet (63m2, sisustatud), anda 
rendile või müüa Rakvere bussijaa-
ma vastas. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Quattro, 2002. 
a, 2,5, diisel, läbisõit 340  000 km. 
Nahk sisu, universaal, manuaal. So-
bib ka varuosadeks. Vajab remonti. 
Küsi lisa! Hind 1300 €. Tel 5595 1893

• Müüa Citroën Berlingo 2002. a 1,4, 
bensiin, manuaal. Hind 650 €. Küsi lisa! 
Tel 5593 1834

• Müüa Mercedes-Benz E 200, 2.1, 
90kW, 2005. a, diisel, tagavedu, au-
tomaat. Auto korraliselt hooldatud 
ja tehniliselt heas korras. 2019. a va-
hetatud: vedrud ja amordid, pidu-
rikettad koos klotsidega, rooliotsad 
(sisemised, välimised), tagumised 
rattalaagrid, generaatori sidur. Auto 
asub Pärnus. Hind 3200 €. Helista ja 
tule vaatama, tel 518 3539

• Müüa Mitsubishi Carisma. 1996. 
a. 1,6, 66kW. Ülevaatus, kindlustus 
puuduvad. Bensiin. Seisnud, käivitub 
hästi, sõidab. Hind 300 €. Tel 5398 7565

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Ni s s a n  Q a s h q a i  A c e n t a  4 x 4 , 
07/2012a. 2.0 (104kw), bensiin, auto-
maat, beež met. Sn: 244 450km. 
Hind: 6190.-

Peugeot 208 Active Plus, 10/2016a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, oranž 
met. Sn: 86860km. 
Hind: 6850.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 84 400km. 
Hind: 7990.-

Peugeot 2008 Active Plus, 06/2015a. 
1.4(50kw), diisel, manuaal, must  met. 
Sn: 61 985km. 
Hind: 8990.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2(85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met Sn: 
57962km. 
Hind: 9190.-.

Renault Trafi c, 05/2012a. 2.0(84kW), 
diisel, manuaal, must met. Sn: 
180 930km. 
Hind: 9700.-

Nissan Juke Acenta Tech Pack, 
08/2015a. 1.6(86kw), bensiin, auto-
maat, punane met. Sn: 39 998km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Visia, 04/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 48410km. 
Hind: 10 790.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2015a. 
1.2(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 96 480km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Acenta, 11/2015a. 
1.2(85kw), bensiin, manuaal, punane 
met. Sn: 62 370km. 
Hind: 11 980.-

Nissan Micra N-Connecta, 05/2017a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 14 570km. 
Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 01/2015a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, pruun 
met. Sn: 106 290km. 
Hind: 12 190.-

Peugeot 2008, 12/2019a. 1.2(61kw), 
bensiin, manuaal, valge met. Sn: 7km. 
Hind: 13 990.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, pruun 
met. Sn: 40 860km. 
Hind: 14 950.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 
1.2(85KW), bensiin ,automaat, hõbe-
dane met. Sn: 60 840km. 
Hind: 15 490.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
113 490km. 
Hind: 15 990.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, manuaal, 
must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 16 490.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehno-
loogia pakett, 04/2017a. 1.6(120kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
32 735km. 
Hind: 19 690.-

Nissan NV300 Working Star , 
07/2018a. 1.6(92kw), 9-kohta, diisel, 
manuaal, hall met. Sn: 28890km. 
Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 01/2019a. 
1.3(117kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 9250km. 
Hind: 23 980.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 2.3 
(140kw), diisel, automaat, nelikvedu, 
pruun met. Sn: 7600km. 
Hind: 34 990.-

TEENUSED 

• Autoplekitööd, parima hinna ja 
kvaliteedi suhtega Lääne-Virumaal! 
Tel 508 6455

• Sõiduautode remont 20 €/h, sum-
muti remont. Rakverest 10 km, Haljala 
vald Aasu. Tel 5620 2164

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

 

• Pakun veo- ja kallurteenust, peal 
ka kraana. Müüa korralikku musta 
sõelutud mulda. Töötame igal ajal. 
Tel 5781 3410

• Bobcati rent. Tel 514 3783

• Kolimine ja veoteenus. Tel 5552 
8487

• Veo- ja kolimisteenus ning kolu vedu 
prügimäele. Tel 506 1547

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad kok-
kuleppel! Tel 5604 0360

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

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

• Rentida matkaauto PEUGEOT J5, 
94kW, 8 istekohta ja 5 magamiskohta, 
TV, dušš, pliit, külmakapp, kraani-
kauss, nõud, õuetoolid, hea minekuga, 
keskmine kütusekulu 10 l\100 km, 50 
€ ööpäev, pikemad perioodid soodsa-
malt. Lisaks veel rentida haagisuvila: 
5 magamiskohta, 2 eraldi tuba, raadio, 
külmkapp, kraanikauss, dušš, 25 € öö-
päev, pikemad perioodid soodsamalt. 
Tel 5619 9994, matkaauto24@online.ee
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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

* 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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

• 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 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

A&O meeskond 
teostab 

järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrvalhoo-
nete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, kõn-
niteed
 katuste ehitus, katusetööd
 vundamentide ja soklite 
soojustamine, soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

KUULUTUSED 
JÄTKUVAD 

LK 8 

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KOPPLAADURI TEENUS
VUNDAMENTIDE 

EHITAMINE
BETOONITÖÖD

TRASSIDE EHITUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

Soojusta PUR vahuga.
www.pinnakatted.ee

Tel 503 1157

S

KAEVETEENUSED

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

• Teen miniekskavaatoriga kõiki erine-
vaid kaeve- ja puurimistöid, võimalik 
ka maakaablite paigaldus koos elekt-
ritöödega nii eraisikule kui fi rmadele. 
Tel 529 9356

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

EHITUSTEENUS
• Terrassid, kuurid ja muud puit-
konstruksioonid. Tel 5670 9080

• Puitsõrestik hoonete ehitus. 
Suvemajadest tööstushooneteni. 
Tel 5835 6982/ 5558 8357. marek-
saar78@gmail.com

• Teostan korterite, majade sanitaar 
ja kapitaalremonti. Trepikodade 
remont, kivitööd, terrassid, vunda-
mentide soojustus, elektritööd. Samas 
üldehitustööd (majad, kuurid, garaa-
žid). Tel 5197 7480

• Santehnilised tööd korteriühis-
tutele, eramajadele. Vahetame 
vee- ja kanalisatsiooni torustikke. 
Ehitame uued torustikud, likvi-
deerime ummistusi. Tel 5378 2170

• Teostame terrasside ja katusealuste 
ehitust. Võmalikud erilahendused. 
Hinnad mõistlikud. Tel  5619 9994 
terrassid24@online.ee

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

•  Tänavakivi paigaldus, pandu-
sed, murukivide rajamine, ääre-
kivi paigaldus. Hinnad soodsad. 
Tel 5673 4632

• Tänava- äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigaldus 
ja automaatika, haljastustööd. 
Tehtud töödele garantii. kiviaed.
ee. Tel 5394 6666

• Värvime maju ja katuseid, pu-
hastame vanast värvist ja samblast 
ja värvime üle, vajadusel paran-
dame. Vundamentide soojustus ja 
viimistlus, drenaaži ja kanalisat-
siooni ehitus + panduste ehitus. 
Tel 5378 2170

• Teemantpuurimine ja teemant-
saagimine, lammutamine (betooni 
puurimine, betooni kuni 225 mm). 
Tel 5378 2170

• Teostame kõiki ehitus- ja remont-
töid, nii eramutes kui korterites. Van-
nitoad, siseviimistlus, voodrivahetus, 
soojustamine, terrassid. Santehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 
5965

• Sise-, välis-, vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus. Septikute ja mahuti-
te paigaldus. Septikutel eurosertifi kaat. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

• Teostame erinevaid ehitustöid, 
kvaliteedi tagab pikaajaline kogemus. 
Katused, vihmaveesüsteemid, fassaa-
did , sise ning välis soojustus tööd , 
saunade ehitus, maalritööd jne. Helista 
ja küsi julgelt pakkumist tel 5668 4415

• Katusetööd, välisfassadi tööd ja 
siseviimistlus. Tel 5379 0577

• Ehitustööd (üldehitus). Katusetööd, 
lamekatused, plekk- ja kivikatused 
ehitus ja hooldus. Korstnapitside 
ladumine, ka väiksemad ehitustööd. 
Tel 5199 8917

• A-TORU, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus, antiikkrohv, kindakrohv. 
Tel 5897 9293, Ehmes OÜ

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

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine ja remont. Rõn-
gaste vahetamine ja kaevupealsete 
ehitamine. Tel 5840 0240

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

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

• Teostame ehitus ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilisitöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Teostame kõiki ehitus- ja lammu-
tustöid ning prahi utiliseerimist. Pikk 
töö kogemus. Töö kiire ja korralik. Tel 
5604 0360

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - kõik detailid õige kraadi ja 
mõõduga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. 
info@estpur.ee, tel 5347 6567

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• 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 505 
2465

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

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

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

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskuus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

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)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas 175 €
3-käiguline ratas 225 €

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

MUUD TEENUSED
• Vee vedu: haljasalade kastmine, 
tolmuteede kastmine jne. Tel 503 2269

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

• Teen puuladumis töid Rakvere linna 
piires. Tel 5607 2789

• Hauaplatside ehitus. Tel 5834 4024

• Tubli Rätsep Rakveres pakub jät-
kuvalt õmblusteenust, rõivaste pa-
randus, kohendusi, luku vahetust jm. 
Rakvere ja Tapa piirkonnas. Helistage 
ja lepime kokku! Telefon Tapal 5561 
4769, Külli ja Rakvere 5562 2858, Karit. 
Olete oodatud!

• Kui oled tüdinenud oma vanast 
suvemööbli kattest, siis leiame sellele 
lahenduse! Pakun suvemööbli katete 
uuendust sh aiakiikudele. Samuti 
aiakiikudele vihmakatte õmblemist, 
et sinu kiik püsiks kauem uuena! Kui 
oled huvitatud, siis helista 5663 9715 
ja arutame ideed üle 

• Kümblustünni rent 24/h - 60 €. 
Nädalavahetustel reede-pühap 100 €. 
Helista julgelt 5684 6882 või 5686 8520

• Teritan automaatpingil kreissaage, 
höövliterasid ja teisi terariistu. Tel 
5391 1667

• Küttepuude lõhkumise teenus. Tel 
5660 3585

• Võsalõikus ja muru trimmerdami-
ne. Tel 5670 9080

• Professionaalne viljapuude ja hekki-
de lõikus. Tel 507 3463, Hallan

• Kevadine viljapuude noorendus ja 
hoolduslõikus. Tel 514 3787, Heino

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Soojuspumpade müük, paigal-
dus, hooldus, remont. Õhksoojus-
pumba siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad al 395 €. 
Õhk-vesi soojuspumpade müük, 
paigaldus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. Tel 
5656 4857

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

• KALEVBAND, tantsumuusika igale 
eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 
1269

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- 
ja sülearvutite ost ja müük. Utili-
seerime vana elektroonikat. Asume 
Rakvere, Ed. Vilde 14/1. Helista juba 
täna tel 551 2053 või tule läbi. Vaata 
ka www.hss.ee

KODU

• Anda ära arvutilaud, kirjutuslaud 
ja nõukogudeaegne sektsioon (hele). 
Tel 5656 9826

• Müüa kasvuhoone kattematerjal 
6 mm kihtplastik (6 m x 2,1 m) lehe 
mõõt. Tel 523 2215

• Uued kaarkasvuhooned neli-
kanttoru profiiliga soodsalt 3x4; 
3x6; 3x8 m. Transport koju. Info ja 
tellimine. Tel 5673 0411

•  Ostan korras suurema batuudi koos 
äärisega. Tel õhtuti 5554 9003

• Müüa kreissaag ja puulõkuja „Käbi“. 
Hind kokkuleppel. Tel 5688 7800 

•  Müüa täispuidust korralik laste 
voodi 90x190 cm. Voodi koos mad-
ratsiga 70 €, ilma madratsita 40 €. 
Asub Rakveres. Tel 5343 5914

• Müüa odavalt sektsioonkapp, las-
tetoa mööbel ja valge diivan. Tel 
5196 9711

• Looduslik dekoratiivkruus „LEM-
MU KIVI“, kodumaine looduslik 
mitmevärviline ümaraks lihvitud de-
koratiivkruus kolmes suuruses: 5-10 
mm, 10-20 mm ja 20-40 mm. Sobib 
teede, radade, panduste, kiviktaimlate, 
haudade jms katmiseks. Veovõimalus. 
Hind 60 €/tonn. Telefon 505 3340

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

• Müüa täispuidust pikendatav söögi-
laud - 150 € (värv tume lakk), toidukui-
vati - 25 €. Küsi infot või tule vaatama. 
Tel 5688 8797

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

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega 
(piimahoiustamiskotid, pudelid, ta-
gavara voolikud, kahes erimõõdus 
leheter pumbaotsad jm). Üksik- või 
kaksikpumpamise funktsioon, pumpa-
miskiiruse ja -tugevuse reguleerimine, 
juhtmevaba akuga. Tel 5687 6068

• Müüa kreissaag, aidakaal. Tel 5343 
0632, õhtuti! 

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

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

• Ostan nõukaaegseid raadiotehnika 
ja Estonia Stereo komplekte, võib pak-
kuda ka eraldi kõlareid. Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan nõukaaegseid meeste-ja 
naiste jalgrattaid. Pakkuda ainult heas 
korras rattaid. Tel 5616 5761

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku- ja 
käekelli ja muud kila-kola. Esemed 
võivad vajada parandamist. Paku jul-
gesti! Tel 503 1849

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa Rakveres pliidipuud 40 l 
võrgus (kuusk 30 cm).Võrgu hind 
2 €. Piiratud kogus! Tel 5300 3606
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KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
HÖÖVELMATERJALI

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp - 
hind alates 55 €/rm, puulõhkumis-
teenus halumasinal - hind alates 8 
€/rm. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
võimalusel saab ka väiksemale alu-
sele. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transpordi võima-
lus. Tel 5347 7664, Erko, Kohala 
küla, Lääne-Virumaa

• Müüa saetud lõhutud kask 50 
cm. Hind 43 € ruutmeeter. Tel 
5192 4320

• Müüa soodsad ja kvaliteetsed küt-
tepuud. 30-35 cm, 28 € kantmeeter 
(puistena), 40-60 cm alates 35 € ruut-
meeter (laotuna). Hall lepp, sanglepp, 
kask. Helista ja küsi lisa 5559 0853, 
Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald.

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkkotis, 
2,50 €; müüa kuiv kask 30 cm, 40 l võrk-
kotis, 3 €; müüa turbabrikett alusel 84 
tk, 900 kg, 145 €; müüa kase-puitbri-
kett 96 tk alusel, 960 kg, 165 €; müüa 
kivisüsi alusel 1000 kg, 25 kg kottides, 
250 €. Tasumine: ülekandega, kaardiga, 
sulas. Vedu tasuta! Tel 5373 3626

• Müüa kuivi lõhutud küttepuid ja 
mahekartulit Tel 514 8848

• Müüa küttepuid. Tel 5853 0124

• Müüa küttepuid koos kohale veoga. 
Võimalik tellida puulõhkumisteenus 
halumasinaga(töötab ka elektrita). 
Tel 520 9147

• Müüa küttepuid kohaletoomisega 
(saetud, lõhutud toores lepp). Tel 
507 7961

• Müüa soodsalt küttepuud (hall 
lepp) transpordiga. Teile sobivas 
pikkuses (25-60 cm), 30cm pikku-
ses küttepuu 40l võrkkottides. Puu-
jäägid 40 l võrkkottides ja lahtiselt. 
Tel 5693 3906

• Müüa soodsalt lõhutuid kütte-
puid koos transpordiga ( kuivi, 
märgi ja võrgus). Tel 5554 6093

• Küttepuud (lõhutud). Müüa kütte-
puid aastaringselt koos kohale toomi-
sega, veokile laotult 5-15 m3. Kuivad 
38, 50 cm ja toored 30-50 cm, hinnad 
soodsad. Tel 503 0311

• Müüa soodsalt 30 cm lepapuid 40 
l võrgus. Tel 5554 6093

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

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

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

• Müüa 3 m pikkust ja lõhutud kütte-
puud. Tel 506 0777

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

• Müüme  3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

EHITUS

• Katusepleki ja lisatarvikute 
müük. Tel 5379 0577

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

METS

• Pakkuda avajuurseid kuuse- ja män-
niistikuid. Taimed on 3-5 aastased, 
pikkustega 20-50 cm. Hind 0,30 €/
tk. Koheletoomise võimalus ja alates 
1000 taime transport tasuta! Tel 5364 
6782, Kaarel

• Saemeeste brigaad teostab raietee-
nust ja võsalõikust. Puhastame kraa-
vid ja teeservad võsast ja suurtest puu-
dest. Tel 506 0777, info@timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa sõelutud musta mulda. 
Tel 554 9113

• Müüa kuuseistikud 0,25 €/tk ja 
kuuseseeme 100 € kg. Tel 5389 8182

• Müüa paljasjuursed kuusehekitai-
mi, kõrgus 40-70 cm, hind 2 €/tk, asu-
vad Rakveres. Võimalikud variandid, 
helistage 5561 1125 ja lepime kokku

• Müüa nisu 0,18 €/kg ja jahu 0,22 €/
kg. Vajadusel, kokkuleppel vedu. Tel 
520 0783

• Magus Kreeka maasikas ja 
mustikas. Müüa maasikaid ja 
mustikaid, kaup kätte iga teisipäev 
ja laupäev. Toome tasuta koju kon-
taktivabalt Lääne-Virumaa piires. 
Maasikad 1 kast 20 €- 5 kg. Mus-
tikad 1 kast 25 €- 2 kg. Tellimuse 
esitamiseks helistage tel 5331 0487

• Värsked kurgid, tomatid, maasikad 
(kast) ja maitseroheline turult kodu 
ukseni soodsalt. Tel 5551 6539

• Müüa head toidukartulit „Vineta“ 
„Flavia“ „Printsess“ „Gala“. Seemne-
mõõtu „Gala“. Tel 5616 5542

• TASUTA saepuruga segunenud 
hobusesõnnik ise järele tulemusega. 
Asukoht Veltsi. Müüa PUHAST pa-
kendatud hobusesõnnikut 30 l, 50 
l kottides. Võimalik suurema koguse 
puhul aidata transpordiga Rakvere 
piires! Võta ühendust 5665 5321

• Mahekompost „ÖKORAMM», sõn-
nikust toodetud ja sõelutud umbro-
huvaba (töötlemise käigus tõuseb 
temperatuur kuni 70 C, mis hävitab 
umbrohuseemned ja haigustekitajad) 
kompost kõikidele mullatüüpidele. 
Kompost on aluseline, seega hea 
mullaviljakuse taastaja ja happesuse 
neutraliseerija, eriti pärast turbasubst-
raatide pidevat kasutamist. Lisada 
olemasolevale mullale, mistõttu ei ole 
vaja vana mulda eemaldada. Pikaaja-
lise, kuni 3-aastase toimega. Keemiline 
analüüs ostuga kaasa. Hind 60 €/m3. 
Veovõimalus. Tel 505 3340

• Müüa kompostmulda (sõnnik, 
põhk, hein, silo) koos transpordiga 
Lääne-Virumaa piires. Auto koo-
rem 10 m3, hind 380 €. Roela Agro 
OÜ. Tel 5356 8224

• Müüme sõelutud musta mulda. 
Asume Rakveres. Tel 526 1408

• Müüa lehtpuumultši. Tel 5660 3585

• Turba allapanuga hobusesõnnik, 
asendamatu soojuse hoidja kasvuhoo-
nes, sobib hästi ka lillede-puude-põõ-
saste istutamisel väetiseks ja aiamaale 
rammuks. 80 L=5 €. Koju toomise 
võimalus Rakveres. Tel 5557 2217

• Müüa mahesõnnikut. Tel 5395 6972

OST
• Ostan haakeriistad traktorile T-25/T 
40, MTZ. Tel 5687 5845
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Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

HINNAD RAKVERE TURUL 16. APRILL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI
Kartul kg 0,40 0,60
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Mugulsibul kg 2,00
Petersell kg 8,00
Karulauk punt 1,50 2,00
Küüslauk kg 8,00 10,00
Värske küüslauk  (Kreeka) tk 1,00
Vaarikatomat (Poola) kg 4,00 4,50
Salatikurk (Poola) kg 2,00 3,00
Väike kurk (Poola) kg 4,00
Värske hapukurk kg 10,00
Redis (Poola) punt 1,00
Mustrõigas kg 1,50
Maasikad (Kreeka) kg 4,00
Kultuurmustikad (Kreeka) kg 12,00
Hapukapsas kg 1,80 2,00
Porgand kg 1,00 1,50
Kaalikas kg 1,00 1,50
Õunad kg 1,50 2,00
Mesi 700g purk 6,00 6,50
Kodused vahvlid tk 1,00
Juuretisega kästööleib 500g 2,50
Sarapuupähklid kg 5,00
Kreeka pähklid kg 5,00
Värske räim kg 1,30
Värsked kilud kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID KELL 10- 14

Laupäeval, 25.aprillil müüb puukool turul 
viljapuude istikuid, maasika- ja vaarikataimi 

kella 10.30 – 12.00 -ni!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

LOOMAD

• Müüa ilusaid küülikuid, ainult lem-
mikuks. Tel 5384 1960

VANAVARA

• Ostan vanu eesti-ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 507 9984

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate, objektiive, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215

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

• Ostan antiiksest vanavarast kuni 
nõukaaegse vanakraamini ja enne 
kui müüd, võta ka minult pakkumine. 
Tel 5396 0504

• Ostan vanu kellasid, stoppereid, 
kompasse jne. ( ei pea olema töö-
korras). Huvitavad ka vanad kuld 
ja hõbe esemed ( ka üksikud ja 
katkised sulatuseks ). Tel 5872 5458

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

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rakve-
re, Laada 14 - suur valik jalgratturi 
riideid

• Seeniortugi toimetab eakatele ja 
teistele abivajajatele koju toiduai-
neid, esmatarbekaupu ja ravimeid. 
Info telefonil 5371 2433 või seeniortu-
gi@gmail.com

• Rakveres Saue tänaval läks suve 
lõpus kaduma väikest kasvu ema-
ne kass Purra. Purra on hallitriibu-
liste laikude ja valge kõhualusega. 
Kass on pelgliku loomuga. Kui juh-
tud Purrat nägema, tee võimalusel 
pilt ja võta ühendust 5687 6068 või 
5688 8797. Kui oled ta endale koju 
võtnud, olen nõus kassi tagasi ost-
ma. Info eest, mis aitab Purra koju 
VAEVATASU 100 €!

Müüa Rakveres 
värsket tervist 

turgutavat 
KASEMAHLA! 
1 euro liiter! 
Koju vedu! 
5300 3606

Annemäe aiand 
müüb võõrasemasid, 

amplitaimi ja teisi 
suvelilli! 
E-L 9-15, 

muul ajal kokkuleppel.
Tel 506 9685, 

5648 7435

PAKUN TÖÖD

• Soovin leida head hooldajat 83-aas-
tasele ja gastrostoomiga naisterahvale 
Rakvere linnas, ööpäevaringselt ja 
vahetustega. Tel 528 8693

• Pakkuda tööd füüsiliselt tugevale 
meesterahvale. Metsapuhastusel 
tekkinud okste koristus Haljalas. Tel 
5392 6152

• Pakume tööd metsaväljaveo trak-
toril, peamiseks tööks võsagiljotiiniga 
lõigatud puitmaterjali vedu Kunda 
lähiümbruses. Tel 523 4142

• Metalliettevõte pakub tööd koge-
mustega keevitajale. Töökoht Vinnis. 
Tel 5331 2527

• Otsin ehitusmeest Vinni vannitoa 
remondiks .Tel 5624 4605

• Pakume tööd puiduhakkuri operaa-
torile. Info tel 506 7437

• Soovime poolhaagise kallajale au-
tojuhti. Kaugsõidu juhti Eesti-Soome, 
Vene-Eesti ringile. Tel 501 0433

Avaldame siirast 
kaastunnet lähedastele
LIDIJA ŽIRNOVA

kaotuse puhul.
 

Malle pere

Sind leinama jääb kodumaja, 
igatsema koduõu...

Avaldame sügavat kaastunne 
Heljele, Üvile ja Priidule peredega 

ema ja vanaema
KOIDU KÜÜSMAA

kaotuse puhul.
 

Elvi, Aimi, Maire 
peredega Aseris

Teatame sõpradele, tuttavatele. 
Meie seast on lahkunud

LIDIJA ŽIRNOVA
04.04.2020

 
Eriolukorra tõttu 

ärasaatmist ei toimu.

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

TUTVUS

• Kallis härra tule minu juurde külla 
ja vabane stressist ja pingetest. Teeme 
koos endale hea olemise. Tel 5566 0318

• Mees 69-aastane otsib sõbrannat 
Rakverest. Tel 5607 2789

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

• Võtan tööle roomik ekskavaato-
rijuhi. Veoautojuhiluba vajalik. Tel 
514 3783

 OTSIN TÖÖD

• 41-aastane mees, soovin leida osa-
lise tööajaga (nt 2-5 tööpäeva kuus 
ja nädalavahetustel) tööd, soovita-
valt Lääne-Virumaal. Töökogemus 
mööbli-, puidu- ja plasti töötlemis 
seadmetega. Teinud ka lihtsamaid 
töid ehitusvaldkonnas .Olemas B-ka-
tegooria ja tõstukijuhi load (olemas 
ka töökogemus). Ootan pakkumisi 
erinevatele väljakutsetele. Võimalik 
ka täistööajaga töösuhe tulevikus. Tel 
5365 2703

• Kogemustega metsaistutaja ootab 
pakkumisi. Arve võimalus. Tel 5662 
2756
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MÕNE REAGA

TÄNA MAAILMAS

ARVUSTUS

MÜÜA SOODSALT
FREESASFALTI,
KILLUSTIKKU,
KRUUSA ja
LIIVA

www.rakroad.ee

Geodeesia
Teede ja platside ehitus
Kaeve- ja haljastustööd

Vee- ja kanalisatsioonitrassid
Hoonete lammutus ja utiliseerimine

 

TEENUSED

Tel. 5549 113
LAO- JA TOOTMISPINDADE EHITUS JA RENT 

Varsti pärast Euroopast 
naasmist hakkas Vene-
maa valitseja Peeter I 
reformima oma riiki. Ku-
na Euroopas oli tollal 
moes sile lõug, siis keh-
testas tsaar näiteks 
habememaksu. Täna 
298 aastat tagasi jõus-
tas Peeter I oma viima-
se habemeseaduse, mis 
jäi kehtima pooleks 
sajandiks.

Allan Espenberg

Tsaari ja hilisema keisri Pee-
ter Suure (1672–1725) refor-
mid muutsid kardinaalselt 
Venemaad, millest sai tänu 
tema ümberkorraldustele üks 
mõjukamaid ja arvestatava-
maid riike Euroopas. Seejuu-
res polnud Peetri jaoks pisi-
asju ning ta tegeles nii ma-
janduse reformimise kui oma 
alluvate väljanägemisega.

Nii kuulutas Peeter 17. sa-
jandi lõpus sõja habemetele ja 
habemikele. Tema jaoks olid 
habemed varasema maha-
jäänud elu sümbolid, mis mõ-
jutasid ka senist suhtumist 
Venemaa rolli maailmas. 
Seetõttu vajas tsaar enda kõr-
vale inimesi, kes oleksid pea-

eesmärgi saavutamise ehk rii-
gi suure arengu nimel valmis 
kõikvõimalikeks ohvriteks.

19. augustil 1698. aastal 
kehtestati Peetri esimene 
seadus habemete kohta, mis 
kandis nimetust „Saksa rõi-
vaste kandmisest, habemete 
ja vuntside mahaajamisest, 
vanausuliste riietusest“. Hil-
jem ilmus ka tsaari selgitus, 
miks ta peab oluliseks karv-
katte eemaldamist venelaste 
nägudelt. „Ma tahan ümber 
kujundada ilmalikud kitsed, 
see tähendab kodanikud ning 
vaimulikkonna, see tähendab 
mungad ja papid. Esimesi sel-
leks, et nad sarnaneksid eu-
rooplastega, aga teisi selleks, 
et nad õpetaksid oma kiriku-
tes usklikele kristlikke voo-
rusi nii, nagu ma nägin seda 
tegevat Saksamaa pastoreid,“ 
kirjutas Peeter.

Teisalt oli sellel seadusel 
ka hoopis maisem eesmärk, 
nimelt raha kogumine uueks 
sõjaks. Põhjasõda algas juba 
kahe aasta pärast ja armee 
korrastamiseks oli vaja palju 
raha.

Ollakse seisukohal, et selle 
seadusega, mille Peeter andis 
välja varsti pärast Euroopa-
ringreisilt naasmist, keelus-
tati alates 1. septembrist ha-
bemete kandmine. Legend 
räägib, et alates sellest kuu-

päevast hakkas Peeter I ise 
bojaaride habemeid kääridega 
maha lõikama, usaldades selle 
raske töö hiljem oma koja-
narrile. Enamikus Peetri koh-
ta käivates mängufilmides on 
stseen, milles näidatakse väri-
sevate kätega paksu bojaari ja 
energilist tsaari, kes naerata-
des nüsib šokeeritud rikkurilt 
habet maha. Sellest, kuidas 
tsaar isiklikult oma alluvate 
lõugu raseerib, on maalitud 
ka hulgaliselt pilte ja ringle-
mas palju anekdoote.

Habeme eest 
röögatu summa
Aga esimene laialdaselt le-
vinud dokument, mis regle-
menteeris habeme kandmist, 
ilmus 16. jaanuaril 1705. See 
nägi ette: habemete ja vuntsi-
de mahaajamist kõigil inimes-
tel, välja arvatud pappidel ja 
diakonitel; maksu sissenõud-
mist nendelt, kes seda kor-
raldust ei taha täita; habeme-
maksu tasujatele spetsiaalse 
habememärgi väljastamist.

Kes ei soovinud oma ha-
bemest loobuda, siis neile 
olid ette nähtud reeglid sel-
le õiguse omandamise eest. 
Kõige kulukam oli see suur-
kaupmeeste jaoks, kel tuli 
õigus endale lunastada saja 
rubla eest, mis tollal oli üü-
ratu summa. Väiksemat sorti 

kaupmeestel jäi summa alla 
saja rubla, aga riigiametnikel 
ja tsaari õukondlastel läks ha-
beme kandmine maksma 60 
rubla. Kaks korda vähem ehk 
30 rubla maksid hobuveoki-
juhid, kutsarid ja suurem osa 
Moskva elanikest. Aga kõige 
lihtsam oli talupoegadel, sest 
nad olid kohustatud maksma 
„kaks raha iga habeme eest“ 
ainult linna sisenedes ja sealt 
lahkudes, kuid mitte kord 
aastas, vaid iga sisse- ja välja-
sõidu korral.

Et hinnata habememaksu 
suurust, siis olgu öeldud, et 
näiteks 30 rubla oli tollal sõja-
väelase ehk streletsi aasta-
palk. See tähendab, et ini-
mesi kooriti ikka täiega, aga 
ega näiteks tolleaegsed kaup-
mehed ka vaesed vennikesed 
ei olnud ja neile ei valmis-
tanud mingeid raskusi sada 
rubla oma habeme eest välja 
käia. Ajaloolaste arvates oli 
habememaks üheks huvita-
vaks meetodiks muuta Vene-
maa rohkem euroopalikuks, 
aga samuti parandati selle abil 
riigikassa olukorda, mis oli 
Põhjasõja tagajärjel üsna ah-
takeseks kuivanud.

Kehtestati ühine 
maksumäär
Järgmised seadused, mis pii-
rasid habeme ja lisaks veel ka 

venepäraste rõivaste kand-
mist, ilmusid 1713. ja 1714. 
aastal. Need seadused nõud-
sid, et keegi ei oleks habetu-
nud ega kannaks keelu alla 
sattunud rõivaid. Seejuures 
polnud võimalik inimestel 
seekord lihtsalt maksuga pää-
seda, vaid seadusrikkumise 
eest määrati karmid karistu-
sed, mis tähendas sunnitööle 
saatmist ning kogu kinnis- ja 
vallasvara konfiskeerimist.

Tegelikult polnud 1713. ja 
1714. aasta karmidel seadus-
tel enam praktiliselt mingit 
mõju, sest selleks ajaks olid 
paljud Peeter I alluvad oma 
habemed maha ajanud. Nad 
olid nimelt aru saanud, et ha-
bemest loobumisega saavad 
nad osa võtta keisri kõigist 
suurtest ümberkorraldustest 
ja algatustest, mis olid neile 
kasulikud nii rahanduslikult 
kui sotsiaalse seisundi mõttes.

Siiski oli olemas veel ka 
selliseid mehi, kes otsusta-
sid oma habemed alles hoida 
ja olid nõus nende säilita-
mise eest maksma. Nende 
jaoks anti 17. aprillil 1722. 
aastal välja viimane habeme-
seadus. Sellega kehtesta-
ti kõigile habemekandjatele 
ühine maksumäär – 50 rubla 
aastas. Kuid ainult sellega ei 
piirdutud: habemikel kästi 
kanda spetsiaalset erilist ja 

vanaaegset riietust. Kel pol-
nud tahtmist uut seadust täi-
ta, siis neile olid ette nähtud 
karistused: kui habemekand-
ja polnud õigetes rõivastes, 
siis võeti temalt teistkordselt 
habememaksu või kirjuta-
ti välja rahatrahv. Aga need 
habemikud, kel polnud raha 
trahvi maksmiseks, saadeti 
Rogerwieki sadamasse (tä-
napäeval Eesti linn Paldis-
ki) oma tegude üle järele 
mõtlema.

1722. aasta Peetri habeme-
ukaas kehtis tervelt pool sa-
jandit ja alles 1772. aastal tü-
histas selle Katariina II. Kuid 
ka veel pärast seda ehk umbes 
sajandi jooksul oli suhtumi-
ne habemetesse enam kui 
jahe. Olukord muutus keiser 
Aleksander III ajal, kes saatis 
põrgusse kõik veel kehtivad 
habemeseadused. Eks siin oli 
ka põhjuseks see, et keiser ise 
kandis habet.

Olgu öeldud, et habemete 
pügamine ja habememaksu 
kehtestamine polnud Peeter 
I väljamõeldis. Juba 16. sa-
jandil nõuti habeme kandmi-
se eest maksu nii Inglismaal 
kui Prantsusmaal, kusjuures 
maksu suurus sõltus enamas-
ti habemekandja sotsiaalsest 
staatusest.

Tuleva nädala telekavas 
jäi mul pilk pidama kol-
mel dokumentaalfilmil, 
millest üks on ilmeksi-
matult dokumentaal, 
teine kaldub kallutatu-
se tõttu propaganda 
poole ja kolmas on 
täiesti selgelt 100 prot-
senti propagandafilm.

Margid Adorf

Kolm kõnealust filmi on 20. 
aprillil ETV kanalil näidatav 
„Elagu saatan?“ („Hail Satan?“, 
2019), 21. aprillil ETV2 ka-
vas olev „Väikesed sakslased“ 
(„Kleine Germanen“, 2019) ja 
23. aprillil ETV2 kanali film 
„Toidu evolutsioon“ („Food 
Evolution“, 2016).

Kõige nõrgem ja puhas 
propaganda on nendest „Toi-
du evolutsioon“, mis kesken-
dub promole, et GMO on hea 
ja ainuõige ning edastab sõ-
numi, et need, kes pooldavad 
orgaanilist toitu, on rumalad 
tagurlased, kes eitavad teadu-
se võidukäiku ja elavad oma-
enda fantaasia hirmudes.

Sealt ei puudu ei kõlavad 
loosungid ega ka mitte nut-
tev farmer, kes pisarsilmi 
kiidab geneetiliselt muun-
datud taimi. Kurikuulsale 
väetisefirmale Monsanto aga 

maalitakse pea ümber lausa 
pühapaisteline oreool. Siin-
kohal ma küll ei soovi väi-
ta seda, et GMO taimed on 
saatanast ja parem kui neid 
üldse olemas poleks, küll aga 
viitan ma siin sellele, et tee-
mat on käsitletud väga üheül-
baliselt, pinnapealselt ja selge 
propagandasuunaga.

Mina ei suuda seda filmi 
vaadata kui dokumentaali. 
See on lobifilm. Kui te pool-
date GMO-d, siis see ei anna 
teile midagi juurde. Kui eelis-
tate orgaanilist taime, siis see 
film tõenäoliselt teid ümber 
ei veena. Võite vaadata, aga 
olge hoiatatud, film on üsna 
igav, sisutühi loosungitega 
vehkimine.

Rääkides saatanast, siis 
kindlasti on palju vastakaid 
emotsioone ning mõtteid te-
kitav film režissöör Penny 
Lane’i poolt kokku pandud 
„Elagu saatan?“. Ka see lina-
teos on pisut liiga palju ühele 
poole kaldu, kuid siiski ei ole 
see nii loosunglik ja selgelt 
sugereeriv. Nii et kui ma seda 
propagandaks nimetaksin, 
siis teeksin filmile liiga. Siis-
ki, kristlased on siin selgelt 
vähem sõna saanud ja ne-
mad jäävad selles loos pigem 
kurjuse kehastuseks, samal 
ajal kui kaasaegsed satanis-
tid on edasi antud kui nun-
nud vääritimõistetud, süütud 
provokaatorid.

Satanistide filmi puhul 
pean esmalt hoiatama selle 
eest, et siin näidatakse päris 
palju paljast ihu, on nii paljaid 
naisi kui mehi. On ka suud-
levaid samasoolisi paare. On 
vanu kaadreid sataniste kuju-
tavatest mängufilmidest, kuid 
siiski mitte midagi nii verd-
tarretavat nagu võib näha 
mõnes õudusfilmis. Kedagi ei 
ohverdata, päid otsast ära ei 
rebita, verd ei jooda.

Filmi autor kujutab USA 
Saatana Templi kogu-
konda. Lugu algab mängu-
lises võtmes, tüübid näivad 
lihtsalt lollitavat. Siis aga 
kasvab sellest välja veidi tõ-
sisem poliitiline liikumine. 
Saatan on nende satanistide 
jaoks lihtsalt sümbol, sel-
leks, et oleks mingi sümbol. 
Nad ei kummarda saatanat, 
ei tegele hirmsa musta maa-
giaga ega midagi säärast. Kas 
kuskil USA-s ka niisuguseid 
vereohvreid toovaid satanis-
te olemas on, see filmist ei 
selgugi.

Vaatajale näidatakse leebeid 
ja korralikke sataniste, kes 
küll näevad ekstreemsed välja 
oma tätoveeringute, neetide 
ja riietusega, kuid sisimas on 
üllameelsed mõmmikud, kes 
tahavad lihtsalt peavoolu po-
liitikale vastu ujuda ja võidel-
da usuvabaduse eest Amee-
rikas. Nad isegi viskavad ühe 
liikme endi seast välja, kuna 

see muutub oma esinemises 
liiga tooreks, lubades pre-
sidendi maha tappa. Selline 
asi tänapäevastele satanisti-
dele ei sobi. Küll aga sobib 
neile hauakivide rüvetami-
ne ja surnute kuulutamine 
homoseksuaalseks.

Film kulgeb üldiselt rahuli-
kus tempos, paneb kohati küll 
kulmu kergitama, aga min-
geid nii hirmsaid situatsioone 
seal ei ole, et süda lööke vahe-
le jätaks. Pigem soovitan vaa-
data, siis on, mille üle hiljem 
arutada, et kes kuidas asjast 
aru sai. Mine tea, äkki tunne-
te ennastki pärast selle filmi 
vaatamist veidike satanistina. 
Või siis vähemalt on uhke 
tunne olla pagan.

Kolmas film, „Väikesed 
sakslased“, võtab luubi alla 
äärmusliku natsluse. See rää-
gib lastest, kes on sündinud 
Saksamaa natsiperekonda-
desse. Vaheldumisi on doku-
mentaalkaadreid fašistlikust 
Saksamaast, tänapäevaseid 
olusid, rääkivaid päid ja ani-
matsioonina esitatud lugusid. 
See on kindlasti huvitav vaa-
tamine ja kui te olete näinud 
filmi „Jo-Jo Rabbit“, siis see 
on pisut nagu tolle mängu-
filmi dokumentaalist sõsar. 
Komöödia see küll kindlas-
ti ei ole, aga minu meelest ei 
olnud ka Jo-Jo Rabbit kui-
gi koomiline, pigem siiski 
traagiline. 

Rakvere Teatri näitlejad 
tulevad otse-eetrisse
Alates eilsest läheb nelja-
päeviti kell 19 otse-eetrisse 
Rakvere Teatri Live. Vee-
bikohtumisi alustas näitleja 
Peeter Rästas ning need on 
jälgitavad teatri Facebooki 
lehel.

Järgmistel neljapäevadel 
tulevad otsepilti Elar Vah-
ter, Ülle Lichtfeldt, Imre 
Õunapuu, Tiina Mälberg ja 
Peeter Raudsepp. Nimekirjas võib tulla ka üllatusi. Kohtu-
mistel vastavad näitlejad nendega enim haakuvatele vaataja-
te küsimustele või arutlevad neile praegu olulistel teemadel.

Peeter Rästas rääkis enne otse-eetrit oma plaanidest: 
„Näitlejatelt on tulnud initsiatiiv oma vaatajatega rääkida. 
Mitte teha n-ö „Tähelaeva“ - vähemalt see on minu ees-
märk, kui ma esimesena eetrisse lähen. Minu puhul ei ole 
see intervjuusaade, kus mina istun kaamera ees ja inimesed 
küsivad küsimusi. Võib küsida, aga tahaks inimestega rääki-
da filosoofilisemalt, vabas vormis. Ma olen imerõõmus, kui 
keegi tahab minuga arutada näiteks 5G üle ja selle mõjust 
praegusele maailmale. Mina teen nii nagu mina teen, võib-
olla keegi teine näitleja teeb midagi muud. Live’is ei ole mit-
te ainult näitleja, vaid ka inimene!“

Kuulutaja

Satanistid, natside lapsed ja GMO

Foto: Rakvere Teater

1722: Peeter I kehtestas oma viimase habemeseaduse
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

maitsvaid sinke ning vorste

Oma Põrsa sealihakonserv 1,99 €/tk

Plokk konservi (12 tk) 22 €/plokk
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-16

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

Kvaliteetsed
elektrilised tõukerattad

otse maaletoojalt

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

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

PVC aknad, rõdude klaasimine

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

17., 24. ja 30. aprill

24. aprill

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

NB! Koolitused toimuvad e-õppes kuni eriolukorra lõpuni!

• algab 9.05.2020 kell 10.00

•

algab 23.04.2020 kell 10.00

• algab 4.05.2020 kell 18.00

• algab 3.06.2020 kell 18.00

• algab 7.05.2020 kell 18.00

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

(35h)

(140h)

(buss)

(traktor)

Nüüd kogu teooriaõpe ja suhtlus
e-lahendusena - INIMKONTAKTI VABALT!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 04.05 ja 29.05
B-kat e-õpe 23.04 ja 14.05

Lõppastme koolitus IGA NÄDAL!
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061,
324 0893

www.autosoit.ee
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