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Isamaa ja Keskerakond jätkavad koos Rakvere juhtimist
Kolmapäeval kirjutasid Rakveres kohali-
kel valimistel volikokku mandaadi saa-
nud Isamaa erakonna ja Eesti Keskera-
konna liikmed alla koalitsioonilepingule. 
Linnapeana jätkab Triin Varek (Keskera-
kond), volikogu esimehena Mihkel 
Juhkami (Isamaa).

Koalitsioonileppe kohaselt täidab Isa-
maa lisaks volikogu esimehele ka kaks 
abilinnapea kohta ning mittekoossei-
sulise linnavalitsuse liikme koha. Eesti 
Keskerakonna päralt on lisaks linnapeale 
ka üks abilinnapea ning volikogu ase-
esimehe koht. Seega läheb Rakvere linn 
edasi kolme abilinnapeaga. 

Abilinnapea Kert Karus (Isamaa) jät-
kab ja vastutab linnamajanduse vald-
konna arengute eest, Neeme-Jaak Paap 
(Isamaa), kes on ka varem abilinnapeana 
ametis olnud, hakkab kureerima elamu- 
ja energiamajanduse, ettevõtluse, turis-
mi, turvalisuse ja spordi valdkondi.

Keskerakonna nimekirjas kandidee-
rinud Laur Kaljuvee asub abilinnapea-
na kureerima hariduse-, noorsootöö- ja 
kultuuri valdkondi. „Mul on suur sise-
mine põlemine, mis puudutab noorte 
elu, hariduselu, neile turvalist keskkon-
da, aga ka väljarännet. Võin ühe käe sõr-
medel üles lugeda oma klassikaaslasi, kes 
Rakverre on jäänud,“ sõnas Kaljuvee.

Linnapea Triin Varek, kes jätkab sot-
siaalvaldkonna kureerimist, selgitas, et 
kuna Rakverel on praegu töös väga pal-
ju projekte, siis ei piisa kahest abilinna-
peast, vaid vaja on kolme.

Volikogu esimees Mihkel Juhkami 
märkis, et valimised võitnud Isamaa ja 
keskerakond said kokku 3751 inimese 
hääled. „Nii võime öelda, et Rakvere ini-
mesed on öelnud meie tehtud töö kohta, 

et süda on õige koha peal, südametun-
nistus on puhas, et oleme teinud ja tee-
me õigeid käike,“ rääkis Juhkami.

Ta lisas, et valimisteööl alanud läbi-
rääkimiste käigus on võrreldud mõlema 
erakonna valimislubadusi ja arvutatud 
kulunumbreid. „Me ei leidnud ühtegi 
punkti, et öelda teisele: tõmbame nüüd 
selle maha,“ täpsustas Juhkami.

Koalitsioonilepingu peamiseks osaks 
ongi mõlema erakonna peamised vali-
mislubadused. Eesti Keskerakonna poolt 
sai lepingusse lubadus tõsta sünnitoe-
tust ja ranitsatoetust, võimaldada tasuta 
hommikuputru linna lastele hoius, aias 
ja koolis, korrastada haridusasutuste 
hooned ja võimaldada tasuta bussisõitu 
linlastele alates 65. eluaastast. 

Teoks tehakse Isamaa lubadus vabas-
tada alates 2022 sügistalvest kinnistute 
omanikud kohustusest hoida kõnniteed 
lumevabad. Muuhulgas kuulutatakse 

välja ka keskväljaku arhitektuurikon-
kurss, kus üheks tingimuseks on maa-
ilma suurima liivakella teostus. Plaanis 
on ehitada Arvo Pärdi kontserdimaja, 
jalgpallihall, korda teha Pikk tn 22 plats 
ja nimetada see Sigtuna väljakuks. Toe-
tada sotsiaalteenuste arengut linnas, 
kiriku renoveerimist, maksta noortele 
õpetajatele ja tugispetsialistidele tööle 
asudes ühe aasta vältel elamispinna toe-
tust 100 eurot kuus. Koalitsioonilepin-
gu täismahus teksti leiab Rakvere linna 
kodulehelt.

Isamaa võttis Rakvere linnas KOV 
2021 valimistel 8 mandaati ja keskera-
kond 4 volikogu kohta. Eesti Konser-
vatiivsel Rahvaerakonnal on mandaate 
neli, sotsiaaldemokraatidel kaks, re-
formierakond, Eesti 200 ja valimisliit 
Rakvere Heaks said volikogus igaüks 
ühe koha.

Katrin Uuspõld

Rakvere linnapeana jätkab Triin Varek (Keskerakond) ja volikogu esimehena Mihkel Juhkami (Isamaa) – nemad andsid 
esimestena allkirja ka koalitsioonilepingule. Foto: Katrin Uuspõld

Psüühilise erivajadusega inimeste 
päevakeskus sai ruume juurde
Rakvere Sotsiaalkeskuse Tuleviku 8 hoones, kus asub psüü-
hilise erivajadusega inimeste päevakeskus, renoveeriti teise 
korruse ruumid. Sotsiaalkeskuse juht Mairi Leemets tunneb 
heameelt, et kogu hoone on pärast 20 aasta pikkust ootust 
lõpuks nende klientide käsutuses.

Nüüdsest on olemas nii treeningruum kui muusikatuba, 
lisaruumi saadi kangastelgedele ja teiste igapäevaste tegevus-
te tarbeks.

„Rajasime siia päevakeskuse juba 2003. aastal ning tegut-
sesime alguses hoone esimesel korrusel kahes ruumis. Eri-
nevate projektide ja Rakvere linna poolse rahastuse toel on 
hoonet aastate jooksul järk-järgult renoveeritud. Viimase 
etapina ootasime aasta jagu ülakorruse remonti ja nüüd sai 
seegi lõpuks valmis,“ rääkis Mairi Leemets.

Psüühilise erivajadusega inimeste päevakeskuses töötab 
kaks juhendajat ja käib praegu 16 klienti, mõni igapäevaselt, 
mõni kord nädalas.
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Haridusminister käis Porkuni kooliperel külas
Haridus- ja teadusminister Lii-
na Kersna märkas Faceboo-
kis erivajadustega lastele 
mõeldud Porkuni kooli direk-
tor Piret Tislari isiklikul kontol 
mõneti appihüüdena tehtud 
postitust ja andis märku, et ta 
hea meelega külastaks Por-
kuni kooli ja räägiks kaasava 
hariduse teemal.

Katrin Uuspõld

Postitus, mille Piret Tislar 
tegi, oli isiklikku laadi, aga 
puudutab paljusid erivajadu-
sega laste vanemaid Eestis. 
„Kelle poole peab üks hädas ja 
mures vanem siis pöörduma? 
Kes aitab? Kes mõistab? Kes 
toetab ja millal? Kus nendes 
vastustes on peidus inimlik-
kus ja hoolimine?“ kirjutas ta 
oma sotsiaalmeediakontol. 

Koolijuhina selgitas Piret 
Tislar, et koostööd tehakse 
17 omavalitsusega. „Oma-
valitsused on väga erinevad, 
on neid, kes ilma helistamata 
toimetavad lastega, paraku 
on ka neid, kellele tuleb järje-
kindlalt selgitada, et need lap-
sed ja pered vajavad abi,“ rää-
kis Piret Tislar. „Mõnikord 
on keerukas leida mõistmist 
kui vanem on hädas. Kes 
peaks appi tulema: kool, ko-
halik omavalitsus? Kes peaks 
olema erilise lapsega pere 
ümber olev institutsioon, kes 

perekonda aitab?“ sõnastas ta 
küsimused.

Selle nädala esmaspäeval 
haridus- ja teadusminister 
Liina Kersna koos nõunik 
Liina Lepa ning noortepolii-
tika osakonna juhataja Liina 
Põlluga Porkuni kooli külla 
ka saabus: õpilased tutvus-
tasid külalistele maja ning 
hiljem arutleti kooli direktor 
Piret Tislari ja õppejuht Urve 
Karbiga eriliste laste hariduse 
ja nendega seotud teenuste 
üle ning söödi koos lastega 
õhtusööki.

„Oli suur rõõm, et minister 

tõesti huvitus meie tegemis-
test. Ta soetas ka oma elu esi-
mese aktsia – meie kooli õpi-
lasfirma oma,“ rääkis Tislar. 
Nimelt tegeleb õpilasfirma 
Leheke koolis kohviku pida-
misega, tegemist on prakti-
lise võimalusega õppida nii 
kodundust, majandust, mate-
maatikat, eesti keelt ja kuns-
ti ning saada kogemus töö-
harjutusena, rahaga arvuta-
mises ja viisakas suhtlemises.

Koolijuht märkis, et esi-
mest korda kohtus minister 
hooldusõppekaval olevate 
lastega. „See on paljude ini-

meste jaoks müstiline maa-
ilm. Tegemist on enamasti 
liitpuudega lastega, kellest 
paljud on kõnetud, mõningad 
lapsed ei saa puudest tingitu-
na ise süüa, neid tuleb abista-
da. Kuna nad kõik on nii eri-
nevad, siis ühtset metoodikat 
ei saagi välja pakkuda, kõik 
sõltub konkreetsest lapsest. 
Kõigepealt tulebki last tund-
ma õppida, vaadata, kuidas 
ta hakkaks lusikat hoidma, 
viiplema, suhtlema,“ kirjeldas 
direktor Piret Tislar. 

Porkuni koolis õpib 91 last 
ja on 74 töötajat – inimesi 
peab olema selliste laste üm-
ber väga palju, nendib Tis-
lar. „Meil on hästi, sest on 
olemas piisavalt personali. 

Koolikohad on täis, enamiku 
kooli soovinud lastest ole-
me saanud vastu võtta,“ lisas 
koolijuht.

Haridus- ja teadusminister 
Liina Kersna tõi kohtumisel 
kõlama jäänud märksõna-
na välja soovi ja suutlikkuse 
kõiki kaasata. „See tähendab 
heade tingimuste loomist 
nii füüsiliseks aktiivsuseks 
kui ka kooli ettevõtluskesk-
konna arendamiseks nagu 
seda on õpilasfirmade kohvi-
kud. Esiletõstmist väärib ka 
õpilasomavalitsuse toimimi-
ne koolis. Õpilasomavalit-
suse esindajad olid need, kes 
väga põhjaliku ettevalmistu-
sega ja suure pühendumuse-
ga meile kooli tutvustasid,“ 

rääkis Kersna. „Porkuni ko-
gemusest on võimalik õp-
pida kõikidel koolidel seda, 
kuidas päris elus vajamine-
vaid teemasid ning tegevusi 
õpetada.“

Ministri sõnul lepiti ka 
kokku, et leitakse võimalus 
kohtuda kõikide erikoolide 
juhtkondadega ühisel arute-
lul murede-rõõmude kuu-
lamiseks ja pikemate sihtide 
seadmiseks.

„Kohtumine Porkuni koo-
liperega oli südantsoojendav 
ja hingekosutav. Nii õpilaste 
kui ka kooli personaliga su-
heldes oli tunda nende suurt 
soovi arvestada kõikide laste 
eripäradega,“ ütles minister 
Kersna.

Minister Liina Kersna uudistamas Porkuni koolis koostöös Tallinna Ülikooli tudengitega 
sündinud tegelusseina hooldusõppekaval olevatele lastele. Foto: Raimo Roht

Minister Liina Kersna (keskel, maskiga) auks kirjutati ekraanile tervitustekst, aga selgus, et temaga koos saabusid veel kaks Liinat – Liina 
Lepp ja Liina Põld – nii kõnetas tervitus kõiki Liinasid. Fotol kõneleb parajasti hooldusõppekaval olevate laste klassiõpetaja Anu Aas, 
ministrist paremal on õpilaskoja noored Elise Viiralt ja Kaarel Kalamets ning direktor Piret Tislar. Foto: Raimo Roht
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PAKUN TÖÖD

• Pakume tööd puitmajade 
ehitajale Rootsis ja Norras. 
Tööreiside pikkus 2-3 näda-
lat. Täpsem info tel 521 0053 
või greco@greco.ee

• Ehitiste lammutamisega 
ettevõtte pakub töö abitöö-
listele. Objektid üle Eesti, 
transport on ettevõtte poolt. 
Tel 5614 2347, demoleer@
gmail.com

• Puiduettevõte vajab töö-
list. Töö järkamissael ja sel-
lega kaasnevad tegevused. 
Tööaeg 8.00-16.30. Tel 503 
6867

• Otsin paarilist tellingu-
töödele. Tel 5361 5043

•  Uhtna Põhikool võtab töö-
le majahoidja/aedniku. 
Lisainfo tel 5858 6933

• Pakun tööd majahoidjale. 
Kontorihoone koristamine 
ja välis territooriumi korras 
hoidmine Tallinnas, Kassi 
tn 8. Tööaeg kolmapäeval, 
pühapäeval. Töötasu 5 €/
tunnis. Töö sobib hea ter-
visega naisterahvale! Info 
tel 5818 8630 või 677 9210, 
Diana. E-R 9.00-17.00

• Pakun tööd CE-kategooria 
veokijuhile, Kunda piirkon-
nas. Tel 516 5212
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

OTSIME RAKVERE

kauplusesse

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

kauplusesse

Tööle asumise aeg: koheselt

Töökoht asub: Laada 16, Rakvere, L-VirumaaTöökoht asub: Vilde 6A, Rakvere, L-Virumaa

TURU
KAUBAMAJAJOOGID

KLIENDI-
TEENINDAJAT TRANSPORTTÖÖLIST

Saada oma CV assistent.personal@ogelektra.ee või kandideeri läbi CV keskuse.
Lisainfo telefonil: +372 512 6595

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

OTSIME

EVE
kauplusesse

(Vinni alevikus)

VAHETUSVANEMAT
TEENINDAJAT

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

KOHILA
TRANSPORTTÖÖLIST

KASSAPIDAJAT
Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

kauplusesse

Tööle asumise aeg: koheselt

Saada oma CV või kandideeri läbi CV keskuse.assistent.personal@ogelektra.ee
Lisainfo telefonil: +372 5329 2522

Töökoht asub: Viljandi mnt 13a, Kohila

Saada oma CV või kandideeri läbi CV keskuse.assistent2.personal@ogelektra.ee
Lisainfo telefonil: +372 5911 6474

Töökoht asub: Sõpruse 5, Vinni alevik, Lääne-Virumaa

LAVATEHNIKU

võtame tööle

Palume CV saata
rakvereteater@rakvereteater.ee

Lisainfo: rakvereteater.ee
ja 329 5451

Eelistatult C-kategooria
juhiloaga

Võimalus on siin:

reklaam@kuulutaja.ee

32 25 093

Kus on Sinu

töökuulutus?

OTSIME

KEILA

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

kauplusesse

Töökoht asub: Piiri 5, Keila

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

Saada oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

Lisainfo telefonil: +372 5329 2522

KASSAPIDAJAT
LETITEENINDAJAT

TRANSPORTTÖÖLIST
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Rakvere Waldorfkool pidas mitu väikest sünnipäevapidu
Rakvere Waldorfkool tähistas 
eelmisel nädalal oma küm-
nendat sünnipäeva. Kui esial-
gu plaaniti teha suur pidu, siis 
pandeemiast tingituna sai 
teoks hoopis palju väikeseid 
pidustusi.

Katrin Uuspõld

Rakvere Waldorfkooli peab 
lapsevanematest koosnev 
Rakvere Vabakooli Selts. 
Seitsme lapsega alustanud 
koolis õpib täna, kümme aas-
tat hiljem, 123 õpilast, lisaks 
150 last koduõppel ja lasteaias 
käib 32 mudilast. 

„Pidusid ei ole liiga palju, 
pigem liiga vähe. Aga asju 
tuleb tähistada,“ nentis üks 
kooli asutajatest, Rakvere 
Vabakooli Seltsi juhatuse 
liige, lapsevanem ja õpetaja 
Paul Priks.

Nõnda mõlgutati mõtet 
suurest peost, kuhu kutsuda 
teiste Eesti waldorfkoolide 
esindajad, esineda teistele 
koolidele ja teha kingitusi, 
kutsuda kohalikud omava-
litsused ja koostööpartnerid. 
Aga plaani tuli kõvasti ringi 
teha: väljapoole suunatud üri-
tused läksid nulli, kuid koo-
liperele sündis mitu väikest 
pidu. „Nii kujunes meil juu-
belinädal esmaspäevast ree-
deni,“ ütles II klassi õpetaja ja 
lapsevanem Jaana Kangro.

Olid koolipeod, kus lapsed 
esinesid klasside kaupa üks-
teisele ja valmistati ise sün-
nipäevatort, õpetaja Andreas 
Haunmanni juhendamisel 
etendus kolmele seltskonnale 
vanemate klasside õpilastelt 
Moliere´i näidend „Ebahai-
ge“ ning peonädalale pani 
südamliku punkti õpetajate ja 
lastevanemate ühine sünni-

päevapidu.
„Peonädal oli tõesti väga 

meeleolukas. Lastele tõi see 
nädal palju rõõmu ja lusti. 
Pika tänava koolimaja aken-
del oli ka näitus õpilaste töö-
dest, mis pani majal „silmad 
särama“,“ rääkis lapsevanem, 
õpetaja ja koolijuht Eva-Liina 
Pruler.

Lasteaiast 
gümnaasiumini
Sel sügisel avatud gümnaasiu-
miosas alustas X klassis õpin-
guid 11 gümnasisti, lisaks viis 
õpilast mittestatsionaarselt. 
„Nüüd on olemas täistsükkel 
lasteaiast gümnaasiumini. 
Saabki vaadata, kas esimese 
klassi muinasjutud ikka ai-
tavad hiljem kvantfüüsikat 
mõista,“ muigas Paul Priks. 
„Puudu on veel huvikool ja 

täiskasvanuõpe.“
Jaana Kangro lisas, et huvi-

haridust on mitmete ringide 
näol, mida korraldavad koolis 
lapsevanemad ja ka lapseva-
nematele endile on aeg-ajalt 
loenguid.

„Need asjad on tulnud kõik 
justkui iseenesest – inimes-
tel on olnud huvi ja vajadust. 
Kui on nõudlust, tuleb ka 
pakkumine,“ leidis Paul Priks. 
„Ja kui ringe tekib omajagu, 
saab need ühel hetkel huvi-
kooliks vormistada.“

Eva-Liina Pruler täiendas, 
et vanematel koolilastel on 
tekkinud huvi teha noore-
matele lastele ringe. „Eelmisel 
aastal üks grupp seda väga ke-
nasti tegi. See on olnud nak-
kav,“ nimetas Pruler.

Paul Priks märkis, et wal-
dorfkoolide ühenduse hilju-

tisel koosolekul tuli välja, et 
kõigis waldorflasteaedades 
on järjekorrad. „Nõudlust on, 
aga napib ruumi ja õpetajaid. 
Just lõppes koostöös Tartu 
Ülikooliga kolmeaastane wal-
dorfkooli lasteaiaõpetajate 
koolitus, nüüd oleks vaja juba 
uut,“ rääkis Priks.

Ka Rakvere Vabakooli 
Selts, mille lasteaed ja VIII-X 
klass tegutsevad Vallikraavi 
tänava õppehoones, soetas 
laienemisele mõeldes las-
teaia tarvis maja Rakveres 
Tartu tänaval. Praegu käivad 
projekteerimistööd, kevadel 
plaanitakse Priksi sõnul seal 
ka rühmad avada. 

„Sügisest on vaja koolile 
praeguseid lasteaiaruume,“ 
rääkis Priks. „Füüsiliselt on 
Pika tänava maja täis ja lap-
si klassidesse juurde võtta 

ei saa, kuigi huvi on tuntud. 
Klassiruumid on väikesed, 
mahutades 12-20 last.“

Rakvere Waldorfkooli 
arengukava on praegu aastani 
2023, aga mõnedes punktides 
ollakse plaanidest ette jõud-
nud, tõdeb Paul Priks ja toob 
välja, et näiteks lasteaia laie-
nemine sai varem teoks. „Eks 
varsti tuleb seltsi uus arengu-
seminar, et panna paika uued 
plaanid. Näiteks unistame 
oma töökodadest ja ateljee-
dest,“ märkis Priks.

Õppetöö keerulisel ajal
Kõik õpetajad rõhutasid, et 
laste jaoks on oluline säilitada 
rütm ning see, et nad saaksid 
käia koolis ja üksteisega koh-
tuda – siis ei teki ka nii palju 
vaimseid probleeme. 

„Meil on pikk vahetund, 
mil oleme õues, liikumistun-
nid on õues, seoses praeguse 
olukorraga ei pea algklasside 
osas väga palju midagi muut-
ma,“ rääkis Jaana Kangro.

Ta tõi välja, et mullune 
distantsõpe sujus algklasside 
osas valutumalt kui paljudes 
tavakoolides, kuna klassid 
on väiksemad ning õpetaja 
ja lapsevanemad teevad kogu 
aeg tihedat koostööd. Ka kut-
suti kõikides kooliastmetes 
individuaalselt lapsi kooli, 
tehti väikeseid grupikonsul-
tatsioone. 

„Põhiline, mis haridus-
maastikul probleemiks ku-
junes, oligi see, et lapsed jäid 
koju ning kadusid sinna ära,“ 
nentis Paul Priks. „Hommikul 
hakkasid distantsõppetunnid, 
pärastlõunal oli vaja arvutis 
kodutöid teha ja siis paljud 
kadusid ära arvutisse. Meie ei 
suunanud lapsi distantsõppel 
arvuti taha.“

Sünnipäevanädalal sättis osa Rakvere Waldorfkooli perest oma Pika tänava maja kooliõuel ka südamekujuliselt pildile. Foto: Jaanus 
Lekk

MÕNE REAGA

Koolipsühholoogid 
annavad telefoni 
teel nõu
Sel sügisel avati haridus- ja 
teadusministeeriumi ning 
koolipsühholoogide ühingu 
tasuta koolipsühholoogide 
nõuandeliin 1226 (eesti kee-
les) ja 1227 (vene keeles), 
kuhu on oodatud helistama 
kõik laste ja noortega töö-
tavad inimesed, lapsevane-
mad, õppijad ning lapsed 
ise.

Nõuandeliini eesmärk 
on pakkuda hõlpsalt kät-
tesaadavat võimalust rää-
kida kvalifitseeritud koo-
lipsühholoogiga mugavalt, 
anonüümselt ja tasuta. 
Nõuandeliinile pöördunud 
õpetajad on seni enim kurt-
nud läbipõlemisega seotud 
muresid, lapsevanemad on 
küsinud nõu lapse toetamise 
ja lapsega toimetuleku osas, 
samuti olnud teemaks koo-
likiusamine.

Lapsed ja noored on he-
listanud nii kooli kui pere-
ga seotud mureküsimustes, 
teemaks on olnud ka vaim-
se tervise probleemidega 
toimetulek. Nõuandeliini 
psühholoogid on aidanud 
leida helistajate muredele 
lahendusi ning vajadusel 
pakkunud ka järelnõustami-
se võimalust.

Nõuandeliini eestikeelne 
number 1226 vastab esmas-
päevast reedeni kl 16–20 
ning venekeelne number 
1227 teisipäeviti kl 16–20. 
Kõnedele vastavad koo-
lipsühholoogi kutsetunnis-
tusega kogemustega psüh-
holoogid.

Kuulutaja
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1962: algas tuumasõjaohtu kuulutanud Kariibi kriis 
Täna 59 aastat tagasi, 22. oktoobril 
1962. aastal algas üks tõsisemaid 
ja pingelisemaid vastasseise Amee-
rika Ühendriikide ja Nõukogude Liidu 
vahel, mis oleks võinud kaasa tuua 
kolmanda maailmasõja. Kariibi ehk 
Kuuba kriis suudeti siiski rahumeel-
selt lahendada. 

Allan Espenberg

14. oktoobril 1962 avastas USA 
õhujõudude luurelennuk U-2 ühe 
oma regulaarse lennu ajal Kuuba 
kohal San Cristóbali küla ümbrusest 
juhuslikult suure hulga nõukogu-
de tuumalõhkepeadega strateegilisi 
keskmaarakette R-12, mis olid suu-
natud Ameerika Ühendriikide poo-
le. USA presidendi John Kennedy 
otsusega loodi koheselt spetsiaalne 
komisjon, mis asus läbi kaaluma 
probleemi võimalikke lahendusi. 
22. oktoobril pöördus Kennedy oma 
rahva poole, teatades Nõukogu-
de Liidu ründerelvade olemasolust 
Kuubal. Samal päeval kehtestati 
Kuuba mereblokaad ja algas tõsi-
seim kriis pärast Teist maailmasõda.

Esialgu eitas NSV Liidu valitsus 
oma tuumarelvade olemasolu saa-
rel. Kuid faktid näitasid, et juhtkond 
valetab, misjärel teatas NSV Liidu 
välisministeerium, et rakettidel on 
Kuubal hoiatav iseloom. 

USA valitsus arutas ka Kuuba 
pommitamise võimalust, kuid luu-
reandmed näitasid, et mitu Nõu-

kogude raketti on juba paigalda-
tud ja stardivalmis. Sel juhul oleks 
USA-poolne pommitamine toonud 
kaasa sõja. Nii siirdus president 
Kennedy NSV Liidu saatkonda 
Washingtonis ja vestles suursaadik 
Anatoli Dobrõniniga. Viimane är-
ritas presidenti ütlusega, et tal pole 
õrna aimugi NSV Liidu sõjalistest 
ettevalmistustest.

Järgnevalt saatis Kennedy 24. 
oktoobril NSV Liidu juhile Nikita 
Hruštšovile telegrammi, milles nõu-
dis Kuuba blokaadi tingimuste aus-
tamist. Vastuseks saatis Hruštšov 
USA presidendile kirja, milles süü-
distas teda ultimatiivsete tingimuste 
kehtestamises. Hruštšov ütles kirjas, 
et kui USA ei lõpeta oma piraatlikku 
tegevust, siis võtab NSV Liidu valit-
sus kasutusele kõik meetmed oma 
laevade ohutuse tagamiseks.

USA lennuk tulistati alla
Järgmisel päeval demonstreeris 
USA esindaja Adlai Stevenson ÜRO 
istungil fotosid Kuubal asuvatest ra-
kettidest. Samal päeval andis Ken-
nedy esimest korda USA ajaloos 
korralduse tõsta USA relvajõudude 
lahinguvalmidus DEFCON-2 tase-
mele. Ka NSV Liidus olid kõik väe-
osad kõrgendatud lahinguvalmidu-
ses.

Kolmas maailmasõda oli muu-
tunud absoluutselt reaalseks. Need 
paar päeva 1962. aasta oktoobri lõ-
pus läksid paljud inimesed nii USAs 

kui ka NSV Liidus riietes magama ja 
jäid ootama, millal sõja algust kuu-
lutavad sireenid huilgama hakkavad.

USA president John Kennedy 
süüdistas oma järgmises kirjas 
Hruštšovile NSV Liitu Kuubaga 
seotud lubaduste rikkumises, soo-
vitas Nõukogude Liidul paigaldatud 
raketid demonteerida ja saata Kuuba 
poole suunduvad Nõukogude lae-
vad tagasiteele. Vastutasuks lubas 
USA mitte rünnata Kuubat ja mit-
te kukutada Fidel Castro režiimi. 
Kolmanda maailmasõja puhkemise 
ohus oli NSV Liidu Ministrite Nõu-
kogu esimees ja NLKP Keskkomitee 
esimene sekretär Nikita Hruštšov 
sunnitud nõustuma Ameerika 
Ühendriikide tingimustega. Kesk-
komitee presiidiumi koosolekul tea-
tas Hruštšov, et on võimatu Kuu-
bal hoida Nõukogude rakette ilma 
USAga sõtta astumata.

27. oktoobril sai Kuuba juht Fidel 
Castro teada NSV Liidu positsiooni 
muutumisest. Ta langes hüsteerias-
se ja saatis Hruštšovile karmi kir-
ja, milles nõudis Kuuba kaitsmist 
Ameerika võimaliku sekkumise 
eest. Samal päeval andis üks Nõuko-
gude õhukaitseohvitser käsu hävita-
da Kuuba kohal ameeriklaste luure-
lennuk U-2F. Rakett lasti välja ko-
haliku aja järgi kell 10.22. Lennuki 
U-2F piloot major Rudolf Anderson 
hukkus. Hruštšov teatas, et lennuki 
tulistasid alla Kuuba väeosad.

Mõni tund hiljem tulistati Kuu-

ba kohal õhutõrjerelvadest mada-
lal kõrgusel lennanud kaht USA 
mereväe fotoluurelennukit RF-8A 
Crusader. 28. oktoobri öösel koh-
tus presidendi vend Robert Ken-
nedy presidendi korraldusel taas 
nõukogude suursaadiku Dobrõni-
niga. Viimane andis Kennedyle üle 
nõude eemaldada Ameerika raketid 
Türgist ja tühistada Kuuba blokaad, 
misjärel viib NSV Liit oma raketid 
Kuubalt minema.

Hruštšov pidas end võitjaks
Kartes läbirääkimiste katkemist ja 
sõja puhkemist, keelas Hruštšov 
Ameerika lennukite tulistamise. Sa-
muti andis ta korralduse saata kõik 
Kariibi mere piirkonnas patrullivad 
Nõukogude lennukid lennuvälja-
dele tagasi ja lõpetada sõjaväeteh-
nika saatmine laevadega Kuubale. 
20. novembril Kuuba mereblokaad 
tühistatigi. Detsembriks viis NSV 
Liit Kuubalt ära oma sõjaväelased, 
raketid ja sõjatehnika. 1963. aasta 
jaanuaris teatasid USA ja NSV Liit 
Ühinenud Rahvaste Organisatsioo-
nile, et kriis on likvideeritud.

Ameeriklased viisid Türgist välja 
oma keskmaaraketid Jupiter, mille 
kasutuselevõtt 1961. aastal ajendas 
Hruštšovi alustama Kuuba afääri. 
1963. aastaks olid need raketid juba 
vananenud ja Kennedy ei pidanud 
nende äraviimist järeleandmiseks 
Nõukogude Liidule. 

Nõukogude Liit oli sunnitud maa-

ilma üldsusele ja oma rahvale sel-
gitama neid tegusid. Nõukogude 
ametliku versiooni kohaselt põh-
justas NSV Liidu tegevuse Kuubal 
USA 15 keskmaaraketi Jupiter pai-
gutamine Türki. Nende rakettide 
lennuulatus oli 2400 km, mis oleks 
ähvardanud otseselt Nõukogude 
Liidu lääneosa linnu. Need raketid 
võivad jõuda Moskvasse ja NSV Lii-
du peamistesse tööstuskeskustesse, 
oldi Kremlis hirmul.

Arvatakse, et Nõukogude raket-
tide R-14, mille lennuulatus on 
4000 km, paigaldamine Kuubale 
oli Hruštšovi isiklik algatus, mis 
oli tingitud USA tegevusest Tür-
gis. Kuubale õnnestus aga viia ai-
nult raketid R-12, mille lennuulatus 
oli 2000 km. Lisaks oli kavas saata 
Kuubale nõukogude väed, sealhul-
gas helikopteripolk, kaks tankipatal-
joni, neli motolaskurpolku, lennu-
eskadrill, sadu rakette ja muid väe-
osasid ja relvastust.

Kuuba kommunistlik juhtkond, 
mis oleks hea meelega vaadanud 
USA linnade pommitamist, pidas 
saavutatud kompromissi reetmiseks 
Nõukogude Liidu poolt, kuid teha 
polnud enam midagi. Kuuba rake-
tikriis pani aluse liikumisele rah-
vusvahelise pinge lõdvendamiseks. 
Nikita Hruštšov ise kirjutas oma 
mälestustes: „... olen uhke, et näita-
sime üles julgust ja ettenägelikkust. 
Ja usun, et võitsime.“
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22. oktoober - 04. november
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

Kodune hakklihasegu
Pere
1 kg

Kana-riisisalat
1 kg

1.380.54
0.68

NÄDALAPAKKUMISED 22. - 28. oktoober

1.382.48
2.98

Paneeritud kanafileešnitsel
340 g
Tallegg

1.58
4.79 €/kg

1.94

2.28
11.40 €/kg

2.48

4.28
8.56 €/kg

5.48

2.18
10.90 €/kg

2.68

1.18
32.78 €/kg

1.48

1.68
10.50 €/kg

1.98

0.98
1.96 €/kg

1.38

1.24
1.64

12.40 €/kg

1.98
6.00 €/kg

2.48

0.78
0.88

1.14
1.27 €/kg

1.28

0.64
4.27 €/kg

0.74

0.99
3.96 €/kg

1.58

0.79
7.90 €/kg

al 0.98

Aurutatud peet
Mõisaproua
500 g
2 sorti

2.28
2.98

Poolsuitsuvorst Lahe
1 kg

Täissuitsuvorst Ordu
(viilutatud)
120 g

2.98
3.98

Verivorst röstsibulaga
1 kg

1.382.88
3.98

1.380.74
0.98

1.385.88
7.78

Marineeritud
kala
1 kg

1.385.48
6.58

Kodujuustukook
1 kg

Pikk sai
(juustuga)
210 g

1.78
5.24 €/kg

2.28

Juustumantlis seavälisfilee
500 g
Rannarootsi

Röstitud kanafilee viilud
200 g
Nõo
Lihavürst

2.18
7.27 €/kg

2.58

Lihapallid ürdi-toorjuustuseguga
300 g / Rakvere

Kuivatatud tursk (vürtsikas,
vähesoolane)
36 g / 2 sorti

Suupistemari mereandidest
Wikercaviar punane
200 g

Omletirullid suitsukana ja
sulajuustuga Mamma
160 g

Vähendatud rasvasisaldusega
margariin Delma Extra
39%, 500 g

Hapendatud Pett Farmi
0,2%, 1 kg

Juustupärlid suitsutatud
100 g

Sulatatud juust
330 g
E-piim

0.98
1.44

6.00 €/kg

Kohupiim Liisu 9%
250 g

Kreeka jogurt
300 g

0.68
2.27 €/kg

0.88

1.78
5.24 €/kg

2.28

Joogijogurt Alma
3 sorti / 900 g

Kohupiimakreem kisselliga
Emma 150 g / 2 sorti
Tere

Kondenspiim kakao ja
suhkruga
250 g
Jaani

Koonusjäätis Super Viva
al 100g
4 sorti

Koonusjäätis Super Viva
al 100g
4 sorti

Koonusjäätis Super Viva
al 100 g
4 sorti

0.58
al 0.88

Hind alates

al 1.16 €/kg

A+ A

UUS TOODE
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:

337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A

1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:

4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+

Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:

Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1b, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1,Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:

A Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A. Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:

küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

22. oktoober - 28. oktoober

0.72
1.85 €/kg

0.84

Fazeri Must
Põrandaleib
390 g

Nuudlid Knorr
al 61 g

12.48
15.88

0.44
al 7.21 €/kg

al 0.68
Hind alates

1.28
4.27 €/kg

1.98

Päevalilleseemned
Bazarnye (röstitud)
300 g

4.62
15.40 €/kg

5.94

India pähkel Premium
300 g
Germund

Kohvioad Avasta
3 sorti / 1 kg

1.78
al 44.50 €/ kg

al 2.14

Roheline tee Teekanne
2 sorti / 35 g

0.74
2.08 €/kg

0.94

0.74
2.08 €/l

0.94

Piiritusjook Aramis V.S.
30%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hele õlu Pilsner
%, 0,54,4 l

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT poolvahuvein
Maschio Pinot Rosa
11%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Piccini
Bianco Toscana
12,5%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Liviko Viru Valge
40%, 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib

kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Riga Black
Balsam Currant
30%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vatipadjad Elise
(ümmargused)
80 tk

0.54
0,01 €/ tk

0.78

Kreemdeodorant Secret
AP Stick
40 ml / 3 sorti

2.58
64.50 €/ kg

3.68

2.58
51.60 €/ kg

3.68

Pulkdeodorant Old Spice
50 ml
3 sorti

Šampoon Head & Shoulders
250 ml
2 sorti

3.28
14.58 €/ l

3.88

Pesugeel Rex
(20 pesukorda)
1 l / 2 sorti

3.18
4.18

Nõudepesumasina
geel Finish All-in-1
900 ml / 2 sorti

7.98
8.87 €/ l

14.68

5.28
al 0.19 €/ tk

7.98

3.58
0.28€/ tk

5.68

Geelkapslid Ariel
All in 1 / 13 tk
2 erinevat

12.28
al 0.24 €/ tk

16.98

12.88
al 0.25 €/ tk

14.98

Tualettpaber Regina
Camomilla 3-kordne / 4 rulli

Tualettpaber Regina
Camomilla 3-kordne / 4 rulli

Tualettpaber Regina
Camomilla
3-kordne
4 rulli

1.58
0.40 €/ rull

1.88

0.74
0.03 €/ tk

1.14

Küpsetuskotid
Smile al 5 tk
2 sorti

Kassieine La Murr Chunks
4x100g / 2 sorti
Kassieine La Murr Chunks
4x100g / 2 sorti
Kassieine La Murr Chunks
4x100 g / 2 sorti

1.08
2.70 €/ kg

1.48

Kassiliiv
LaMurr
5 l

2.78
0.56 €/ kg

3.78

1.24
0.02 €/ tk

1.68

+0.10

Energiajook
Starter X Rämmar
0,35 l

Nõudepesumasina
kapslid Fairy
al 24 tk
2 sorti

Niisked salvrätikud Smile Baby
kummel ja aaloe
72 tk
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

Info tel 504 0118

www.kuulutaja.ee

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 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

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

KINNISVARA

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune korter, 
Pikk 37 Rakvere. II korrus, aknad hoovi poo-
le. Hind 26 650 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa 2toaline korter Väike-Maarjas, II 
korrus, otse omanikult. Tel 5384 0897

• Müüa 3toaline kõigi mugavustega korter 
Lai 14 renoveeritud majas, V korrus, 68 m2, 
keskmine seisukord, koos mööbliga. Tel 
5385 9150

• Müüa garaaž Rakveres, Saue tänava lõpus. 
Tel 5340 7274

• Müüa kinnistu koos hoonetega. Tel 
5335 9804

VAHETUS
• Vahetada kaks korterit Rakveres väikse-
ma maja vastu Rakvere ääres. Tel 5348 8161

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mugavus-
tega korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

• Soovin osta korteri või maja Rakveres või 
lähiümbruses, võib vajada remonti. Soodsa 
hinna puhul tehing kohe! Tel 522 6500

• Ostan maja, krundi või ridaelamuboksi 
(äärmine) Sõmerul või Näpil, võib pakkuda 
ka Rakveres. Pakkumised tel 553 2743 (ka 
sms)

• Ostame igas seisukorras kinnisvara Lää-
ne-Virumaal - korter, majaosa, maja, garaaž 
jms. Sobiva hinna korral kiire tehing! Tel 516 
0115, info@vrssolutions.ee

• Ostan remonti vajava maamaja või ta-
lukoha. Hind kuni 15 000 €. Tel 5562 2919

• Soovin osta maja ehitamiseks sobiva 
krundi. Rakvere linna lähedal, alates 2000 
m2. Hind kuni 20 000 €. Tel 5384 1597

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord 
pole oluline ja samuti võib sisse jääda kogu 
teie vana prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. Tel 
5648 6638

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda 1toaline mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Üürile anda või müüa 1toaline korter 
(keskküttega, tuba, köök, vannituba, esik) 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Rakvere kesklinnas anda üürile korrus-
maja II korrusel avatud köögi ja ühe maga-
mistoaga  möbleeritud korter. Tel 504 4745

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

• Üürile anda Rakveres 2toaline osaliselt 
möbleeritud korter. Tel 557 3108

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Citroen C-Crosser, mahtuniver-
saal, diisel, kokkuleppe hinnaga. Tel 5569 
2057

• Müüa Hyundai Santa Fe, diisel, 7 kohta, 
2006. a, hind soodne. Tel 5569 2057

• Müüa sõidukorras Suzuki Baleno. Tel 
5660 3463

• Müüa Toyota Rav 4, 2010. a, hõbedane, 
läbisõit 154 860 km, el.aknad, konks, kom-
puuter, kaasa 1 jooks naastrehve + 1 jooks 
lamellrehve. Väga heas korras, hooldatud 
ainult Toyota esinduses. Hind 8500 €. Tel 
5330 1620

• Müüa Volkswagen Golf IV variant 1,6 
77kW, tumesinine, esmane registreerimine 
2007. a. Ostetud Eestist, läbisõit 158 000 
km, korra aastas vahetatud õli ja filter, 
normaalses korras. Topelt rehvid velgedel. 
Kirjas kõik, mis ja millal vahetatud. Järg-
mine ÜV 09/2022. Hind 3500 €. Tel 523 
6447 

• Müüa Volvo XC90, 2005. a, 2,4D, 120kW, 
euro 3. Ülevaatus september/2022. Ham-
masrihm + veepump just vahetatud. Uued 
talverehvid kaasa. Hind kokkuleppel. Tel 
5834 7849

• Müüa kasutatud webasto märg kero lisa 
ahi, 5kW. Tel 503 2269

• Müüa odavalt kasutatud talverehve 13-15 
tolli. Tel 5340 7274

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid igas seisukorras! Raha kohe kätte! 
Vajadusel kustutame registrist! Helis-
tage julgelt, maksan rohkem! Tel 5355 
5848

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

• Ostan Toyota marki sõidukeid. Võib 
pakkuda absoluutselt igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Sobivad ka Nissan 
Sunny, Almera, Primera, King Cab, 
Pickup, Navara, Mitsubishi L200, Pa-
jero Sport, L300, L400, Mercedes 190D, 
Sprinter, vanad MB bussid. Paku julgelt 
telefonil 5896 1576

• Ostan seisvaid autosid ja romusid! 
Ostan ka neid mida lammutus ei soovi. 
Sularaha kohe kätte! Vajadusel regist-
rist maha! Võib pakkuda absoluutselt 
kõike, ka paberiteta utiili. Tel 5631 
1001

• Ostan kasutult seisma jäänud või kiir-
müügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, 
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja 
lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või tel 5618 8671. 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata 
lisaks: www.seisevauto.ee

• Ostan igasuguses seisukorras vanu sõi-
dukeid, vanaaegseid sääreväristajaid, 
tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, Iž, 
Riga, Delta) jne. Maksan head hinda! Tel 
5388 4499

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Huvi pakuvad 
ka vanad autod ja uunikumid! Vajadu-
sel puksiir! Arvelt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku julgesti! Tel 
5565 9595

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe 
järgi. Arveldamine ja dokumentide vormis-
tamine kohapeal. Tel 5438 0594

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, avarii-
lised, heas korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise puhul 
kiire tehing. Romud kustutan arvelt. Maksan 
head hinda! Tel 5357 7108

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autoremont ja rehvivahetus. Uute 
varuosade tellimine, müük ja paigaldus. 
Hinnad soodsad. Tarne kiire. Info tel 
5627 3336, Pajusti, Naaritsa 3

• Autoplekitööd parima hinna ja kvali-
teedi suhtega Lääne-Virumaal endiselt. 
Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

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

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

KAEVETEENUSED
• Kaeve- ja pinnase aukude puurimistööd 
miniekskavaatoriga. Tel 5558 3686
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www.kuulutaja.ee

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 
(muld, liiv, killustik)

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

* 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

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

• 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

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

• Biopuhastite, septikute paigaldus 
ja müük. Tel 57570202, erlend@eesti-
septik.ee

EHITUSTEENUS
• Otsin spetsialisti, kes teeks trepikoja 
välisukse lehte. Tel 508 3993

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

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

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Lammutus, ehitus, siseviimistlus (kor-
terid, majad, suvilad, kontorid) plaatimine, 
parkett jne. Tel 504 5560

• Korterite ja vannitubade renoveerimine. 
Tel 5380 0863

•  Korstnaotsade ehitus, remont, lammu-
tus. Tel 5558 9732

• Teostame ehitus- ja remonttöid nii era-
mutes kui korterites, vannitoad, siseviimist-
lus, fassaadid, soojustamine, vundamendid, 
katused, terrassid jne. Santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Küsi julgelt! Tel 5808 
5965

• Kõik lammutustööd, keldrite ja pöö-
ningute koristus koos prahi äraveoga. Tel 
5380 0863

• Ehitus- ja remonditööd (plaatimine ja 
muud), Kundas ja Rakveres. Tel 5606 9271

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
süvendamine, remont, rõngaste vaheta-
mine ja kaevuümbriste ehitus. Tel 5840 0240

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, grill-
majad, terrassid. Vanade majade renoveeri-
mine ja uute ehitus. Tel 5380 0863

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

• Maalritööd, trepikodade remont, fas-
saadide värvimine, üldehitus, renoveeri-
mistööd. Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vun-
damentide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Pleki kantimine: valmistame plekke vas-
tavalt kliendi soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 5340 8041

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. 
Tel 522 1165

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküt-
tespetsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• 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

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

MUUD TEENUSED
• Hauaplatside korrastamine, piirete ja 
hauakivide käsi- ja survepesu, liiva ja kruusa 
vahetamine platsidel, hauapiirete ehitamine 
paekivist, tänava äärekivist ja puidust ning 
muud kalmistutööd. Töötame üle Eesti. Tel 
5592 3491, hauahooldus@muhkel.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi 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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

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

    L 9-15

kuulutused.kuulutaja.ee

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, 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, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Viiruseohu tõttu palume 
Kuulutaja toimetusse tulek

eelnevalt kokku leppida.

Tel 322 5093.

PEREJUUKSUR
Laada 25, Rakvere

Juuksur Keiu  
554 7332

Juuksur Jaanika  
5626 9611

Ootame uusi ja 
vanu kliente!

Rendime ja müüme 
piirdeaedasid, 

soojakuid ja pop-up 
telke ning inventari 

ürituste jaoks

5771 2345  I  info@rentbull.ee
  www.rentbull.ee

• Eakate kodune hoolekanne Rakvere lin-
na eakatele. Võtame vastu Teie soove eakate 
koduse hoolekande teenusele. Rohkem infot 
tel 5384 7407. KUULUTUS EI AEGU!

• Kas sinu riidekappi on jäänud seisma 
asju, mida kandsid ehk aastaid tagasi? Või 
ei mahu uued asjad kappi ära, sest vanad 
ja seisma jäänud riided võtavad liiga palju 
ruumi? Meil on sulle lahendus - tule rendi 
Riideboxist endale boks ning too kõik oma 
seisma jäänud asjad uut omanikku otsima. 
Aga kui sulle tundub, et kapis on veel piisa-
valt ruumi uutele asjadele, siis tule ja soeta 
need endale Riideboxist Võidu tänav 5, Rak-
vere. Lisainfo Facebookis või tel 5645 4294

• Aedade kujundus, puude-põõsaste istu-
tus, viljapuude hooldustööd. Tel 5380 0863

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab ja 
hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneer, siis küsi meilt pakkumist! 
Õhksoojuspump on väga mugav ja säästlik 
küttelahendus. Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või http://www.rakverekliima.ee 
MEIL ON LÜHIKE OOTEAEG!

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

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

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite 
ost ja müük. Utiliseerime vana elektroo-
nikat. Helista juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5672 7175

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda erinevaid 
täitematerjale (killustik, liiv, muld) võima-
lus tasuda ka vanametallis ja autoromudes. 
Tel 5627 2666

• Müüa soodsa hinnaga klaver, asukoht 
Rakveres. Tel 5567 7926

• Katuseredelid viilkatustele. Tel 
515 9155

• Müüa Rakveres puudega köetav klaasuk-
sega malmkamin, kõrgus 70 cm, laius 52 cm, 
sügavus 42 cm, suitsutoru 140 tagant - hind 
200 € ja uus televiisor LG Smart TV 32 FULL 
HD LED LCD -hind 200.- /kaupluses 260.-/ 
Tel.5545134

• Müüa vanker 3in1, ühe lapse poolt ka-
sutatud vanker ja häll. Asukoht Rakvere. 
Hind 250 €. Tel 5344 3622

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

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

• Ostan vene Norma mudel- ja mängu-
autosid, pakkuda võib kõike, ka remonti 
vajavaid. Tel 5672 7175

• Ostan tarbeklaasi ja kristallnõusid,- 
tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karahvine 
ja pitse. Samuti ostan Norma/Salvo  
mänguauto, rongi, trammi ja 1970–90. 
a cccp 1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, resti, pra-
eahju, ahju- ja pliiditarvikuid. Võivad olla 
kasutatud. Tel 503 1849

• Ostan majapidamise likvideerimisel iga-
sugust vanakraami ja kila-kola, viina ära 
teie mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

• Ostan kuldmünte, maksan kuni 400 €. 
Hõbemünt kuni 100 €. Tel 5590 6683

• Ostan üleliigseid asju: tööriistad, raama-
tud, lauanõud, mööbel. Tel 503 9650

• Ostan tööriistu ja ehituslikku saemater-
jali. Tel 5380 0863

• Ostan korras fotoaparaadi. Tel 5599 1098

• Ostan töölaua koos kruustangidega ja VAZ 
tüüpi auto. Tel 529 1004

• Ostan vana rauda ja tehnikat, ka väiksed 
kogused. Tel 5808 1220

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 
55 €/rm, saadaval ka sangleppa ja 
kaske. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
hind alates: hall lepp 280 €, sanglepp 
300 €, kask 330 €. Puu pikkuse lõikame 
vastavalt kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüa lõhutud küttepuud: sanglepp, lepp, 
metsakuivkuusk (mänd) ja kütteklotsid 40 L 
võrk 2 €. Tel 5192 4320

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, koos 
kohale toomisega. Tel 514 3328

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

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

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

• Müüa puitbriketti, premium pelletit 
6/8, kivisüsi 1000/25 kg. Lisaks pakume ka 
halumasina teenust. VIRUKÜTTEJAAM.EE. 
Tel 53 900 545

• Müüa kuiv sanglepp, 33 cm, kott 2 €. Kiltsi. 
Tel 5395 0313

• Müüa kuiva kase halgu, 40 cm. Tel 5645 
0678

EHITUS

• Oleks soov pinnase täitematerjalile ilma 
suuremate kivideta. Tel 5373 7321

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Ostan kuiva kooritud palgi. Pikkus alates 
275 cm, läbimõõt alates 20 cm. Peaks olema 
nagu puu, st lihvimata ja viimistlemata. Tel 
5592 0376

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kas-
vavat võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m ja 
lõhutud küttepuud, tel 504 3326
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Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Kuulutuse tekst on võimalik 
sisestada ka 

VEEBIKESKKONNAS. 

Kuulutus ilmub nii internetis 
kui ka paberlehes. 

PÕLLUMAJANDUS

• Pakume kodukana mune 2 € karp. 
Vutimunad 0,10 €/tk. Kanad on graanuli 
vaba sööda peal, ei kasuta tehis sööta. 
Rebud ilusad päiksekollased. Munad 
on kogu aeg saadaval, sõidan linnaringe 
kokkuleppeliselt. Saab ka ise järgi tulla, 
asume Raudlepa külas, Rakvere vallas. 
Soove võtan vastu telefonil 5757 0907

• Arkna Aiand müüb maheõunu „Liivika“, 
„Krista“, „Kuldrenett“, „Alesja“ ja „Talvenau-
ding“. Hind 2,80 €/kg. Info ja tellimine töö-
päeviti tel 5557 8751, E-post: info@arkna.ee. 
Samas müüme pastoriseeritud õunamahla 
5 l kottides, hind 14,90 €/5 l

• Müüa Kungla Talu toidukartulit „Laura“, 
„Gala“, 30 kg. Võrk 15 €. Vedu. Info tel 514 
1338

• Müüa mahedalt kasvatatud toidukar-
tulit „Vineta“. 25-30 kg võrk, hind 12 €. Tel 
5561 3183

• Müüa toidukartulit „Vineta“, „Flavia“, „Tii-
na“, „Carolus“, „Laura“. Tel 5647 5596/5616 
5542

• Müüa sõelutud musta mulda, asukoht 
Rakveres, lisainfo telefonil 526 1408

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, heas korras, 
kui ka suuremat remonti vajava. Tel 503 9650

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, T-40. 
Tel 5687 5845

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel iga-
sugust vanakraami ja kila-kola, viina ära 
teie mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

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

• Ostan vanu kellasid. Ei pea olema 
töökorras! Võib pakkuda ka hambakulda 
või üksikuid kuld ja hõbe ehteid - ka 
sulatuseks. Kõik muud vanad esemed 
ka huvitavad! Tel 5872 5458

• Müüa soovin kila-kola, nii omatehtud, kui 
ka vanavara! Rohkem ei oska kosta! Tõmba 
traati kui oled ostja! Tel 5341 3534, Taat

• Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõu-
sid: kausid, kannud, napsu ja morsiklaasid, 
karahvinid, serviisid ja lillevaasid. Ilusval-
gus@gmail.com. Tel 5859 9737

• Tarbeklaasi toodete koguja ostab Tarbek-
laasi vaase – 270 €, napsu ja morsiklaasid 
– 60 €, kausid -60 €, karahvinid – 90 €. Tulen 
järgi Eesti piires. Tel 5398 7800

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-serviise 
(ka üksikuid). Vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvi-
tavad ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

TEATED

• Leitud kass! Piiralt, Olerexi tankla juurest 
leitud valge sõbralik isane kass. Kiisu ootab 
oma peremeest, helista tel 5396 9906

TUTVUS

• 60-aastane vaba korralik naine (171 cm, 
69 kg) soovib tutvuda püsisuhte eesmärgil 
vaba soome mehega vanuses 60-75, kes 
räägiks ka vähemalt suhtlustasandil eesti 
keelt. Tel 5458 5139

• Rakvere üksik mees 60+ vajab kiiresti 
majja perenaist, kellega koos sügis õh-
tuid nautida, soovitav auto ja hea tervis. 
Tel 554 6490

• Keskealine mees soovib tutvuda 40+ nais-
terahvaga kooselu eesmärgil. Tel 5808 1220

• 61-aastane mees soovib tutvuda naisega. 
Tel 5604 0615

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Viiruseohu 
tõttu palume 

Kuulutaja 
toimetusse 

tulek eelnevalt 
kokku leppida.
Tel 322 5093.

Mälestame endist 
MTÜ Levala külaseltsi liiget 

HARRI NUUTi
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.  
MTÜ Levala külaselts

Südamlik kaastunne 
Raili Kalmetile armsa  

ISA
surma puhul.

Töökaaslased OG Elektra KondiitritsehhistTTTT

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja, 
veel kaua heliseb seal mälestuste kaja...

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM HIND KÕRGEIM HIND

Kartul, Eesti kg 0.68 0,80

Maitseroheline (roheline sibul, till, 
petersell)

kg 7,00 10,00

Küüslauk , Eesti kg 10,00 12,00

Tomat, Eesti kg 3,50 4,50

Tomat, import kg 2,50 3,00

Mugulsibul, Eesti kg 2,50

Peakapsas, Eesti kg 0,80

Hapukapsas kg 2,50

Suvikõrvits, Eesti kg 1,00

Kõrvits, Eesti kg 0,80 1,00

Porgand, Eesti kg 1,50 2,00

Kaalikas, Eesti kg 1,50

Peet, Eesti kg 1,50

Pohlad, Eesti liiter 5,00

Jõhvikad, Eesti liiter 5,00

Ploomid, import kg 2,50 3,50

Õunad, Eesti kg 1,50 3,50

Mesi kg 7,00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00

Värske räim ja kilu kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL 21. OKTOOBER 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Laupäeval, 23. oktoobril turul Saaremaa lõnga müük!
*

Müügil kaunid gladioolid, kanarbikud ja kalmuseaded!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee
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Tarvanpää seab samme mustrisse ja sätib piduriideid
Eelmisel nädalal esitles rahva-
tantsuansambel Tarvanpää põh-
jalikku ja muhedat veebinäitust 
oma 75aastasest ajaloost ning 
Reti Koka pildistatud meeleolu-
kat kalendrit. See pole veel kõik 
– hinge kinni pidades oodatakse 
mitu korda edasi lükkunud juube-
likontserti „Mustrisse kirjatud“, 
mis peaks Rakvere teatris lõpuks 
lavale jõudma 7. novembril.

Katrin Uuspõld

„Olin pärast veebinäituse pidulikku 
avamist kodus veel öösel kella ka-
heni üleval ja uurisin pilte – nii hu-
vitav oli!“ tunnistas MTÜ Tarvan-
pää Seltsi tegevjuht ja juhatuse liige 
Maarja Rooplik-Barnes. „Mina pol-
nud varem näinud 50ndate aastate 
fotosid, huvitav oli neid koos kir-
jeldustega uurida. Muidugi vaatasin 
tähelepanelikult pilte 80ndatest, mil 
minu isa tantsis, otsisin pilte tutta-
vatest nägudest, kes nüüd tantsivad 
ning enda lapsepõlvepilte Tarvan-
pääst. Ja kõigile perioodidele on 
Rein Sikk väga muheda jutu juurde 
kirjutanud.“

MTÜ Tarvanpää Seltsi juhatuse 
esinaine Piret Toomingas rääkis, et 
kui varasemate juubelite aeg oli pi-
dudel väljas mapp piltidega, siis ei 
olnud eriti mahti neisse peo ajal sü-
veneda. „Nüüd saab rahulikult omas 
tempos ja iga kell uurida,“ tunnistab 
ta. 

Põhjaliku veebinäituse taga on 
Tarvanpää „totsentide ja prohves-
sorite klubi“ (nad ise paluvad just 

sellist kirjaviisi kasutada). „Ajaloo-
prohvessorid“ Merike ja Rein Sikk 
ning Lea Lehtmets määrasid „aja-
loototsentideks“ Triinu Siku ja Juta 
Tõevere ning koostöös Ants Ole-
viga, kes tegi tehnilise töö, materjal 
veebinäituseks vormistatigi. Nüüd 
leiab iga huviline selle Tarvanpää 
seltsi kodulehelt.

„Kui vanasti olid näitused stendil, 
siis nüüd on internetis ja ega see ei 
kao sealt kuhugi, aina täieneb,“ rää-
kis Maarja ja lisas, et hetkel on üle-
val seal 3200 pildifaili pluss videod. 
„Milleks hoida ajalugu rahvamajas 
kastides ja riiulitel, kui saab seda 
näidata. Tegime ka mitu üleskutset, 
inimesed tõid oma kodudest pilte.“

Maarja räägib, et 90ndate lapse-
na ei hoomanud ta, mida tähendas 
see aeg Tarvanpää-täiskasvanutele: 
tohutut hulka välisreise, õhinat ja 
riigina vabakssaamist. „Rahvakul-
tuur sai siis hoogu juurde. Tantsi-

jate mälestuskillud on väga toredad, 
tuleb kohe meelde Merike Siku kir-
jeldus kuidas norrakate küllatuleku 
eel tehti remonti, et näidata oma 
riiki paremast küljest,“ toob Maarja 
välja. „Algusaegadest peale kumab 
Tarvanääs läbi isetegemise tahe ja 
rõõm, kuidas sai ka nõuka ajal oma 
asja ajada, see on ka praegu inspi-
reeriv. Eriti kui kaks viimast aastat 
on olnud üsna keerulised, aga näed, 
et inimesed ei lähe ära – aegu on 
igasuguseid, aga igast langusest saab 
kord taas tõus.“

Rahvatantsu võlu
Tantsijad ütlevad, et rahvatants on 
väga hea trenn ja sotsiaalne väljund: 
seltskond, tunne ja saadav emot-
sioon on suurepärane. „Kui tead, et 
sul on partner trennis, siis sa ei saa 
puududa, on sõbrad, keda kohtad ja 
kellega pärast jutustad. Ja rahvatant-
sutrenn on omamoodi ekstreem-

sport – koormus erinevatele keha-
osadele on väga suur,“ tunnistab 
Maarja. Piret lisab, et oluline on ka 
rühmatunnetus ja meeskonnatöö. 
„Ja see õpetab lapsi teistega arvesta-
ma,“ märkis Piret.

Rahvatantsu juurde sattus Piret 
Rakvere 1. keskkoolis kuuendas 
klassis õpetaja Maie Karuse käe alla 
ja tantsis keskkoolini välja. „Tar-
vanpää tundus siis kättesaamatu, 
sest seal tantsisid need eriti tublid 
ja andekad! Aga 2003 kutsus Karus 
mu Tarvanpäässe, sest põhirühma 
oli vaja neidu juurde,“ rääkis Piret. 
Sealtpeale on ta Tarvanpääs tantsi-
nud. Ja Piret tunnistas, et põhirühm 
pani ta ka oma praeguse abikaasa-
ga paari: „Nemad teadsid täpselt, et 
meie kokku sobime ja korraldasid 
meile isegi kohtingu! Ja tuleb väl-
ja, et viimased 17 aastat olemegi 
sobinud!“

Piret ja Priit Toomingal on kaks 
tütart, kes mõlemad on sünnist saa-
ti trennis kaasas käinud ja mõlemad 
tantsivad ka Tarvanpää rühmades.

Maarja Rooplik-Barnes tuli 
kuueaastaselt mudilasrühma, tant-
sis algklassides, mingil hetkel võtsid 
muud huvid aja ära, kuid keskkoolis 
tuli tagasi ning tantsis ka vilistlas-
rühmas. Mõneks ajaks viis elu võõr-
sile, aga tagasi tulles jätkas Tarvan-
pääs tantsimist ning korraldab ka 
seltsi tegevust.

Juubelipeo ootuses
Aegu on igasuguseid, aga mingis 
vormis see rahvatants alati jääb, on 
tarvanpäälased kindlad. „Vahepeal 
rohkem, vahepeal vähem nähtav, 

aga elujõuline on rahvatants igal ju-
hul. Lähitulevikku vaadates on su-
vel tulemas meeste tantsupidu, sealt 
edasi noorte tantsupidu – need tsük-
lid lähevad edasi,“ on Maarja kindel.

Elu on näidanud, et igas olukorras 
saab teha proovi. Nii on Tarvanpääs 
tantsitud 14 miinuskraadiga Rak-
vere teatri parklas –  poisid lükka-
sid soojenduseks enne trenni lund, 
kõlar ei tahtnud enam hästi tööta-
da, aga tantsiti rõõmsalt. On olnud 
veebitrennid ja maskides trennid. 
„Keerulised olud näitavad, et kui 
asi läheb edasi, siis järelikult on see 
elujõuline, tuleb lihtsalt kohaneda,“ 
võttis Maarja kokku.

Ta ütles, et kui ei ole tükk aega 
esinemisi olnud, aga lõpuks saad la-
vale, siis mõistad, miks seda kõike 
teed. „Kogesime seda suvistel esine-
mistel: sära tuli silma, seljad läksid 
veel sirgemaks,“ kirjeldas ta.

Nüüd ollakse suures juubelipeo 
ootuses: Tarvanpää 75 on välja hõi-
gatud 7. novembri pärastlõunale 
Rakvere teatris. Lavastajad Triinu 
Sikk ja Egert Eenmaa on etenduse 
pealkirjastanud „Mustrisse kirjatud“. 

„Mustrisse on kirjatud meie kõigi 
kogemused. Igal tantsul on oma lugu 
ja iseloom. Sellest saabki kokku Tar-
vanpää – kõik on endiste ja praegus-
te kunstliste juhtide looming. Tant-
sijana on põnevad rühmadeülesed 
kooslused ehk kui muidu on kümme 
rühma, kes tantsivad oma tantse, 
siis nüüd nopitud erinevatest rüh-
madest tantsijaid kokku mitmesse 
tantsu ja on ka erinevaid põlvkondi 
ühendavaid tantse,“ avas tantsu-
etendust Maarja.

Tarvanpääs tantsivad mitmed põlvkonnad – see foto jõudis ka Tarvanpää trükisooja kalendrisse. 
Foto: Reti Kokk

Ekspeaminister Siim Kallas kirjutas oma värvikast vanaisast raamatu
Riigikogu liige Siim Kallas kirjutas 
elulooraamatu oma vanaisast 
Eduard Alverist, kes oli advokaat, 
Eesti Vabariigi esimene politsei-
ülem ja Kaitseliidu ülem. „Kuigi 
see pole ajalooline teos, tahaksin 
oma raamatuga anda oma panu-
se diskussioonile meie ajaloo, 
eriti 1939. aasta üle,“ märgib 
Kallas.

Kaire Kenk

„Selle raamatu kaante vahel on lugu 
mehest, kellest me suurt midagi ei 
tea, kuid kes ometi oli Konstantin 
Pätsi ja Johan Laidoneri lähedane 
kaasteeline,“ ütleb raamatut Viim-
si raamatukogus esitlenud Marek 
Strandberg. 

Eduard Alver (1886–1939) oli 
mõjukas advokaat, Eesti Vabariigi 
esimene politseiülem ning lühikest 
aega ka Kaitsepolitsei Peavalitsu-
se ülem. Ta oli aktiivne Läänemaa 
omakaitse tegelane ja Eesti Kaitselii-
du ülem Vabadussõja ajal.

„See on jutustus Eesti Vabariigist 
ja nendest episoodidest, sündmus-
test ja protsessidest, millega otse või 
kaudselt oli seotud minu vanaisa 
Eduard Alver. Tegelaste seas on ter-
ve hulk Eduard Alveri kaastöötajaid 
ja ajaloolisi isikuid, kellega ta ühel 
või teisel viisil kokku puutus. Selle 
kirjatöö eesmärk ei ole võistelda tõ-
siste ajalooliste uurimustega. Võiks 
öelda, et see on ajaloo ja poliitikaga 
tugevasti läbi põimitud publitsistlik 

jutustus, kuid ajalugu see pole ja ilu-
kirjanduseks ei söanda seda samuti 
nimetada. Ma üritasin vaadata Eesti 
Vabariiki läbi oma eellaste silmade,“ 
ütles Kallas.

Raamatus on palju ajaloolisi fakte, 
aga tegelaste dialoogid mõtles Kallas 
ise välja. „Väga täpselt, aga samas la-
hedalt kirja pandud. Need on väga 
elulised, eriti vestlused Vene suur-
saadikuga 1920ndate aastate lõpust. 
Täpselt nii nad võisidki rääkida,“ 
tunnustas Strandberg. Raamatu au-
tor nentis, et kõik on raamatus läbi 
põimunud ning raske on vastata, 
kus lõpeb ajalooline fakt ja algab 
fantaasia.

Eduard Alver oli veendunud 
Konstantin Pätsi pooldaja. „Vasak-
poolsetega tal pehmelt öeldes min-
git kontakti ei olnud. Mina pole 
vanaisa oma ihusilmaga näinud, 
sündisin kümme aastat peale tema 
surma. Minu ema, tema tütar, hoi-
dis Eduardi mälestust hoolikalt. 
Ühes kirstus olid olemas kõik vana-
isa ordenid. Need andsin juba varem 
hoiule Eesti sõjamuuseumi. Lisaks 
oli igasugust kirjandust. Mu ema 
rääkis ka temast päris palju. Ja kuna 
temast räägiti nõukogude ajakirjan-
duses halvas valguses, siis ema jälle 
näitas, et näe, siin kirjutatakse sinu 
vanaisast,“ meenutab Kallas. „Mu 
ema oli murdumatu Pätsi-ajastu ini-
mene, kes ei tahtnud Nõukogude 
võimust mitte midagi teada. Uskus, 
et kõik, mida Pätsi ajal Eestis tehti, 
oli hästi tehtud. Tema jaoks oli Päts 
iidol,“ rääkis Kallas.

„Seepärast erineski minu kooli-
põlves koolist kuuldu ja kodus 
räägitu väga suurel määral. Aga 
õnneks mul koolis probleeme ei 
tekkinud. Aastaks 1967, kui mina 
keskkooli lõpetasin, oli Teine maa-
ilmasõda täielik minevik. Olen 

hämmastusega tajunud, et 30 aastat 
peale Eesti iseseisvumist tunnevad 
noored sama. 400 000 inimest on 
sündinud peale aastat 1991 ja nen-
de jaoks on pöördelised 1990ndad 
täpselt samasugune ajalugu, mis 
neisse enam ei puutu,“ imestas 
Kallas.

„Olen arhiividokumente uuri-
des pikalt juurelnud, miks Pätsile ja 
Laidonerile peale 1934. aasta riigi-
pööret ei tekkinud mitte mingit tõ-
siseltvõetavat opositsiooni. Pätsil oli 
vaid kaks varianti: kas olla Saksamaa 
liitlane või olla koos Venemaaga. 
Kolmandat võimalust polnud. Eesti 
juhid uskusid 1939. aastal rahvus-
vahelisse poliitikasse, uskusid rah-
vaste liidu toele, aga nagu me teame, 
osutus see illusiooniks. Päts mäletas 
tsaariaegseid venelasi, ta ei tajunud, 
et 1939. aastaks oli Venemaa juba 
hoopis teine maa.“

Kallas rääkis, et tal oli raamatut 
kirjutades väga huvitav lugeda nel-
ja endise riigivanema – Jaan Tee-
manti, Jaan Tõnissoni, Juhan Kuke 
ja Ants Piibu – protestikirja Pätsule 
oktoobris aastal 1936. „Nõuti vaiki-
va ajastu lõpetamist ja demokraatia 
taastamist. Ja kuidas vastas kirjale 
Päts? Vaid sõimuga ja tema seisu-
kohti avaldati kõikides ajalehtedes! 
Loodan, et olen toonase aja vaimu 
oma raamatus ära tabanud. Eduard 
Alver ise vahetas ametikohti tänu 
tutvustele riigi juhtkonnas. Veelgi 
enam, endine Kaitsepolitsei ülem 
pandi tänu soosijatele juhtima Ees-
ti Kultuurfilmi. Nagu nomenkla-

tuuri paigutamine nõukogude ajal. 
1930ndate aastate lõpu aja vaim ja 
nõukogudeaegne aja vaim olid mõ-
nes mõttes väga sarnased,“ nentis 
Kallas.

Miks keegi Pätsile vastu ei haka-
nud, kui ta saatis laiali parlamendi, 
keelustas parteide tegevuse ja keh-
testas ajakirjanduses vaikiva ajas-
tu? „Majanduskriisi taandumine. 
Inimesed olid 1930ndate aastate 
lõpuks eludega palju paremal järjel, 
seetõttu tal oponente polnud,“ nen-
tis Kallas. „Riigikogu tegelikult ei 
saadetud laiali, seda lihtsalt ei kut-
sutud kokku. Avastasin, et saadiku-
tel palk jooksis,“ muigas ta.

Kallas tunnistab, et vanaisa oli 
keeruline inimene. „Ta lahutas 
minu vanaemast ja abiellus teist 
korda ja lahutas jälle. Ülejäänud osa 
ajast ta ikkagi elas minu vanaema 
ja minu emaga koos. See on väga 
segane lugu. Sellest ei räägitud pal-
ju. Perekonnas ei hoitud alles isegi 
mitte ühtegi fotot vanaisast. Aga 
on selge, et ta pidas seda perekon-
da üleval ja tundub, et tal väga suu-
ri rahalisi raskusi ka ei olnud. Aga 
missugune inimene ta oli, saab vast 
teada raamatust,“ viitas Kallas. Kõ-
nekas Kallase vanaisast on kasvõi 
fakt, et ta keeldus vastu võtmast 
talle noore Eesti riigi poolt omista-
tud esimese klassi kolmanda järgu 
Vabadusristi. „Ta arvas, et vääris 
kõrgemat järku. Samas lugesin ar-
hiividokumentidest, et keeldujaid 
oli kokku tervenisti neli,“ märkis 
Kallas.

Siim Kallas oma vanaisast kirjutatud raamatusse 
autogramme andmas. Foto: Kaire Kenk
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Ridley Scott taas ekraanil
Sel nädalal esilinastub „Vii-
mane duell“, mille autoriks 
84-aastane filmilegend, re-
žissöör Ridley Scott ning 
stsenaristideks Ben Affleck 
ja Matt Damon. Märkimis-
väärsed tegijad ei vea alt – 
väärikas kinofilm.

Margit Adorf

Kui keegi arvab, et see nüüd 
ongi filmitaadu Scotti viima-
ne linateos, siis vanameistri 
CV-d vaadates see nii küll 
ei paista, tal on praegu töös 
veel neli filmi ja ühtlasi tuleb 
tal sel aastal välja veel teine-
gi film – „Gucci tragöödia“, 
mis esialgsete plaanide ko-
haselt peaks meie kinodes li-
nastuma hakkama alates 26. 
novembrist.

Ridley Scott on mees, keda 
andunud filmifännidele vast 
eraldi tutvustama ei peagi, 
tema kontol on pea 30 täis-
pikka filmi, millest arvesta-
tav hulk on ilma liialdusteta 
muutnud kinomaailma. Sel-
legipoolest ei ole ta veel ise 
enda kontole noppinud näi-
teks parima režissööri Osca-
rit, küll aga on tema vända-
tud filmid saanud Oscareid 
teistes kartegooriates (mis ka 
osaliselt ju siiski režissöörigi 
panusena saavutatud). Eri-
nevaid muid auhindu ja ka 
Oscari nominatsioone on tal-
le aga jagunud küll.

Scotti filmidest võiks tut-
tavad ette tulla näiteks „Tul-
nuka“-sarja filmid (1979, 
2012, 2017), „Blade Runner“ 
(1982), „Thelma ja Louise“ 
(1991), „Gladiaator“ (2000), 
„Hannibal“ (2001), „Ameerika 
gangster“ (2007), „Marslane“ 
(2015)… Ta on sõna otseses 
mõttes tegija olnud mitme 

erineva põlvkonna jaoks. Ja 
„pensionile“ minna ta ei ka-
vatse, sest filmide tegemine 
ei ole tema jaoks enda sõnul 
mitte töö, vaid kirg. Õnneks 
on tal selleks ka annet ja nii 
võib Scotti filme ikka enam-
vähem kindla peale vaadata.

Konkreetsele filmile annab 
staaridimensiooni juurde ka 
stsenaristide pool. Peamiselt 
on nii Matt Damon kui ka 
Ben Affleck tuntud kui näitle-
jad, ja mitte kehvad näitlejad, 
kuid stsenaariumi kirjutamise 
osas ei ole see neil esimene 
katsetus, nad on varemgi kir-
jutamise vallas koostööd tei-
nud, nende sulest tuli 1997. 
aastal debüüdina välja film 
„Hea Wull Hunting“, mis 
võitis muuseas kohe ka stse-
naristika eest Oscari, lisaks 
noppis kuldmehikese sellest 
filmist ka peaosa rolli teinud 
Robin Williams. Peale esime-
se kirjatöö on mõlemad eraldi 
veel stsenaariume kirjutanud, 
kuid „Viimane Duell“ on selle 
duo teine koostöö kirjutami-
se vallas. 

Mõlemad stsenarist-näitlejad 
teevad filmis ka rolli, Damon 

mängib üht peaosalist, vägis-
tatud naise abikaasat Sir Jean 
de Carrouges’i. Ben Affleck on 
kõrvalosas Pierre d’Alenco-
nina. Damoni abikaasa Mar-
guerite de Carrougesi osas on 
Jodie Comer ja kolmas pea-
osaline, süüdistatav Jacques le 
Gris on Adam Driveri osaks. 
Näitlejate ansambel kõlab hästi 
kokku ja kõik saavad väärikalt 
särada, lugu ongi jutustatud 
nii, et see on räägitud kolme 
erineva tegelase vaatevinklist – 
abikaasa, naine, kurjategi-
ja. Mõnevõrra kõhklusi võib 
enne filmi tekitada vast see, et 
film on üle kahe tunni pikku-
ne, kuid julgen kinnitada, et 
kui just pissihäda ei vaeva, siis 
see aeg möödub ekraani ette 
naelutatult, igav ei tohiks ha-
kata. 

Tegemist on tõestisündi-
nud loo ekraniseeringuga, 
mille kohta on ilmunud 2004. 
aastal ka romaan. Samani-
melise romaani autoriks on 
Eric Jager, eesti keeles on 
raamat ilmunud 2008. aas-
tal, kirjastuselt Argo, nii et 
kui kellelgi on sügavam huvi 
teema vastu, siis võib raama-
tukogust laenutada või ehk ka 
poest osta niiöelda originaali. 
Sündmused toimuvad 1386. 
aasta detsembris Prantsus-
maal Pariisi Saint-Martin-
des-Champs’ kloostri juures, 
kus kaks meest peavad duelli 
elu ja surma peale. 

Dramaatilised sündmused, 
mille peaosas kaks prantsuse 
aadlikku, Jean de Carrouges 

ja Jacques le Gris, rulluvad 
lahti Prantsusmaa ja Inglis-
maa vahel peetud saja-aastase 
sõja taustal. Naasnud sõjakäi-
gult Šotimaale, leiab norman-
ni rüütel de Carrouges eest 
õnnetu abikaasa Marguerite’i, 
kes süüdistab vana peresõp-
ra le Gris’d enese vägistami-
ses. Pärast kohtuprotsessi 
ummikusse jooksmist laseb 
teismeline kuningas Charles 
VI õigluse jalule seadmiseks 
korraldada duelli, mille võit-
ja mõistetakse Jumala palge 
ees õigeks. Vaekausil on ka 
Marguerite’i saatus: kui tema 
abikaasa peaks võitluses alla 
jääma, hukatakse naine tule-
riidal kui valevanduja. De 
Carrougesi ja le Gris’ kahe-
võitlus oli viimane sanktsio-
neeritud duell Prantsusmaal.

Ma soovitaksin kindlasti 
lugeda nii raamatut kui vaa-
data filmi. Filmi visuaalne ja 
emotsionaalne tonaalsus on 
küll süngepoolsed, kuid ega 
seda teemat ka kuidagi väga 
helgemalt pakendada ei saa. 
Kes oli tegelikult süüdi ja mis 
kogu asjast sai, tasub oma sil-
maga vaatama minna. Siin on 
suurejoonelisi taplusstseene, 
psühholoogilist närvidemän-
gu, kostüüme ja ka korralik 
operaatoritöö. Muidugi keer-
leb kõik ka tänapäevalgi ak-
tuaalse teema – misogüünia 
ümber, nii et kes selle temaa-
tika suhtes eelarvamustega, 
siis vast tõesti ei tasu minna. 
See on film, millele tuleb kaa-
sa mõelda.

Marguerite de Carrouges julges 14. sajandil avalikult tunnistada, et teda vägistati. Rolli teeb Jodie Comer. Foto: Pressimaterjalid

RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu teema-
aastaks. Kuulutajas ilmuvate raamatututvustustega 
teevad Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjad 
sellesse sissejuhatuse.

Ragnar Jónasson „Ööpimedus“ (2021)

Mis seal ikka salata, olen suur krimikir-
janduse fänn, ning seetõttu valisin soovi-
tada justnimelt krimka. Neid on viimasel 
ajal loetud päris mitu, kuid üks, mis mind 
oma teistsuguse olustikuga, ning värskelt 
Islandilt naasnuna enim paelus, oli islan-
di kirjaniku Ragnar Jónassoni põnevik 
„Ööpimedus“.

Päriselus on Island muidugi üks turvali-
semaid riike, seetõttu vapustab vägivaldne 
surm väikest ja suletud kogukonda, kus kõik kõiki tunnevad, 
iseäranis tugevalt ka romaanis. 

Tegevuspaik on väike Islandi põhjaosas asuv linnakene 
Siglufjörður. Fjordide vahel asuvasse linna pääseb vaid läbi 
mäe rajatud tunneli kaudu. Peategelaseks on noor, linnakes-
se mujalt kolinud politseinik Ari Thór Arason, kes kohalikke 
inimesi ning nende tausta veel hästi ei tunne. Ta asub uurima 
juhtumit, kus mahajäetud maja juurest leitakse tema kollee-
gi, kohaliku politseiniku kuulihaavadega surnukeha. Selguse 
saamiseks tuleb Ari Thóril hakata tuhnima kohalike eludes, 
andes kirjanikule võimaluse avada tegelaste tausta. Kui süga-
valt kaevata, leiab mõndagi valgustkartvat. Süngust ja pinget 
lisavad loosse saabuv polaaröö ning inimesi hirmul hoidev 
tabamata tapja.

Nagu heas ja mitmekihilises krimiromaanis ikka, pole kõik 
nii nagu paistab ning kogu loo juured peituvad kauges sala-
dusi ja õudust tekitavaid juhtumisi täis minevikus. Jälgi sega-
vad sünges loos veel mitmed tegelased, kel igal omad prob-
leemid ning valgustkartvad teod. On endine süüdimõistetud 
kurjategija, salatsev ja vassiv uus linnapea, mineviku eest põ-
genev ja identiteeti varjav noor naine, kinnisesse psühhiaat-
riahaiglasse suletud noor mees.

Kes, mis ja mil määral on mõrvalooga seotud, selgub mui-
dugi alles lõpus, ning tulemus, nagu heas krimiloos ikka, ei 
ole sugugi see, mida kahtlustasime.

Raamatu väärtus ei ole kindlasti üksnes põnev krimilugu, 
vait pilt põhjamaisest Islandist, väikesest kogukonnast ning 
inimloomusest selles karmis ja suletud keskkonnas. Tõeline 
Nordic noir.

Autorist:
Väikesest Islandi linnakesest Siglufjörðurist on pärit Rag-
nar Jónassoni samanimeline vanaisa, kelle juures veetis tu-
levane kirjanik oma lapsepõlvesuved. Krimikirjanduse aus-
taja olevat ta olnud juba lapsest saati – 17. aastaselt alustas 
ta Agathe Christie tõlkimist islandi keelde. Küllap lihvis 14 
krimiteose tõlkimine ka Jónassoni enese oskusi ja valikuid 
kirjanikuna. Tema esimene krimiromaan kandis pealkir-
ja „Lumepimedus“, ning see oli kuueosalise sarja „Pimedal 
Islandil“ esimene raamat. Tänaseks on Ragnar Jó-
nasson (sünd. 1976) üks enimmüüdud Islandi 
autoreid.

Tiina Kriisa
Lääne-Virumaa keskraamatukogu arendusspetsialist

KUHU MINNA

Rakvere teater
22.10 kell 19 „Onu Vanja“ s/s, lav Eili Neuhaus
22.10 kell 19 „Nagu peeglis“ v/s, lav. Madis Kalmet
27.10 kell 19 „Katk.Est.Used“ s/s, lav. Karl Koppelmaa
28.10 kell 19 Viimane etendus! „Paunvere poiste igavene kevade“ s/s, 
lav. Urmas Lennuk
28.10 kell 19 „Kuni ta suri“ v/s, lav. Peeter Raudsepp

HingePai (Vilde 14, Rakvere)
23.-24.10 konstellatsiooni eraseansid/ Rita Jõesaar
26.10 Maria Katariina Kuusing eraseansid
26.10 kell 19 praktiline sissejuhatav loeng Šamanismi ja väestav Ša-
maanirännak
27.10 Šamaan Kadri eraseansid (eelregistreerimisega)
28.10 kell 18.30 vestlusõhtu AEG
29.10 kell 18.30 Merkabe Soundhealing/ meditatiivne kontsert gon-
gidega
30.10 kell 18 akustiline õhtukontsert/ Rändaja
31.10 kell 16 teadliku hingamise kursus /Heiki Tomson
Täpsem info FB: HingePai, 5284195 



Kuulutaja reede, 22. oktoober 202116 REKLAAM

Sealiha
al veerand seast

2. 05 €/kg

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu
TASUTA

LIHAPOOD RATASTEL

Lisatasu eest tükeldamise võimalus

Müügil ka subproduktid

vajanguperefarm@gmail.comvajanguperefarm@gmail.com

perefarm

LIHAPOOD RATASTEL

Müügil ka subproduktid

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

* AALTONEN

SAAPAD OOTAVAD

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 Tel 5647 3004

* REMONTE

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

SAAPAD OOTAVADSAAPAD OOTAVAD

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -

L 9 12  P- suletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Järelmaksu võimalus

Soodustus akendele kuni

Pakkumine kehtib kuni 31.10.2021

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS
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