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ARVAMUS

K üllap on enamik au-
tojuhte kogenud, 
kuivõrd tavapärased 

on Eesti liikluses ohtlikud 
möödasõidud ja muud 
manöövrid, mis võivad lõp-
peda traagiliselt. Eriti ilme-
kad on näited meie põhima-
gistraalidelt Tallinn-Pärnu, 
Tallinn-Tartu ja Tallinn-
Narva maanteedelt. Valit-
sus võttis hiljuti vastu riigi-
teede teehoiukava järgmiseks 
kümneks aastaks, mis näeb 
ette konkreetset plaani nen-
de kolme põhimaantee välja-
ehitamiseks.

Selle järgi saaks Tallinnast 

Pärnusse ja Tartusse mööda 
2+2 maanteed hiljemalt 2030. 
aastal. Tallinnast Narva aga 
loodetavasti viis aastat hiljem. 
Mõistagi tahaks ka tänane va-
litsus ehitada need neljarea-
lised teed valmis võimalikult 
kiiresti, kuid peame lähtuma 
riigi rahalistest võimalustest. 
Palju on räägitud ka sellest, et 
Eesti suuremate linnade va-
helised teed tuleks valmis teha 
laenu toel, kuid paraku prae-
gune riigieelarveraamistik 
seda ettepanekut ei toeta.

Head ja kiired ühendused 
peavad olema riigi prioritee-
diks ning kahtlemata täidavad 

neljarealised põhimaanteed 
seda eesmärki. Esiteks tõstab 
see liiklusohutust, sest paljude 
õnnetuste põhjuseks on just 
sõiduki kaldumine vastas-
suunavööndisesse või siis eba-
õnnestunud möödasõidud. 
Teiseks oleks see positiivne 
regionaalmeede kogu Eestile 
ning tegelikult väheneb olu-
liselt ka sõiduaeg erinevate 
linnade vahel.

Siinkohal saan tuua hea 
näite enda kogemusest. Kuna 
pean töö tõttu pidevalt Tal-
linna ja Rakvere vahet sõitma, 
siis on neljarealine maantee 
muutnud kahe keskuse vahel 
liikumise üsna hõlpsaks ja mu-
gavaks. Usun, et paljud viru-
kad jagavad minuga selles osas 
sama meelt.

Lisaks huvitab kõiki sel-
lel suunal liiklejaid kindlasti 
küsimus, millal valmib Aas-
pere ja Haljala vaheline tee-
lõik. Pikka aega inimestele 
meelehärmi valmistanud 11,6 
km pikkusel teelõigul käib 
hetkel vilgas ehitustegevus ja 

kuigi ehitus on pisut veninud, 
siis saan kõigile kinnitada, et 
praeguse prognoosi kohaselt 
saab see hiljemalt novembriks 
valmis.

Mõistagi oleks võinud nelja-
realised teed olla juba ammu 
valmis, kuid parem hilja kui 
mitte kunagi. Hiljuti avaldatud 
teehoiukava näitab selgelt, et 
praegusel valitsusel on selge 
nägemus ja pikaajalised ees-
märgid, mille poole soovivad 
kõik valitsuskoalitsiooni liik-
med ühiselt püüelda. Sama-
sugusest mõttelaadist oleksid 
võinud lähtuda ka mitmed 
eelmised valitsused, kelle juh-
timisel pole kõik nii libedalt 
läinud. Lisaks otsustati minna 
kergema vastupanu teed ning 
panustada 2+1 maanteede ehi-
tusse, mis võibolla paberi peal 
tundub küll hea idee, kuid näi-
ted reaalsest elust seda ei toeta.

Võtame näiteks Tallinn-
Pärnu suuna, kuhu neid on ra-
jatud mitmeid. Kitsad ja lühi-
kesed möödasõidulõigud soo-
dustavad juhte tegema oht-

likke manöövreid, rääkimata 
sellest, milliseks kujunevad 
autode kiirused aeglasematest 
sõidukitest möödudes. Seega 
pole ma nõus inimestega, kes 
väidavad, et tegu on hea al-
ternatiiviga 2+2 maanteedele. 
Kõike ei saa mõõta rahas ja kui 
neljarealised maanteed aitavad 
muuta Eesti teed ohutumaks, 
siis minu hinnangul ei saa siin 
olla teisipidi mõtlemist.

Küllap huvitab kõiki ini-
mesi ka see, mis saab kruusa-
teedest. Valitsuse pikaajalisem 
eesmärk on muuta järgmise 
kümne aastaga tolmuvabaks 
need teed, mille liiklussage-
dus on vähemalt 50 autot öö-
päevas. Kahtlemata on tegu 
suure ettevõtmisega, sest seda-
laadi teid on Eestis umbes 
2000, kuid kavatseme nende 
tolmuvabaks muutmisesse 
suhtuda täie pühendumisega. 
Võib öelda, et esimese jõulise 
sammu selles suunas astume 
juba tänavusel aastal, kui va-
litsus on otsustanud kruusa-
teede katete ehitamiseks suu-

nata kolm korda rohkem 
vahendeid.

Kruusateede mustkatte alla 
viimine pole eluliselt oluline 
ainuüksi kohalikele inimeste-
le, vaid maapiirkondadele ter-
vikuna. Suvel treppis ja vara-
kevadel porimülkaks muu-
tuvad kruusateed on just üks 
nendest põhjustest, miks 
noored ei soovi rajada oma 
kodu maapiirkonda. Lääne-
Virumaal pole kruusateede 
osakaal küll nii suur kui Kagu-
Eestis või Viljandimaal, kuid 
kahtlemata ahendavad kehvad 
teed piirkonna arengut.

Kokkuvõttes liigume igal 
juhul õiges suunas. Vahe-
peal tundus, et neljarealised 
teed võivadki jääda vaid unis-
tuseks, kuid nüüd usun, et 
kindla plaani järgi tegutsedes 
oleme võimelised ettevõetud 
eesmärgid realiseerima.

Siret Kotka,
Riigikogu Keskerakonna 

fraktsiooni aseesimees

Neljarealised maanteed saavad reaalsuseks
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Rakvere linnas on sel 
aastal taas käima mine-
mas mitu pikalt plaani-
tud tänavaehituse pro-
jekti, muuhulgas loode-
takse saada toetust 
Jaama puiestee 
rekonstrueerimiseks.

Liisi Kanna

Rakvere linn küsis tänavu 
taas rahastust kohalike tee-
de investeeringutoetuste 
meetmest, kust möödunud 
aastal saadi Raudtee täna-
va rekonstrueerimiseks tuge 
150 000 euro ulatuses. Sel 
korral esitati kaks taotlust – 
ettevõtlusega seotud Tehnika 
tänava ning transiitliiklusega 
Jaama puiestee tarbeks.

Rakvere linnapea Triin 
Varek rääkis, et äsja saabus 
Majandus- ja Kommunikat-
siooniministeeriumist info, et 
mõlemaid projekte on hinna-
tud väga kõrgete punktidega, 
kuid linnal tuleb valida neist 
üks, millega edasi minnakse. 
„Kuna Rakvere linn haldus-
reformi ajal ei ühinenud ühe-
gi teise omavalitsusega, siis 
on meil võimalik toetust saa-
da ühele projektile,“ selgitas 
linnapea tagamaid.

Küll aga avaldas Varek 
suurt heameelt, et Rakvere 
linnavalitsuse tehtud tööd 
kõrgelt hinnati. „Kas ka see 
päris jah-sõna tuleb, seda veel 

V äike-Maarja valla kaa-
sava eelarve hääletuse 
võiduideeks osutus 178 

häälega Triigi külaplatsile 
uue kõlakoja ehitamine. Kaa-
savas eelarves on idee teosta-
miseks kuni 15 000 eurot.

Teiseks jäi Rakke bussi-
jaama territooriumi korras-
tamine ja atraktiivsemaks 

muutmine, mida eelistas 131 
hääletamisest osavõtnut. Kol-
mandaks tuli Kiltsi alevikku 
jalgrattaliikluse õppeväljaku 
rajamine 82 häälega.

Detsembrist jaanuarini toi-
munud ideekorje järel laekus 
Väike-Maarja valla kaasava 
eelarve jaoks 15 ettepane-
kut. Rahvahääletusele pääses 

üheksa ideed. Iga hääletusel 
osaleja sai hääletada ühe en-
dale meelepärase idee poolt.

Kaasava eelarve menetlus 
on paljudes maailma riikides, 
sealhulgas Eestis, kasutatav 
menetlus eelarve koosta-
misel, kus kohalikule kogu-
konnale on antud võimalus 
kohaliku omavalitsuse eel-

arve koostamisel teatud sum-
ma osas kaasa rääkida.

2019. aastal osales Väike-
Maarja valla kaasava eelarve 
rahvahääletusel 430 inimest. 
Käesoleva aasta 3.–10. veeb-
ruarini toimunud hääletusest 
võttis osa lausa 582 inimest.

Kuulutaja

Väike-Maarja kaasava eelarve raha läheb kõlakotta

Rakveret ootavad 
mahukad teetööd

Vallikraavi tänav saab tänavu uue ilme. Foto: Liisi Kanna

ei tea,“ nentis ta.
Rakvere abilinnapea Rai-

ner Miltop ütles, et otsusta-
takse Jaama tänava kasuks. 
„Vana KIT-i territooriumi-
le suunduva Tehase tänava 
projekt on pisut väiksem, 
kuid samuti ettevõtjate-
le oluline. Jaama puiestee 
ehitus on aga palju mahu-
kam ja väga oluline selle-
pärast, et seal on ka transiit 
peal. Kindlasti langeb va-
lik Jaama tänavale,“ selgitas 
Miltop.

Abilinnapea selgitas, et 
projektiga on pikalt tööd teh-
tud, sest see kätkeb keerukaid 
töid. „Alates valgustusest, 
kõikidest kommunikatsiooni-
dest kuni kõnniteede, sõidu-
tee ja ristmikeni – päris ma-
hukas,“ sõnas Miltop, lisa-
des, et kõnealune ala ulatub 
Kreutzwaldi tänavast (ehk 
siis ka Ilu puiestee osa) kuni 
Võidu tänava ristmikuni 
välja.

„Kui peaks õnnestuma, et 

veel sellel suvel saab ehitama 
hakata, siis ma arvan, et neli-
viis kuud kulub kindlasti. 
See on päris tükk tööd seal,“ 
märkis ta.

Tööde maksumust on Mil-
topi sõnul aga praegu kee-
ruline öelda. „Hankes haka-
takse seda hinda kujundama 
ja ei ole mõistlik ennustada,“ 
lausus abilinnapea.

Mitmete linna oluliste tä-
navate puhul on aga ehitus-
tööd juba kindlalt paigas. 
Näiteks Vallikraavi tänava 
hange läks lukku kolma-
päeval. „Vallikraavi tänaval 
on valmis projekt Tallinna 
tänavalt kuni Annemäe tee-
ni ja see peaks valmis saama 
30. juuniks. Nüüd saame tea-
da pakkumised ja selle, kui 
palju maksma läheb,“ sõnas 
abilinnapea.

„Kindlasti läheb tegemisse 
Piiri tänav, kuna Piiri tänaval 
said kõik Rakvere Vee poolt 
tehtud tööd valmis. Peaaegu 
kogu tänav on üles kaevatud, 

nii et seal ei ole mõistlik mi-
dagi lappida, vaid renoveeri-
me tänava täies pikkuses,“ jät-
kas ta plaanide tutvustamist.

Lisaks läheb sel aastal töös-
se Parkali ristmik ning sealt 
edasi tänavalõik kuni Kastani 
puiesteeni. „Oleme pikka aega 
sellega tööd teinud, arvan et 
kolm-neli aastat, alates kin-
nistu piiride muutmistest ja 
erakinnistu omanikega läbi-
rääkimistest. Seal muutub 
üsna palju,“ sõnas Miltop.

Tegelikult on valmis pro-
jekt Parkali ristmikust mööda 
Kastani puiesteed kuni põhi-
koolini välja. „Tihtipeale ei 
ole võimalik kõike korraga 
lihtsalt teha. Kui paneme nii 
pika lõigu kinni, siis see muu-
dab liikluskorraldust selliselt, 
et peame kõigepealt hakkama 
ümbersõitude korraldamist 
analüüsima,“ selgitas abi-
linnapea, lisades, et mõista-
gi tuleb vaadata ka rahalist 
võimekust.

Ning mitmed projektid sei-
savadki teostamise ootel. „On 
projekte, mis on valmis juba 
mitu aastat ja peavad ootama 
riiulil, sest kui avaneb mõni 
meede, siis ei ole tegelikult 
aega enam projekti tegema 
hakata,“ selgitas Miltop.

Tänavuste tööde kohta 
märkis abilinnapea aga lõpe-
tuseks: „Üsna kiired ja kriiti-
lised tegemised, loodame, et 
ehitajaid jätkub nii palju, et 
saame kõik tööd tehtud.“
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Rakvere Teater
18.02 kl 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
20.02 kl 19 „Kuni ta suri“ v/s, lav. Peeter Raudsepp

Gustavi Maja
18. veebruar kell 18.30 Viigi Viil Kanguri loeng „Kuhu 
kaob motivatsioon“
20. veebruar kell 18.30 Peeter Liivi loeng „Sissejuhatus ke-
haenergeetikasse“
27. veebruar kell 18 Lille Lindmäe loeng „Bioväli. Tervis. 
Uus ajastu“
5. märts kell 18 Mai Agate Väljataga loeng „Raamidest välja“
Venitustund E ja R kell 8.30 ja K kell 18.30
Vabastav tants T kell 19
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühingu kokkusaamine toi-
mub 17. veebruaril kell 14 Targa Maja saalis 114. Külla tu-
leb Ülle Tõemets ja räägib põie pidamatusest. Ootame liitu-
ma ka uusi liikmeid.

Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts
Lääne-Virumaa Diabeetikute Seltsi üritus „Tervise Olüm-
piaadi reisi muljetest Lõuna-Prantsusmaalt“, sellest räägib 
Maie Tamm. Üritus toimub 19. veebruaril kell 11 Rakvere 
linnavalitsuse saalis 114.

Lääne-Viru Pensionäride Liit
12. märts ERM „Maalehe Eakate Festival“ 10 eurot
4. märts kell 17 väljasõit Estoniasse, ballett „Tramm nimega 
IHA“. Pilet ja sõit 26 eurot. Info Sirje 5682 7860
6.–13. juuli toimub reis Põhja-Norra (Nordkap), Lofoodid ja 
Lapimaa 323 eurot. Veel on 1 koht, I sissemakse kohe 60 
eurot. Info Maret 53438408
17.–18. juuni Saaremaa ja Muhumaa 160 eurot
26. juuni Kihnu 65 eurot
8. juuli Haapsalu 61 eurot
17. juuli Tallinn (teletorn, Pirita, Lasnamäe kirik jne) 54 eu-
rot
20. juuli Võrumaa (Pokumaa, Rogosi mõis) 60 eurot
31. juuli Varbola, Kohila 48 eurot
Ootame registreerima ja tasuma ka liikmemaksu. Oleme 
sotsiaalkeskuses kolmapäeviti kell 10–13.
Kontaktid Sirje 5855 1886, Maret 5343 8408

R akvere Teatri 80. 
sünnipäeva eel 10. 
veebruaril laotus vaa-

tajate ette kostüümide ekspo-
sitsioon „Nõelasilmast“, teat-
rimaja fotokollaažide välja-
panek „Kaks vaatust korra-
ga“ ning hõbeehete näitus 
„Õhkõrn“.

Teatrikostüümide valik 
„Nõelasilmast“ vaatab erilise-
matele kostüümidele 20 aastat 
ajas tagasi. Rõivad on teatri 
rätsep-modelleerijate käe alt 
tulnud ning neid on detailide-
ga täiendanud butafoor.

Anne Komp on teatris töö-
tanud 22 aastat, Kaja Uustalu 
20 ja Merli Matti 12 aastat. 
Nemad teostavad kostüümi 
selle osa, mis vajab õmble-
mist. Kui kostüümil on aga 
vaja peakatet või mistahes 
tükke juurde – sabasid, kõrvu, 
sarvi – siis selle poolega tege-
leb butafoor Helen Padu. Näi-

24. veebruaril on Eesti Vaba-
riigi 102. aastapäev. Kõiki 
oodatakse osa võtma pidu-
päeva tähistavatest sündmus-
test Rakveres.

Kell 7 avatakse Rakvere 
linnuse väravad. Meeleolu 
loovad tulekorvides süüda-
tud lõkked, linnuse hoovis 
pakutakse hommikuputru 
koos sooja joogiga. Sünd-
musele on oodatud kõik lin-
lased, külalised, asutused ja 
organisatsioonid, koolid ja 
lasteaiad. Gruppidel palutak-
se oma osalusest teada anda 
kultuurikeskus@rakvere.ee.

Kell 7.34 päikesetõusu ajal 

toimub pidulik riigilipu heis-
kamine Rakvere linnuse torni 
ühise hümnilaulmise saatel. 
Tehakse ka kahuripauku.

Kell 9.45 ootab Kaitseliit 
linnavalitsuse ees Keskväl-
jakul inimesi endaga koos 
jalutuskäigule Ausambamäe-
le, kust pärast pärgade ase-
tamist liigutakse koos Pikale 
tänavale.

Kell 10 asetatakse pidu-
likult pärjad Ausambamäel 
Vabadussõja monumen-
di juures (L. Koidula 12a). 
Lisaks asutustele ja organi-
satsioonidele on oodatud 
osa võtma ka Rakvere koo-

lide esindused koos kooli 
lipuga. Osalusest palutakse 
teada anda 21. veebruariks 
katrin.pollu@rakvere.ee.

Kell 11 algab vabariigi 
aastapäeva jumalateenistus 
Rakvere Kolmainu kirikus 
(Pikk 19). Kella 11-st 14-ni 
saab aga tutvuda Kaitseliidu 
Viru maleva masina- ja relva-
näitusega Pikk 15 sisehoovis 
ning Parkali tänaval. Välja 
on pandud soomuk, veoauto, 
luuremaastikuauto, raske-
kuulipilduja, tankitõrjekahur 
ja miinipilduja. Platsil on töö-
tav väliköök, kus pakutakse 
sõdurisuppi, ja „Ole Valmis!“ 

äppi tutvustav telk.
Kell 14 toimub Koit Too-

me duo Eesti Vabariigi aasta-
päeva kontsert Rakvere linna-
valitsuse valges saalis. La-
vale astub üks ja ainus Koit 
Toome, keda saadab kitarril 
Jorma Puusaag. Kontserdil 
kõlavad parimad laulud Koit 
Toome repertuaarist. Samuti 
kuuleb suurmeister Jaak Joala 
lauldud laule. Kontserdi pile-
tid on müügil Piletilevis.

Kuulutaja

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Rakveres

Teatrigaleriis avati kolm 
ajas tagasi vaatavat näitust

tus koosneb nende nelja ini-
mese töödest ning väljapane-
ku kujundas ja kureeris teatri 
peakunstnik Eveli Varik.

„Kaks vaatust korraga“ 
toob vaatajate ette üksikuid 
kaadreid teatrimaja lähemast 
ja kaugemast minevikust. 
Piltidel on kokku sulatatud 
kaks aega – meie kaasaegne 
moment ja hetk minevikust, 

mis esindab sündmust, vaadet 
või märkamatut igapäevast 
tausta.

Nele Inglist on hariduselt 
ajaloolane, töötab Tallinna 
Tehnikaülikooli muuseumis 
näituste kuraatorina. „Aja-
kollaažide“ tegemist alustas 
ta ülikooli ajal, mil õppetöö 
käigus oli tarvis läbi tööta-
da suuremal hulgal ajaloolist 

pildimaterjali ja tekkis idee 
proovida võluvaid vanu kaad-
reid tänapäevastega kokku 
sulatada.

Harvi Varkki „Õhkõrn“ 
eksponeerib tegijalt meister-
likkust, osavust ja ülimat kes-
kendumist nõudvaid igivanu 
tehnikaid nagu pärltraat, gra-
nulatsioon ja modelleerimine. 
Kunstnik usub, et ehtel peab 
olema tähendus, lugu, tradit-
sioon ja kestvusvõime.

Harvi Varkki õpetab Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuri-
akadeemias rahvusliku 
metallitöö erialal muinase-
hete valmistamist. Tema va-
latud on Eesti vanima teada-
oleva pronksmõõga koopiad 
Rakvere Linnuse eksposit-
sioonis ning metallitöö oskusi 
jagab ta huvilistele Rakvere 
Athena Maja kunstikoolis.

Kuulutaja
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MÕNE REAGA

V äike-Maarja vallamaja 
teise korruse ja raama-
tukogu seinu katavad 

Aili Kepsi looduspildid. Näi-
tus jääb üles veebruari lõpuni.

Aili Keps elab Kännukülas 
ja on juba 16 aastat pensionil. 
Sõbrannad on temalt küsi-
nud, kas pensionipõlv on igav 
ja millega ta oma päevi täidab. 
„No vabandage! Igavusest on 
asi kaugel, sest hobisid on nii 
palju,“ vastab ta.

Mõned viimased aastad 

on Aili igapäevaaskelduste 
kõrvalt proovinud kätt käsi-
töödega. Algul erinevaid pa-
berpunutisi tehes, siis lilli 
maalides ning nüüd tegeleb 
loodusmaalidega. Sõbranna-
de soovitusel on ta pakkunud 
oma töid näitusteks, mis on 
ka lahkelt vastu võetud. „On 
ääretult hea tunne, kui mu 
tööd ka teistele meeldivad,“ 
lausus Aili.

Aili Keps maalib akrüül-
värvidega joonestuspaberile 

ja on iseõppija, saades inspi-
ratsiooni YouTube´ist, kust 
leiab õpetusi igaks elujuhtu-
miks. Aili Keps on terve elu 
elanud teadmisega, et ta ei 
oska joonistada, aga maalimi-
ne ja joonistamine ongi tema 
sõnul kaks hoopis erinevat 
asja. „Tulge minu töid vaata-
ma ja kui keegi sellest ka jul-
gust saab, siis proovige aga!“ 
soovitas ta.

Kuulutaja

Rakveres toimub 
Afganistani teemailine õhtu
28. veebruaril kell 18–21 toimub Rakveres Gustavi 
Majas Afganistani õhtu. Gustavi Majja tulevad sel õhtul 
külla Afganistanist pärit Robabe ja Mohammad Hossein, 
kes täna töötavad mõlemad kokkadena Tallinnas. Üheskoos 
valmistatakse afganistanipärast kana ja riisirooga, salatit ja 
pirukaid. Lisaks pakutakse teed ja Afganistani maiustusi.

Üritusele tuleb oma kogemusi jagama ka dokumentaal-
filmide režissöör Vahur Laiapea, kes on Afganistanist tei-
nud mitmeid dokumentaalfilme. 2017. aasta kevadel sattus 
Vahur Laiapea Talibani ja Afganistani Julgeolekuteenistu-
se kätte kaheks kuuks vangi. Nendest kogemustest kirjutas 
Vahur raamatu „Afganistani vang“.

Kuna üritusele on kohtade arv piiratud, palutakse huvi-
listel end registreerida aadressil helmi@virukoda.ee või 
telefonil 5342 9043.

Tegemist on üritustesarja „Saame tuttavaks!“ kohtumis-
õhtuga, mis viib kokku rahvusvahelise kaitse saajad, Eestis 
elavad välismaalased ja kohalikud inimesed.

Eesti Pagulasabi korraldab projekti raames partneritega 
üle Eesti kokku 45 ühisüritust. Kokku jõutakse kahe aasta 
jooksul kolm korda igasse maakonda. Üritus toimub kaas-
töös sotsiaalse ettevõttega Siin & Sääl. Projekti kaasrahas-
tavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsiooni-
fondi kaudu ning Siseministeerium. Lääne-Virumaal toi-
muvaid üritusi aitab korraldada MTÜ Lääne-Viru Puuetega 
Inimeste Koda.

Kuulutaja

Väike-Maarjas saab 
kaeda uut näitust

Arlekiin 
satub 
ohtu
Eelmisel nädalal jõudis 
kinodesse märuliseik-
lus „Röövlinnud (ja Har-
ley Quinni erakordne va-
banemine)“, kus moe-
teadlik naispahalane 
leiab liitlased.

Tõnu Lilleorg

Linateose tegevus toimub 
väljamõeldud linnas nimega 
Gotham City, mis on tuntud 
eelkõige Batmani ja Jokke-
ri elupaigana. Eeskujuliku 
tänavainimesena kuulub Har-
ley Quinni (mängib Margot 
Robbie) päevadesse eelkõige 
linna peal hulkumine. Nagu 
näete, meenutab tema nimi 
sõna „arlekiin“, mis tähendab 
veiderdajat.

Harleyle meeldib kohuta-
valt end segada kummalistes-
se olukordadesse, sest selline 
on tema loomus. Talle meel-
dib tohutult inimeste ärrita-
mine ja enda kõige suvalise-
mate uitmõtete teostamine. 
Ta on pahalane, kes naudib 
elu ja selle elu juurde kuulub 
kuritegude sooritamine.

Filmi alguses selgub, et lin-
na kuritegelik autoriteet Jok-
ker on Harley maha jätnud. 
See tähendab, et neiul pole 
enam kaitset ja terve hulk isi-
kuid, kellele ta on halba tei-
nud, tahavad talle nüüd kätte 
maksta. Nii ta põgeneb.

Selle käigus tutvub Harley 
vargaplika Cassiga (Ella Jay 
Basco), kelle tabamise eest on 
üks suurkurjam pannud väl-
ja hiigelpreemia. Nagu endal 
veel muret vähe oleks, võtab 
Harley vargaplika oma kait-
se alla. Peagi kohtab ta teisi-
gi naisi, kel meeldib õigluse 
nimel käised üles käärida.

Margot Robbie`t näeme 

tänavu juba teises uues 
filmis, kuna jaanuaris 
jõudis ekraanile „Pomm-
uudis“. Harley Quinni 
mängis Robbie esmakord-
selt mõne aasta eest filmis 
„Suitsiidisalk“, mis jutustas 
olukorrast, kus pahalastest 
moodustati eriülesandaga 
rühm. Harley Quinn on 
endine psühhiaater, kes 
armus oma ravialusesse 
Jokkerisse, sai viimase 
poolt piinatud ja sat-
tus nii halvale teele.

„Suitsiidisalk“ tee-
nis muide Oscari 
parima jumestuse 
kategoorias. Sa-
muti sai too film 
mitmeid eriau-
hindu, mida ja-
gasid teisme-
lised kinokü-
lastajad. See, 
et Harley 
Quinn jõuab 
nüüd publi-
ku ette uues 
linateoses, kus 
tema on peatege-
lane ja loo jutustaja, 
on suuresti Margot 
Robbie teene. Nagu 
näitlejatar ühes 
intervjuus rääkis, 
on vähe filme sel-
listele teismelis-
tele tüdrukutele ja 
noortele naistele, 
kellele meeldib 
kambas liikudes 
aega veeta, täpselt 
nagu Robbie oma 
elus palju on teinud.

Rakvere Teatri-
kino näitas filmi 
mõne seansi jagu, 
millele lisa ilmselt 
enam ei tule. Suu-
remates kinodes on 
linateos mängukavas 
jätkuvalt olemas.

Bravuur ei jäta Harley Quinni kunagi 
maha. Foto: kaader fi lmist
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PAKUN TÖÖD

• Otsin müüjat Kroonikeskus 2-korrus, 
soovitatavalt pensionär. Tel 524 6055

• Soovin leida hooldajat 24 h ööpäevas 
83-aastasele naisterahvale Rakveres, 
töö on graafi ku alusel ja vahetustega. 
Tel 528 8693

• OÜ ForEst ForEver pakub aastaring-
set ja stabiilset tööd METSAS (istutus, 
kultuur, valgustus, harvendus, lage). 
Tel 523 6524

• Rumner Grupp otsib üldehitajaid. 
Tel 514 4940

• Haljala Sämmi Grill pakub tööd ko-
kale. Kontakt: haljala@sammigrill.ee 
või  tel 5669 4522

• Renoveeritud juuksurisalong Rak-
veres kesklinnas ootab oma töötajate 
perre hakkajaid ja sõbralikke juuksu-
reid. Huvi korral võta ühendust. Tel 
5845 4790 või 508 3997

• Tööd saab kogemustega metsatöö-
line/võsamees. Töö aastaringne. Tel 
5360 0003

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

OTSIN TÖÖD

•  Kogemustega saemees otsib tööd 
võsalõikajana, oma varustus olemas. 
Tel 5609 7522

S ihtasutus Innove ot-
sustas toetada Rakve-
re linna põhikoolide 

HEV-õpilaste õppekeskkon-
na parandamist 114 432 eu-
roga.

Kui 1. septembril 2022 
alustab linnas tööd riigigüm-
naasium, ei ole Rakvere güm-
naasiumis ega Rakvere reaal-
gümnaasiumis enam kesk-
kooliklasse. Nii nagu Võidu 
tänava koolimaja, jääb üheks 
põhikoolihooneks Vabaduse 
1 asuv maja.

Rakvere linnapea Triin Va-
reki sõnul on linna ülesanne 
tagada lastele heal tasemel 
põhiharidus. „Selleks peame 
olema valmis parandama nii 
õppe- kui ka õpetamistin-
gimusi, et peale riigigüm-
naasiumi loomist sooviksid 
õpetajad jätkata õpetamist ka 
linna põhikoolides. Samuti 
vajavad häid ja kaasaegseid 
õpitingimusi meie linna põ-
hikoolide õpilased ning sel-
leks planeerime järgnevatel 
aastatel ka linna koolihoonete 

Rakvere linna põhikoolide projekt sai rahastuse

sisulist korrastamist – füüsi-
lise keskkonna parendamist,“ 
märkis Varek.

Abilinnapea Laila Talunik 
nentis: „Kõik linnas asuvad 
koolimajad vajavad uuendusi 
ja kuna Vabaduse 1 kinnistul 
asuva hoone Alar Kotli pro-
jekteeritud osas on olemas 
seni remontimata ruumid, 
võimaldab nende kaasajasta-
mine luua sobivad tingimu-
sed hariduslike erivajadustega 

õpilastele väiksemate klassi-
ruumide väljaehitamiseks ja 
tugispetsialistide tööruumi-
deks.“

Projekti elluviimiseks esitas 
Rakvere linnavalitsus taot-
luse toetuse saamiseks siht-
asutuse Innove taotlusvooru 
„Kaasava hariduse põhimõ-
tete rakendamine üldhari-
duskoolides perioodil 2017–
2020“, millega saab katta just 
hariduslike erivajadustega 

õpilaste õpitingimuste paren-
damise osa.

Triin Vareki sõnutsi on 
projekti eesmärk suurendada 
üldhariduskoolide valmis-
olekut rakendada kaasava 
hariduse põhimõtteid, mille 
kohaselt üldjuhul õpib hari-
dusliku erivajadusega õpilane 
elukohajärgses koolis ning 
võimalusel tavaklassis osali-
selt või täielikult.

„Tänu toetusele saame lõ-

puks teha projekteerimise nn 
õpetajate korterite majaosa-
le, mis väga pikki aastaid on 
oodanud parimat lahendust, 
alustada rekonstrueerimise-
ga ning luua peamaja 0-kor-
rusele kolm lisa klassiruumi. 
Projekti toetatavad tegevused 
on kooli kinnistul ja hoonetes 
kaasava hariduse põhimõtete 
rakendamiseks vajalike ehi-
tustööde tegemine,“ selgitas 
Varek.

Sihtasutuse Innove „Kaa-
sava hariduse põhimõtete 
rakendamine üldhariduskoo-
lides perioodil 2017–2020“ 
taotlusvoorust eraldati igale 
omavalitsusele raha õpilas-
põhiselt. Rakvere linn sai 
toetust 114 432 eurot, millele 
tuleb lisada vähemalt 20 193 
eurot linna eelarvest. Vaba-
duse 1 kinnistu korrastamist 
toetab ka 100 000 eurose siht-
finantseeringuga Haridus- ja 
teadusministeerium.

Kuulutaja

Toetuse abil saab Rakvere gümnaasiumi 
hoones ehitada välja väiksemad klassiruu-

mid hariduslike erivajadustega õpilastele. 
Foto: puhkaeestis.ee
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MÕNE REAGA

B altikumi vanim ja väi-
detavalt suurim rah-
vusvaheline turismi-

mess Tourest, mida peetakse 
aastast 1991, toimus eelmise 
nädala lõpus kolmel päeval 
Eesti Näituste messikesku-
ses. Kuigi tagasihoidlikum 
ettevõtmine kui pöörastel 
90-ndatel, hõlmas Tourest 
2020 enda alla ikkagi kolm 
suurt halli – põhihall „Maa-
ilm on valla“ ja „Puhka Eestis“ 
ning „Elamused ja maitsed“ 
teemalised hallid.

„Puhkus algab siit!“ – sel-
line on olnud turismimessi 
Tourest lööklause läbi aegade 
ning osalenute kommentaa-
ridki kinnitavad moto sõnu-
mit.

„Tore, et selliseid messe 
korraldatakse. Vahetu suht-
lemine turismifirmade esin-
dajatega annab palju juurde, 
neilt saab reeglina asjalikku 
nõu. Mida konkreetselt reisilt 
oodata, kuidas kohapeal oleks 
mõistlik käituda, et problee-
me ei tekiks jne,“ kiitis Tou-
resti kasulikkust külastaja 
Raivo.

„Käisin messil laupäeval. 
Kõik oli väga põnev ja huvi-
tav. Endale ostsin reisi Tür-
ki, lähen sinna aprillis!“ ja-
gas muljeid messi väisanud 
Hevely.

Messi avapäev rääkis selget 
keelt – ammuilma pole mit-
te ainumagi tõsisema ürituse 
puhul (ei messikeskuses, ei 

Aasta esimene kuu algas 
rohkete rongisõitudega
Jaanuaris sõideti Elroni 
rongidega 716 000 korda. 
Võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga tehti üle 
66 000 sõidu enam, sõitude 
arv kasvas 10 protsenti.

„Kindlasti on sellele 
kaasa aidanud päevased 
väljumised, mille saime 
detsembris sõiduplaani lisa-
da. Samuti on nüüd võima-
lik sõita Tallinnast Narva 
ja Narvast Tallinnasse ka 
õhtusel ajal,“ sõnas Elroni 
müügi- ja arendusjuht 
Ronnie Kongo.

Kuulutaja

Rahvusvahelisele turismimessile joosti tormi

Aqva stend Tourestil. Foto: Tourest 2020

mujal) näinud niivõrd pikka 
järjekorda, nagu nüüd. Moo-
dustunud saba turismihuvi-
listest ulatus messikeskuseni 
viivate treppide juurde välja! 
Ning laupäeval said isegi kõik 
garderoobinumbrid otsa, ei 
mäleta, et kunagi üldse mida-
gi taolist juhtunud oleks. Ko-
hati jäi liikumisruumi hallides 
väheseks, sest uudistamist ja-
gus iga boksi juurde.

Tourest 2020 oli väljas ligi 
500 eksponenti, kokku 32 
riigist. Mõnes mõttes siiski 
nagu minimudel soomlaste 
võimsast Matka-messist, aga 
sellegipoolest märkimisväär-
ne.

Rohkesti tutvustasid põ-
nevamaid paiku ja reisimis-
võimalusi oma riikides just 
Soome ning Läti. Kuid ka Ve-
nemaa, kes propageeris vah-
vaid reisivõimalusi Pihkvasse 
(olevat võrreldes Nõukogude 
ajaga tohutult muutunud) 
ja Leningradi regiooni (täis 
vanema aja arhitektuurilisi 
šedöövreid). Asjalikku in-
fot maailma juhtiva suurrii-
gi USA kohata jagas nende 
siinne saatkond.

Eksootilisemate sihtkoh-
tadena võib vahest välja tuua 
Sri Lanka, Indoneesia ja roh-
keid seiklusi tõotav nn „vaba-
duse saar“ Kuuba.

Soodsaid reisipakkumi-
si leidus üldiselt ehk natuke 
rohkem kui jaanuarikuisel 
Helsingi Matka-messil. Ja eks 
ikka „soojadele maadele“ nagu 
alati – Türgisse, Egiptusesse 
ja Tuneesiasse.

Eesti osas tooks eraldi esile 
Ida-Virumaa, ajaloohuviline 
peaks eelkõige vaimustuma 
Vaivara Sinimägede muuseu-
mist. Populaarseks puhkuse-
kohaks olevate veekeskuste 
ja spaade kohapealt konku-
reerisid ilmselgelt Saaremaa, 
Pärnu, Haapsalu ja Rakvere.

Rakvere Aqva Hotel & Spa 
on aastaid olnud Tourestil su-
perpakkumisega, ning sellelgi 
korral rahuliku hetke nende 
boksi ees loota polnud. Ta-
sub mainida, et Tourest 2019 
sai Aqva stend „Puhka Eestis“ 
hallis messikülastajate lemmi-
ku tiitli, mida nad väärikalt 
ka sellel messil esitlesid. Aqva 
on muide juba aastaid kena 
boksiga esindatud ka põhja-
naabrite Matkal.

Stendi juures peatudes 
jäi siiski kõrvu, et just Eesti 
kliendid on esirinnas – prae-
gu pidi 70–80 protsenti Rak-
vere spaa külastajatest olema 
nimelt eestlased. Soomlasi ja 
venelasi on tunduvalt vähem, 
kuid tooni annavad nemadki.

Ülo Külm
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KINNISVARA

• Müüa korter Kundas, 62,80 m2. Hind 
väga soodne! Müügiga kiire! Tel 5556 
7388

• Müüa kõigi mugavustega 1toaline 
korter Kundas. Hind Kokkuleppel. Tel 
5682 4814

• Müüa 1toaline korter Kundas 32m2, IV 
korrusel. Uued aknad, naaksuv põrand 
välja lõhutud. Võlad puuduvad. Hind 
5000 €. Tel 5884 1279

• Müüa Tapa linnas 1toaline keskküt-
tega korter, II korrus. Hind 16 000 €. 
Tel 511 0478

• Müüa 2toaline remonti vajav korter 
Haljala vallas Annikvere külas. Hind 
3500 € + notaritasu. Tel 5836 4842

• Müüa 2toaline keskküttega korter 
Kadrinas. Tel 5680 1956

• Müüa 2toaline korter Vinnis, II korru-
sel, rõduga, renoveeritud majas, remonti 
vajav. Hind 19 000 €. Tingimisvõimalus. 
Tel 5805 0872

• Müügis 2 toaline korteriühistusse kuu-
luv korter Kiviõlis aadressil Soo 3a (1/3, 
52,10 m2). Apteegini 100 m, polikliinik 
150 m. Lähimad kauplused (Konsum, 
Gross, Rimi 350 meetrit, Alko 200 meet-
rit. Kiviõli I Keskkool ja Maxima kauplus 
400 meetrit). Korter on normaalselt ela-
miskõlblik ja vajadusel jääb kogu tugeva 
konstruktsiooniga 60-aastate mööbel 
ostjale. Ostja soovil korter tühjendatakse 
mööblist. Soojendus tsentraalne, soe 
vesi gaasiveesoojendiga. Tel 524 7337

• Müüa Väike-Maarja alevikus 2toaline 
ahiküttega renoveeritud korter. Hind 
19 900 €. Tel 511 0478

• Müüa 3toaline korter Tamsalus, 5/5 
rõdu, sanitaarremont tehtud, hind kok-
kuleppel. Tel 5881 2719

• Müüa 3toaline korter Rakveres, Võidu 
70 3/5, 65m2, rõdu, kelder, parkimise 
koht. Hind 59 000 €. Tel 5551 8067

• Müüa remonti vajav 3toaline korter 
(koos mööbliga - uued aknad ja uus 
katus, toimiv KÜ, kommunaalkulud 28 
€/kuus, küte elekter) Arknal. Hind 15 000 
€ või kokkuleppel. Tel 520 9713

• Müüa 3toaline korter Rakveres Kungla 
tänaval. Tel 5625 6916

• Müüa Kadrina alevikus 3toaline 
avar keskküttega korter. Hind 34 900 
€. Täpsem info tel 511 0478

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

 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
OÜ ESTEST PR 

OSTAB
metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Müüa kõigi mugavustega korterid 
Tamsalus. Ääsi 17, 3toaline, hind 9000 
€. Ääsi 5, 3toaline. Hind 7000 €. Sääse 12, 
3toaline, hind 2900 €. Sääse 10, 3toaline, 
hind 2000 €. Sääse 10, 2toaline, hind 1900 
€. Ahjuküttega korter, Koidu 17. Hind 
3000 €. Tel 505 3151

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile anda 
(tagatisraha nõue) Tapal  eriplaneerin-
guga korter, 3 tuba + köök, 2 x dušš, 2 x 
WC, saab kasutada soovi korral 2 eraldi 
1toalise  korterina, ahikeskküte + õhk-
soojuspump + 2 x konditsioneer, möb-
leeritud, 5 minuti tee rongipeatuseni. 
Võimalik ehitada pööningukorter-keldris 
saun. Üür 100 €/korter + maksud. Hind 26 
000€ . Vahetus variandid. Tel 5648 8989 

• Müüa Viru-Jaagupis remonti vajav 
4toaline korter II korrusel. Tel 5342 0092

• Müüa kinnistu vaikses kohakeses. Tel 
5335 9804

• Müüa maad Rakveres Tehase 5, 1888 
m2 . Tel 5554 8456

• Müüa garaaž Piiral koos pikap Volgaga. 
Tel 5390 4654

OST

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

• Ostan Rakveres 1toalise kõigi mugavus-
tega korteri. Tel 5332 8728

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

• Ostan 1 või 2toalise korteri Tapa 
linnas. Tel 511 0478

• Ostan 2-3toalise korteri Rakveres. Tel 
504 5560

• Ostan 3-4toalise korteri Kadrinas. Tel 
522 2166

• Ostetakse talukoht või kinnistu vanema 
majaga Lääne-Virumaal või Järvamaal 
(hooned võivad vajada remonti). Või-
malik vahetada korteri vastu Tapal. Kõik 
pakkumised on oodatud. Tel 511 0478

• Ostan talumaja koos metsamaaga. 
Email: talumaakinnisvara@gmail.com, 
Talumaa Kinnisvara OÜ. Tel 5919 7348

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

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovime üürida 1-või 2toalist korterit 
Kundas või Rakveres, võib ka ahiküttega 
pakkuda,

lemmikloom kassi näol peaks olema 
lubatud. Nõus maksma 100 € + kommu-
naalkulud. Tel 5633 8987

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile alates 01.03, 1toaline 
renoveeritud korter Rakveres, Tartu 
tn. Tel 5595 1893

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega kor-
ter Kunderi tn. Tel 511 0286

• Anda üürile Rakvere kesklinnas kõigi 
mugavustega korter, mööbliga ja ilma, 
50-80 m2, hind 300-450 €. Tel 502 9052

• Anda üürile 2toaline möbleeritud kor-
ter Rakveres ahju-ja elektriküttega. Üüri 
hind 220 € + elekter, vesi. Tel 527 0058 

• Anda üürile otse omanikult 2toaline 
ahjuküttega korter Kadilas. Tel 513 7633

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis. 
Tel 503 9175

• Anda üürile garaaž Rakveres Mulla tn. 
Tel 512 2530

ÄRIPINNAD

• 14 aastat tegutsenud hambaravika-
binet (63m2, sisustatud), anda rendile 
või müüa Rakvere bussijaama vastas. 
Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 SED 2,5 l, 110 kW, 2000. 
a, diisel ning müüa Audi 80 B4, 2,0 l, 66kW 
universaal 1994. a, bensiin, tumelilla, 
heas sõidukorras, palju väljavahetatud 
vanad osad uutega. Õlikulu ei ole. Va-
hetusest vahetuseni. Hind on soodne. 
Tel 5386 6881

• Müüa Peugeot 206 1,4 55 kW, bensiin, 
2002.a. Tel 5609 7522

• Müüa väga heas korras Citroën c4 
2007.a, 2.0, bensiin. Ilma roosteta. Üle-
vaatuse just läbinud. Hind 2200 €. Tel 
5632 3142

• Müüa Fiat Albea 1,4 bensiin, 2007 nov. 
Eestist uuena ostetud, läbisõit 66 000km. 
Ülevaatus 12.2020, talve- ja suverehvid. 
Tel 502 8156

• Müüa Ford Fiesta, 2002. a, 1.4D, 5 ust, 
tumeroheline, manuaal, igapäevases 
kasutuses. Hind 999 €. Tel 502 5069 (jä-
relmaksu võimalus)

• Müüa Ford Mondeo 2001.a. 2,0 85 kW 
diisel (ZA). Tel 5609 7522

• Müüa Mercedes-Benz CI 80, 12.10.2006, 
must. Tel 557 5132

•  Müüa Mitsubishi Outlander 2,4 ben-
siin, 2005.a, automaat, 4x4. Ülevaatus 
läbitud. Tel 511 3414

•  Müüa Nissan Almera 1,5 2004.a, heas 
korras. Tel 517 4193

• Pisike vapper valge Opel Corsa sinule! 
Müüa Opel Corsa, 1.0, 44kW, 2006.a, ben-
siin, manuaal. Hind 1450 €. Tel 5884 1279

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

• Müüa Volvo XC90 R-Design, 2.4, 
136kW, 2007. a, diisel, automaat. 
2019. a juulis vahetatud roolilatt ja 
roolivõimupump. 2019. a septembris 
vahetatud tagumised piduriklotsid ja 
kettad. Auto korrapäraselt hoolda-
tud. Hind 7950 €. Asub Pärnus. Tel 
518 3539

• Müüa VW Golf Variant 1,8, 1995. a, 
66kW, must toonklaas, konks, topelt 
veljed, uus summuti jooks, põhi keevi-
tatud, karbid vahetatud, ÜV märts 2020 
või varuosadeks. Iga päev sõidus. Hind 
700 €. Tel 523 6447

• Müüa 2005. a mootorratas Yamaha 
FZ-6N R4, 72kW, bensiin. Hind 2250 
€. Tel 5592 4229

• Müüa Audi 80 14 tolli veljed koos lamel-
lrehvidega või eraldi. Tel 529 1004

• Müüa naastrehvid koos velgedega 4 tk. 
185/65 R14. Tel 517 5071

VARUOSAD
• Ostan vene mootorratta ja sõiduau-
tode uusi varuosasid. Võib pakkuda ka 
veneaegset külgkorviga mootorratast. 
Tel 5346 6841

• Ostan autode katalüsaatoreid ja tah-
mafiltreid. Täpse hinna määramiseks 
saada kood kati pealt, pilt või helista! 
Tel 5190 0942. Oleme ka facebookis/
Katitakso

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Tel 5565 9595

• Ostan igas seisus sõidukeid, puksiiri 
võimalus, arvelt kustutamine. Tel 
504 0457

• Ostame sõidukeid. Turuhinnaga mitte 
pakkuda. Tel 517 4193

• Ostan Vazide, Moskvitši, Volga uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne. Ostan Ve-
neaegseid uusi rehve. Tel 515 7395

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid igas 
seisukorras! Võib remonti vajada! 
Helista ja saate teada palju teie sõiduki 
eest pakume! Tel 5309 2650

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

TEENUSED

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

• Sõiduautode remont, diagnostika 
20€/h, summuti remont. Rakverest 10 
km, Haljala vald Aasu. Tel 5620 2164

• Autoplekitööd parima hinna ja kva-
liteedi suhtega Lääne-Virumaal. Tel 
508 6455

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT
• Veo ja kolimisteenus ning kolu vedu 
prügimäele. Tel 506 1547

• Metsaveoauto teenus. Tel 503 2269

 

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 2 m kõrge. Tel 5810 5969
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EHITUSTEENUS
• Teen pahteldus, värvimistöid, pai-
galdan akna-uksepalesid, kipsplaati, 
laminaat parketti jne. Võib pakkuda ka 
tööd väljaspool Eestit. Tel 551 0531

• Maalritööd, trepikodade remont, ül-
dehitus, antiikkrohv, kindakrohv. Tel 
5897 9293, Ehmes OÜ

• Aitan remondi-ja ehitustöödega. Plaa-
timine. Tel 526 0804

• Korterite remont, eramute ehitus, 
lammutustööd. Tel 5360 0003

• Teostame korterite, eramute ehitus ja 
remonttöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 5394 6666

• 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

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

• Teostan ehitus ja remonditöid, terras-
side ja abihoonete ehitus, lammutus ja 
renoveerimine. Tel 5390 0769

• Teostame siseviimistlustöid, vannitoa 
remonti. Tel 567 8007

• Lammutustööd koos sodi äraveoga. 
Tel 5380 0863

• Salvkaevude puhastamine ja remont. 
Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, 
vannitubade remont ja plaatimine. Tel 
5684 3839, https://www.facebook.com/
Siseviimistlus-481333308740539/

• Kõrvalhoonete ehitus, garaažid, 
saunad, grillimajad, puukuurid. Tel 
5380 0863

• Ehitus, viimistlus, soojustus, lammu-
tus. Tel 504 5560

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

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

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

• Teostame lammutus- ja koristus-
töid, samas ka prahivedu. Tel 5553 
0770

• Teostame kõiki ehitus-ja lammutustöid 
ning prahi utiliseerimist. Pikk töö koge-
mus. Töö kiire ja korralik. Tel 5604 0360

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

• Pleki kantimisteenus: aknaplekid, 
sokliplekk, parapetid, kõik erikujulised 
ja standardplekid. Tel 553 9330

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

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

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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

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

LOE

• 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

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Tänavakivide paigaldus • ääreki-
vide paigaldus • parklate ehitus 

• maja panduste ehitus • kipsseina 
ehitus • laminaat parketi paigaldus
• puit terasside/fassaadide ehitus

Tel 5673 4632
niinekivi@gmai.com

• Transpordi-ja kolimisteenus kaubiku-
ga. Tel 5191 4422

• Kolimine ja veoteenus. Tel 5552 8487

• VEO-JA TÕSTETEENUS. Kandevõime 
12 t. Tel 5307 8178

• 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 kokku-
leppel! Tel 5604 0360

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunnitöö 
30 €/h. Rendime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat BOSCH 
25 € - 24/h. 10meetrine redel 6 € - 24/h. 
Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo (230) 
6 € - 24/h.  Tõstetööd kraanaga MAZ, 
kilomeeter objektile 1,30 € ja tunnihind 
40 €. Noole pikkus 14,5 m ja tõstevõime 
12,5 t. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Kolimis- ja transporditeenus kaubi-
kuga. Tel 5553 0770

• Transport, ehitustehnika rent, 
puhastusteenused. Tel 524 3689 või 
527 4455

TRANSPORDITEENUS 
Citroen Jumper kaubikuga 

Lääne- Virumaal
Kandevõime 1400 kg
Kaubaruum 3,6x1,8 m 

 tel 5347 6567

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
• Reovee- ja fekaalivedu Viru-Nigula 
vallas ja lähiümbruses. Tel 5190 5421 

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, 
Kardina ja Tapa vallas. Tel 5656 1515

• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ. Tel 5194 4298, 5381 9930

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvidee-
rimine. Tel 5552 8487

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostame elektritöid. Tel 5380 0863

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Teostan erinevaid elektritöid. Hind 
kokkuleppel. Tel 5689 4149

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

Jõgisalu, Aasuvälja küla, Vinni vald,
Lääne-Virumaa, 46702

Küte
Elekter
Üldehitus
Viimistlus
Ventilatsioon
Projektijuhtimine
Santehnilised tööd
Saunade ehitamine
Saunamaterjalide müük

Tel: 524 7349
werner.jogisalu@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

PLAATIMISTÖÖD
KÖÖGI RENOVEERIMINE
SAUNADE EHITUS

TEL 5884 3346
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• Müüa voodi 160x200 cm, korralik. 
Hind 200 €, asukoht Sõmeru. Tel 
5687 7583

• Müüa heas korras voodi koos Dor-
meo madratsiga- 300 € (140x200 
cm, külgeehitatud öökappidega, värv 
tamm), täispuidust pikendatav söögi-
laud - 150 € (värv tume lakk), toidukui-
vati - 25 €, rinnaltsurumise pink koos 
kangi ja kahe paari hantlitega ning 80 
kg erinevas suuruses raskustega - 130 
€. Küsi infot või tule vaatama. Tel 
5688 8797

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

• Müüa uus Dormeo kattemadrats oda-
valt. Tel 5384 1960

• Müüa Dormeo madrats soodsalt. Tel 
5362 4501

• Müüa uued Dormeo madratsid sood-
salt. Tel 5685 2009

• Väikese tasu eest annan muna koori ja 
karpe. Tel 5362 4501

OST

•  O stan Norma/Salv o ja  teisi 
NSVL-aegseid mänguautosid ning 
vanu 1970-1990. a valmistatud Vene 
1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan nõukaaegseid alumiinium 
kastiga käru, võib vajada remont ja 
kruustangid, kohvi vahvliküpsetaja, 
kivipistikuid. Tel 503 1849

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan kristall portselan arsise vara-
jane tarbeklaas nõusid ja esemeid. Tel 
5616 5761

• Ostan majapidamises olevat vanavara 
ja seisma jäänud asju: mööbel, nõud, 
mänguasjad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja- tarvikuid. Paku julgesti. Tel 5616 5761

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

• Ostan ehituslikku saematerjali. Tel 
5380 0863

• Ostan tööriistu. Tel 5380 0863

• Ostan saunaahju, malmahju või metall 
kamina. Tel 5801 9086

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

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

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

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

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku- ja 
käekelli ja muud kila-kola. Esemed 
võivad vajada parandamist. Paku julgesti! 
Tel 5031849

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770

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

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

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

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

   Tegemist on finantsteenuste reklaamiga,  tutvu tingimustega 
   www.varalaen.ee ning pea vajadusel nõu spetsialistiga. 
   Näiteks 5 000 euro laenamisel 1 aastaks intressiga 14% a. on 
   krediidi kulukuse määr 15,76% ning laenu brutosumma 5 387 
   eurot. Tegevusloa nr 4.1-1/169

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

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

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

MUUD TEENUSED
• Puhastame hauaplaate-ja äärekivisid 
Lääne-Virumaal. Hind kokkuleppel. Tel 
5555 0532 või 5395 0222

• Aitame vanureid ja abivajajaid kodus-
tes töödes, tasu kokkuleppel- ka arvega, 
lühiajalised valved. Tel 503 2269

• Pakun raamatupidamisteenust, raa-
matupidamine@cici.ee. Tel 5383 3871

• Kodulehekülgede ja e-poodide val-
mistamine ja parandamine Lääne-Vi-
rumaal. Vaata lähemalt https://www.
disain24.ee või helista tel 5822 9489

• Alumiiniumkatuseredelid. Valmis-
tamine. Tel 515 9155

• ÕIGUSABI. Meristo Õigusbüroo Põhja 
25, Rakvere, tel 514 1346, e-post meristo-
monica@gmail.com. Vastuvõtt eelneval 
kokkuleppel

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

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

• Mobiilse elektrigeneraatori teenus 
~20kw (+-). Tel 503 2269

• Küttepuude saagimine ja lõhkumine. 
Tel 5660 3585

• Ostan vanametalli. Konteinerid, 
haaratsiga veoauto. Gaasiga lõikamine 
sobivasse mõõtu. Romude arvelt kustu-
tamine. Tel 5190 0942

• Renditöötajad Tel 504 0457

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

• KALEVBAND, tantsumuusika igale eale! 
Tel 518 5318

• Ansambel (1-2 liikmeline) õhtujuhti-
mine üle Eesti. Tel 5190 1697

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 1269

• FELIX BÄND, soodne. Tel 5559 3419

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

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

KODU

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

• Ostan vene mootorratta ja sõiduau-
tode uusi varuosasid. Võib pakkuda ka 
veneaegset külgkorviga mootorratast. 
Tel 5346 6841

• Ostan akordioni 60-80 bassiga, soovi-
tatavalt külgregistreiga. Pill peab olema 
hääles ja lõõts terve. Tel 5656 8908

• Müüa uus REJ veepõhine käteräti-
kute kuivati. Mõõdud 35x130. Kroom, 
roostevaba teras. Kaasas soomekeelne 
juhend. Hind 70 €. Tel 5595 1893

• Müüa soodsalt uus tali. Tõstejõud 1 
tonn. Tel 5384 1960

• Saunakeriste müük. Tel 5380 0863

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega (pii-
mahoiustamiskotid, pudelid, tagavara 
voolikud, kahes erimõõdus leheter 
pumbaotsad jm). Üksik- või kaksikpum-
pamise funktsioon, pumpamiskiiruse ja 
-tugevuse reguleerimine, juhtmevaba 
akuga. Tel 5687 6068

OSTA

MÜÜ 

VAHETA

kuulutaja.kuulutused.ee
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*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
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja KROSSIKAD

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!

gukeskus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

Müüa Rakveres
korralikku

KUIVA KÜTTEPUUD
 (40 l võrgus, 30 cm lepp)

VÕRGU HIND 
2.50 € 

TOOME KOJU 
AL. 10. KOTIST!
Tel 5567 5755

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Hind sisaldab transporti!

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüa kuiv lepp 30cm. 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-puitbrikett 
96 tk. alusel 960 kg, 165 €. Müüa kivisüsi 
alusel 1000 kg - 25kg kottides, 250 €. 
VEDU TASUTA. Tel 5373 3626

• Müüa küttepuid ( märgi ja kuivi, lahti-
selt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Sanglepp, lepp, metsakuiv kuusk. Tel 
5192 4320

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 501 2905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
507 4553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

EHITUS

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

METS

• Ostan kasvavat metsa ja metsamaad. 
Tel 5346 9159

• Aitame metsade ja parkide omanikke 
noorendike hooldusel, üle pinnalisel 
niitmisel ja istikute käsitsi väljapuhas-
tamisel ning valgustusraiel. Meie mees-
konnal on pikaajalised kogemused ka 
parkmetsade taastamisel ja korrashoiul. 
Täpsusta hinda kohe. Tel 5668 6484

• Saemeeste brigaad teostab raieteenust 
ja võsalõikust. Puhastame kraavid ja 
teeservad võsast ja suurtest puudest. Tel 
506 0777, info@timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

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

METSA RAIE- JA VÄLJA-METSA RAIE- JA VÄLJA-
VEOTEENUS.VEOTEENUS.
KA PEHMELT KA PEHMELT 
PINNASELT.PINNASELT.

INFO: 518 4333INFO: 518 4333
info@viruhalud.eeinfo@viruhalud.ee

Müü oma kinnistu 
Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!

Müü oma kinnistu 
Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!
Müü oma kinnistu 

Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa lehtpuuhaket. Tel 5660 3585

• Müüa mahedalt kasvatatud toidukar-
tulit „Maret“ „Reet“ „Piret“ ja „Ando“. 
Tel 504 6887

• Müüa head toidukartulit “Vineta“ „ 
Flavia“ „Printsess“ ja „Gala“. Seemne-
mõõtu „Gala“.

Tel 5616 5542

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

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või 5354 3002

LOOMAD

• Kolimise tõttu müüa noor Birma kass. 
Tel 5384 1960

• Müüa hiidküülikuid. Sobib ka lemmi-
kuks. Tel 5685 8009

• Müüa sümboolse hinna eest toakoera 
kutsikaid. Tel 5596 6802

• Müüa 4-kuune jänes. Ainult lemmik-
loomaks. Tel 5685 8009

VANAVARA 

• Ostan majapidamises olevat vanavara 
ja seisma jäänud asju: mööbel, nõud, 
mänguasjad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja -tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan mudelautosid ja (Norma) aeg-
seid mänguasju. Tel 503 1849

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

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

• Müüa 2 õlilampi. Tüki hind 5 €. Asu-
koht Kadrina. Tel 5595 1893

• Ostan vanaaegseid esemeid ja asju. 
Tel 567 2175

• Ostan veneaegseid ja vanemaid vinüül-
plaate. Tel 503 9650
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Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL
13. veebruaril 2020. 

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39
NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 5,00 8,00

Hapukapsas kg 1,80 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Värske kapsas kg 0,50 0,70

Kaalikas kg 1,00 1,50

Peet kg 0,80 1,50

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 1,50 2,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Seedermänni seemned 100 g 3,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Saaremaa lõnga müük turul laupäeval, 22. veebruaril!
AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID KELL 10- 14

VEEL MÜÜGIL:
tööstuskaup - jalanõud ja riided
saunavihad (laupäeval)

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

• Müüa vanaaegne triikraud. Hind 25 
€. Tel 5595 1893

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

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

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kal-
lilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, foto-
sid, albumeid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. Teemad 
– linnavaated, pulmad, matused, inime-
sed, pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5857 3749

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

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rakvere, 
Laada 14 - suur valik müügil meeste 
fl anell pluusesid on ka suuri numbreid.

• Tugevate ja tundlike kätega massöör 
vabastab stressist ja üle pingest tekkinud 
vaevustest: selja-, kaela-, õla- ja peava-
lust. Tel 5371 2433

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

TUTVUS

• Vaba ja vallaline 50 a. mees soovib 
tutvuda 40-60 a. vallalise naisega. Tel 
5609 7522

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

• Kaalukauplus. www.rekaal.ee. 
E-post: kaal@rekaal.ee

Oleme tänulikud aja eest, 
mil olid koos meiega.

Avaldame kaastunnet 
kõigile lähedastele

TOOMAS NURGA
surma puhul. 

Sõbrad haljastusest: 
Gerli, Külli, Ilse, Karin, 

Merike, Kalle, Sass

Südamlik kaastunne 
Svetlana Aasmäele lähedastega 

kalli venna 
ANATOLI SERGEJENKOVI

kaotuse puhul. 

Töökaaslased radioloogia 
osakond Rakvere 

Tuleviku 1

Vaikselt lahkusid isake hea, 
muredest, valudest enam ei tea.

Siiras kaastunne 
Anule kalli 

ISA
kaotuse puhul. 

Tiiu ja Marget

Ei kustu leinavalu hingest, 
ei kuiva silmist pisarad. 
Kuid mälestuste maailmas 
ta alati jääb teiega.

Avaldame kaastunnet 
Kajale venna 

TOOMAS NURK 
kaotuse puhul. 

OG Elektra 
töökaaslased

 

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad… 

Avaldame kaastunnet 
Kaja Nurgale venna 
TOOMAS NURK 

kaotuse puhul. 

Margit ja Küllike
 

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
su hingest saab tähekild. 

Avaldame kaastunnet 
Anule perega kalli 

ISA 
kaotuse puhul. 

Turukaubamaja 
kollektiiv
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

TÄNA MAAILMAS

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada ka 

VEEBIKESKKONNAS. 

Kuulutus ilmub 
nii internetis 

kui ka paberlehes. 

Täna 671 aastat tagasi, 
14. veebruaril 1349. 
aastal toimus üks suu-
remaid pogromme juuti-
de vastu, kui Stras-
bourgis (praegusel 
Prantsusmaal) hukati 
mitu tuhat juuti, keda 
kahtlustati katku-
epideemia levitamises 
ja soovis kristlasi 
hävitada.

Allan Espenberg

Antisemitismil on teadu-
pärast väga pikk ajalugu. Juu-
te kardeti ja vihati, neid ni-
metati nõidadeks ja neid ei 
usaldatud, mis võis olla tingi-
tud nende suuremast rahvus-
likust ühtsusest, aga kindlasti 
ka jõukusest, sest juudid olid 
enamasti rikkamad kui teised 
rahvad.

Ka keskaegses Euroopas 
olid suhted kristlaste ja juu-
tide vahel alatasa pingelised, 
mis aeg-ajalt leidsid väljundi 
vägivallas. Juute oli kombeks 
süüdistada näiteks armulaua 
sakramentide rüvetamises ja 
rituaalmõrvade korraldami-
ses. Nendele traditsioonilis-
tele süüdistustele lisanduski 
14. sajandi keskel veel süü-
distus katku levitamises, mis 
tõi kaasa hulgaliselt veriseid 
pogromme terves Euroopas.

14. sajandi alguses halvenes 
tunduvalt kliima, mille taga-
järjeks oli vilja ikaldumine ja 
üleüldine nälg, kuid need ei 
olnud ainsad pahad ja huka-
tuslikud asjad, mis inimeste 
igapäevast eluolu mõjutasid. 
Lisaks hakkas peatselt levima 
hirmus ja halastamatu sur-
mav haigus – must surm ehk 
katk.

Aasiast alguse saanud katk 
jõudis 1347. aastaks Euroo-
passe ja tappis mõne aas-
taga enam kui kolmandiku 
eurooplastest. Euroopa oli 
laastatud ja terved linnad 
muutunud inimtühjadeks. 
Kuna keskaegne meditsiin 
ja kirik olid musta surma ees 
jõuetud, siis pöördusid mee-
leheites ja hirmunud inime-
sed ebausu ning paganluse 
poole, aga süüdlasteks kõigis 
hädades hakkasid traditsioo-
niliselt pidama juute. Metsi-
kut hirmu ravimatu haiguse 
ees püüti leevendada juutide 
tagakiusamisega.

Juute peeti katku-
haiguse levitajateks
Kahtlustused, et juudid on 
seotud katkuepideemia valla-
päästmisega, tulenesid ees-
kätt sellest, et juute tappis 
katk tunduvalt harvemini kui 
kristlasi. Selles võis oma osa 
etendada juudi kogukondade 

1349: patuoinasteks tembeldatud 
juute tapeti massiliselt

Emile Schweitzeri maal juutide vastasest rünnakust Strasbourgis. Foto: wikipedia.org

mõnevõrra kinnine ja sule-
tud eluviis ning judaismi et-
tekirjutused isikliku hügieeni 
kohta. Lisaks on mõningate 
uuringute järgi kolmanda ve-
regrupi (B) inimesed – juu-
tide hulgas on selliseid eriti 
palju – mitu korda vähem 
vastuvõtlikumad katkule.

Juba enne katkuepideemia 
algust süüdistati väga sageli 
juute joogiveekaevude mür-
gitamises ja pidalitõve levita-
mises, mille eesmärgiks ole-
vat olnud kristlaste hävitami-
ne. Liikvel olid kuuldused, et 
juudid ja moslemid on sõlmi-
nud omavahelise kokkuleppe, 
et hävitada surmavate haigus-
te abil maamunalt kõik krist-
lased. Eksisteeris ka arvamus, 
et katk saadeti kristlastele ka-
ristuseks selle eest, et nad va-
rem olid suhtunud juutidesse 
sallivalt.

Esimesed juudipogrommid 
algasid 1348. aasta aprillis 
Touloni linnas Prantsusmaal, 
millele järgnes juutide taga-
kiusamine Hispaania linnas 
Barcelonas. Septembris ta-
peti juute Zürichi tänavatel, 
aga detsembris põletati neid 
lõketes Baselis. 1349. aasta 
jaanuaris märatseti juutide 
kallal Augsburgis, Salzbur-
gis, Münchenis, Freiburgis, 
Speyeris, Mainzis ning teistes 
Austria ja Saksamaa linnades. 
Mitmes linnas tapeti viima-
ne kui juut ning nendest said 
juudivabad linnad. Juudi-
pogrommid toimusid Euroo-
pas täpselt samas suunas, kui-
das levis katk – lõunast põhja.

Nende julmade arvete-
õiendamiste peamisteks ellu-
viijateks olid linnaelanikud 
ja käsitöölised, aga vaimulik-
kond hoidis eemale ja 
pogrommides ei osalenud. 
Kohalikud võimumehed ja 

valitsejad, kelle ülesandeks 
oli tagada juutide turvalisus, 
vaatasid enamasti kõrvale ja 
ei teinud juutide päästmiseks 
suurt midagi.

Strasbourgis korraldati 
suurim veresaun
Kõige mustemaks, verise-
maks ja kurvemaks päevaks 
Euroopa juutidele kujunes 
14. veebruar 1349, kui Stras-
bourgis tapeti enam kui 2000 
juuti, kusjuures umbes 900 
põletati elusalt. Sellest sünd-
musest sai kõrgpunkt Euroo-
pa pogrommidele, mis vapus-
tasid 14. sajandi keskel küm-
neid linnu.

Strasbourgi linnapea Pe-
ter Swarber püüdis küll välja 
astuda juutide kaitseks, kuid 
seepeale tagandati ta koos 
veel mõne linnanõukogu liik-
mega hoopis ametist. Ilmselt 
ei toetanud linnapea juute 
mitte suurest ligimesearmas-
tusest, vaid omakasu silmas 
pidades, sest juutide äritege-
vus tõi linnaisade taskusse 
kena kopika.

13. veebruaril väljastas 
linnavalitsus, mis hakkas 
kartma mässava linnarahva 
viha ja sedagi, et neid süü-
distatakse kokkumängus juu-
tidega, loa juutide hävitami-
seks ja pagendamiseks ning 
järgmisel päeval korraldus 
täideti. Nn tuleriidaks ehita-
ti spetsiaalne puidust maja, 
kuhu aeti juudid sisse ja see-
järel süüdati see koos elusate 
inimestega. Mingi rühm juu-
te püüdis varjuda kohalikule 
juudi kalmistule, kuid sealgi 
pandi nad põlema. Tule-
surmast pääsesid vaid mõned 
juudid, kes olid nõus laskma 
end ristida, aga mõningatel 
andmetel samuti lapsed ja 
ilusad tütarlapsed.

Veresaunas ellujäänud juu-
did kihutati linnast mine-
ma, kusjuures naasmiskeeld 
kehtis veel sada aastat. Kõik 
inimesed, kes olid juutidele 
võlgu, vabastati kohustustest, 
aga juutidele kuulunud vara 
rööviti ja nende ettevõtted 
rüüstati. Võlgadest vabane-
mine ja juutide varanduse 
endale kahmamine võis olla 
üheks juutide massitapmise 
põhjuseks. Aga Saksa-Rooma 
keiser Karl IV (valitses 1346–
1378) andis Strasbourgi lin-
naelanikele ametlikult andeks 
tapatalgutes osalemise.

Sellel hirmsal ajal muu-
tus tõotatud maaks Euroopa 
juutide jaoks Poola, kus ku-
ningas Kazimierz III Suur 
(valitses aastail 1333–1370) 
andis juutidele varjupaika ja 
garanteeris neile julgeoleku. 
Taoline ettenägelik poliiti-
ka kindlustas Poola kuning-
riigile pikkadeks aastateks 
majandusliku tõusu, millest 
said osa ka riigi elanikud. 
Mitmes teiseski paigas õn-
nestus pogrommidest hoidu-
da, näiteks Marseille’ linnas 
ei toimunud juutide tagakiu-
samist, kuigi linn sai katkust 
tugevasti kannatada. Austria 
hertsog Albrecht II Tark suu-
tis samuti oma valitsemispiir-
konnas pogromme vältida.

Mitmel korral kasvasid 
juudipogrommid üle spon-
taanseteks rahvaülestõusu-
deks. Näiteks Kölnis püüdsid 
juudihävitajad hakata märat-
sema ka kõigi teiste võõra-
maalaste ja vaeste kallal.

Kui alates 1351. aastast 
hakkas katkuepideemia vai-
buma, siis lõppesid ka juutide 
tapmised ning sajandi teisel 
poolel suudeti juudi kogu-
konnad Euroopa paljudes 
linnades taastada.
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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,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvaid sinke ning vorste

Kampaania sealiha

3,89 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E-R

L, P

9-16

Suletud

Püsivalt soodsad hinnad era- ja ärikliendile.
Vormista soodus- või maksekaart kodulehel www.jetoil.ee

Kaarditasu 0, haldustasu 0, lepingutasu 0.

RAKVERE TANKLA
Narva tn 30

BE95
BE98
D
EDK

Saadaval
BIOKOMPONENDI

VABA 
diislikütus

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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

www.pelletikaminad24.ee
info@calidum.ee
Tel: +372 58 180 046

Pelletikamin ESP13
10kW, 90m kütmiseks

Soodushind: 1550€

2

www.facebook.com/EhituseABC 

Kampaania tingimused: www.ehituseabc.ee

15.-16. veebruar

KÕIK  KAUBAD -25%
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