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MÕNE REAGA

Üleskutse mälestada 
võidelnuid

K utsume kõiki Lääne-Viru-
maa inimesi osalema kam-
paanias „Mälestades Eesti 

Vabadussõjas langenuid ehk vaba-
duse küünlameri“.

Leidkem oma kodukandis üles-
se kõik isamaalised ausambad, mä-
lestustahvlid, kalmud, mida vähegi 
teate. Puhastagem need lumest ja 
pangem nende juurde küünlad, 
mälestades nii Eesti Vabadussõjas 
võidelnuid ja langenuid. Siis palun 
tehke sellest pilt ja saatke see hil-
jemalt 24. veebruaril kell 18.00-ks 
aadressile indrek.jurtsenko@kait-
seliit.ee. Sellest sünnib ühine, pilt-
haaval kokku kogutud fotoalbum 
„Vabaduse küünlameri“, mida ja-
game Viru maleva Facebooki lehel 
ja mida saate ka ise enda sotsiaal-
meedialehel sealt edasi jagada.

Lisaks on Viru malev koosta-
mas pildiraamatut maleva ajaloost 
ajaperioodist 1918–2022. Eriti on 
oodatud pildid aastatest 1918–
1940, aga ka 1990–2020. Kui sul 
või su tuttaval on Viru maleva 
tegevustest pilte, palun saada vih-
je samuti aadressil indrek.jurtsen-
ko@kaitseliit.ee.

Viru malev

Foto: Viru malev

Täna on Kaitseliidu taastamise 33. aastapäev
K aitseliidu taastamine toimus 17.veeb-

ruar 1990 – tänavu möödub sellest 33 
aastat. Siinkohal on paslik tuletada 

meelde Kaitseliidu ajalugu.
Esimese maailmasõja lõpuga 11. novem-

ber 1918 lõppes Eestis Saksa okupatsioon. 
Samal päeval loodi riigi kaitseks relvastatud 
kodanike liit Eesti Kaitse Liit, mille ülemaks 
sai kindralmajor Ernst Põdder ja juhatuse esi-
meheks Johan Pitka. Virumaa ja Rakvere lin-
na kaitseliidu ülemaks määrati N. Reek. Te-
gutseti põhikirjata, kuid põhimõttega „ausa 
tahtega isamaa heaks“. Alanud vabadussõjas 
astusid esimestena enamlastele vastu kaitse-
liitlased. Peale Tartu rahu sõlmimist kaotas 
organisatsioon vajalikkuse ja tegutses roh-
kem kütiseltsidena. 12. augustil 1920. aastal 
liidu tegevus lõpetati.

Paar nädalat peale bolševike mässukatset 
1924. aasta 1. detsembril kehtestas kindral-
leitnant Johann Laidoner Kaitseliidule 17. 
detsembril ajutise põhikirja, millega kutsuti 
liit taas ellu.

2. veebruaril 1925 kinnitas vabariigi valit-
sus Kaitseliidu uue põhikirja, millega määrati 
kogu organisatsiooni juhtimine ja tegevus. 
Siia kõrvale tekkisid ka Naiskodukaitse, Noo-
red Kotkad ja Kodutütred.

17. juunil 1940 marssis punavägi Eestis-
se. Samal päeval saadeti malevatesse käsk 
Kaitseliidu relvad kokku korjata ja sõjaväe 
ladudesse ära anda. Algas Kaitseliidu likvi-
deerimine. 27. juunil1940 andis vabariigi 
president välja Kaitseliidu likvideerimise 
seaduse. Kaitseliidu varad (organisatsioon oli 
enne 1940. aastat Eesti Evangeelse Luterliku 
Kiriku järel teine maa- ja kinnisvara oma-
nik Eestis) läksid Eestimaa Kommunistlikule 
Parteile. Kaitseliidu kardetavust näitas seegi, 
et esimestena likvideeriti Nõukogude Liidu 
repressiivorganite poolt kaitseliidu ohvitse-
rid.

Kolmas algus
Kolmanda alguse sai Kaitseliit 17. veebruaril 
1990. aastal Järvakandis, kus organisatsioon 
taasloodi. Juba varem oli tekkinud omaalga-
tuslikus korras üle Eesti üksusi või klubisid, 
mis olid sama eesmärgiga. Otepääl tegutseti 
juba 1989. aastal. Rakveres moodustati üksus 
16. jaanuaril 1990. aastal.

Rahvarinde aeg oli läbi ja rahva mälus oli 
kustumatuna Kaitseliit kui Nõukogude Liidu 
suurim hirm. Üht või teist pidi olid algatajad 
seotud kas muinsuskaitseseltsi või kodanike 
komiteedega. Siin tuleb au anda Kalle Ellerile, 
mehele, kes otsustas liita üksused ja taastada 
Eesti Kaitseliidu. Tema oli sel ajal ainuke, kes 
tegelikult teadis, mida ürituselt loota ja kuidas 
edasi minna.

Nii saabusidki Kaitseliidu üksuste esindajad 
17. veebruaril 1990. aastal Järvakandi kultuu-
rimajja ja panid aluse taastatud Eesti Kaitselii-
dule. 17. veebruaril 1990. aastal kella 12.07-ks 
kirjutasid 125 inimest alla dokumendile, mil-
lega taastati Eesti Kaitseliit kui üleriigiline 
organisatsioon. Kohalolijaid oli rohkem, kuid 
allkirja mitteandmise põhjused on nende tea-
da. Olime ju okupatsiooni tingimustes ja KGB 
vaateväljas. Rapla volikogu esimehe hr Saare 
ettepanekul valiti koosoleku juhatajaks hr K. 
Eller.

EESTI KAITSELIIDU 
KONVERENTSI OTSUS
Eesti Kaitseliidu 
konverents otsustab:
1. Taasluua eesti Kaitseliit
2. Seoses okupatsiooni tingimus-
tega ja sellega, et Eesti Vabariigi 
seaduslik valitsus ei ole võimeline 
oma võimu teostama, peatada 
eesti Kaitseliidu 1931. a põhikiri ja 
vastu võtte ajutine põhikiri.

3. Moodustada Eesti Kaitseliidu 
Keskkogu valimisteni Kaitseliidu 
ajutine juhtimiskeskus, soovitada 
juhtimiskeskusele Vanematekogu 
kandidaadid.
4. Tagada Eesti Kongressi saadi-
kute valimiste kaitse.

Järvakandis, 17. veebruar 1990. a.
Eesti Kaitseliidu juhtimiskeskuse 

liikmed K. Eller; P. Ilus ja M. Kingo

Selle otsusega sai Kaitseliidust 
esimene Eesti Vabariigi aegne 
taastatud institutsioon.

Vanematekogusse valiti: Anneli 
Ammas, Juhan Kõdar, Jaanus Paal, 
Ants Raudsepp, Valdur Raudvas-
sar, Tõnu Saar, Ülo Uluots, Jaak 
Unt.

Taastatud Kaitseliidu ülemaks 
valiti Kalle Eller.

Kokkutulnutel oli palju küsimusi, osa jäigi 
vastuseta. Kõigile oli aga selge, et koondudes 
ühtsesse üle-eestilisse organisatsiooni oleme 
arvestatav jõud ja hoiatus Nõukogude Lii-
dule, meeldetuletus minevikust. Kaitseliidu 
taasloomine oli kaudses mõttes Kalevipoja 
ärkamine.

Kalle Elleri isepäisus ja jonnakus pääs-
tis organisatsiooni politiseerumisest. Käis 
kemplus ERSP ja Kodanike komitee vahel. 
Nii otsustati, et kuni Eesti Vabariigi oma 
valitsuse moodustamiseni allutatakse Eesti 
Kaitseliit eksiilvalitsusele. Kontaktid olid 
läbi eksiilvalitsuse sõjaministri hr Jüri Too-
mepuu.

Üle Eesti oli hoos Kaitseliidu kasv. Liht-
sad Eesti inimesed ei mõelnud, kes Eestit 
valitseb, nad leidsid, et isamaa kaitsmine 

pole pelgalt tänavale tulek, vaid alaline val-
midus ja tegutsemine liitudes Kaitseliiduga.

Pärast Järvakandi 
koosolekut
17. märtsil 1990. aastal moodustati Ida-Viru 
lipkond ja 2. aprillil 1990. aastal Lääne-Viru 
lipkond. Kokku moodustasid nad Viru ma-
leva.

Kuna ajad olid Nõukogude Liidu jaoks 
keerulised, siis erilist huvi KGB Kaitseliidu 
vastu ei tundnud. Püüti hankida infot, jäl-
giti tegevust, aga otsest sekkumist polnud. 
Arvan, et paljuski oli selles osa kartusel en-
nesõjaaegse Kaitseliidu ees. Neile oli arusaa-
matu kes, kui palju, mida omavad, mida ka-
vatsevad – Kaitseliidule aga andis see eelise. 
Küll aga oli Kaitseliit pinnuks iseseisvunud 
Eesti Vabariigi valitsusele, kes püüdis rõhku 
panna Kodukaitsele. Läks kaks aastat, enne 
kui 28. aprillil 1992. aastal arvati Kaitseliit 
kaitsejõudude koosseisu. Selle ajaga loo-
di struktuur, mis töötab tänaseni. Siin tuli 
tõeks J. Pitka öeldu: Eestit kaitsevad mehed, 
mitte relvad – kui mehi on, küll relvad leia-
me.

Kahju, et Kaitseliidu tegevust hinnati 
tänu poliitikutele kaks aastat (1990–1992) 
oma riigis vaenulikuna. Võimas on, et Kait-
seliidu vaim, mille sümboliks on Põhjakot-
kas, katab kogu Eesti. See on tegelikult üks 
väheseid teise maailmasõja eelse Eesti Vaba-
riigi väärtusi, mida on õnnestunud tänaseni 
säilitada üsna ehedalt originaalilähedasena 
ja elujõulisena, ning veel tugevamate tiiba-
dega uutele põlvkondadele pärandada.

Eesti eest surmani.

Kpt Ants Silm,
Kaitseliidu taastajaliige, taastatud Viru maleva 

esimene pealik



SISUTURUNDUS

Langetame toiduhindu, tõstame 
lapsetoetusi ja pensioneid!

Siret Kotka 
kandidaat nr 972

Toidu-, toasooja- ja kütusehinnad rühivad muudkui 
ülesmäge. Palgakasv pole paraku suutnud sellega sammu 
pidada. Ettevõtted teatavad ühtesoodu koondamistest ja 
paljud töötajad elavad pidevas koondamishirmus. Ühed 
ütlevad, et oleme kukkumas majanduskriisi, teised kin-
nitavad, et juba istume seal. Viivitamatult ja otsustavalt 
on vaja tegutseda leevendamaks kiirest hindade kasvust 
tingitud ränki mõjusid ja tagajärgi meie majandusele 
ning ühiskonnale laiemalt. Peame tarbijatele tagama 
mõistlikud hinnad ja tootjatele kindlustama konkurent-
sivõime. Kaalul on meie inimeste töökohad ja riigi mak-
sutulu.

Käibemaksu langetamisega 
toome vanad toiduhinnad tagasi!

Olukorras, kus toidu- ja ka teiste kaupade tootmiseks 
vajaminevate vahendite kallinemine üha jätkub, ega 
paista kuidagi vaibuvat, on ka Eesti toidutootjad jõud-
nud seisukohale, et on aeg toiduainete käibemaksu määr 
üle vaadata. Meil elab vaesuses või suhtelises vaesuses 
ligi 300 000 inimest, mistõttu oleks praegusel keerulisel 
ajal toidu- ja ka ravimite hinnalangusest paljudele suur 
abi. Keskerakond langetab valitsuses olles nii ravimite 
kui ka toidukaupade käibemaksu praeguse 20 protsendi 
pealt 5 protsendile.

Tõstame pensioni 1000 eurole!
1000-eurone pension on täiesti reaalne eesmärk, kuna 

ametliku prognoosi kohaselt kasvaks keskmine vana-
duspension kolme aastaga niikuinii 836 euroni. Valit-
suses olles kiirendab Keskerakond seda protsessi tõstes 
pensioni baasosa järgmisest aastast alates 50 euro võrra 
ja nii neli aastat järjest. Lisame siia veel indekseerimise 
võimenduse ja 1000-eurone pension saabki tehtud! Igal 

eakal on õigus oma eluõhtut inimväärselt veeta, sest ta 
on selle oma elutööga välja teeninud.

Iga lapse toetus olgu 100 eurot kuus!
Iga laps, kes Eestisse sünnib, on oodatud, väärtuslik 

ja võrdne kõigi teiste lastega. Olgu ta siis esimene või 
kümnes laps peres. Kehtiv süsteem on aga karjuvalt eba-
õiglane, kuna kui kolmas ja enam laps saab toetust 100 
eurot, siis esimene ja teine laps on väärt ainult 80 eurot 
kuus. Kurb tõsiasi on kahjuks aga see, et suuremas vae-
susriskis on sageli hoopis need pered, kus vanem kasva-
tab üksinda ühte või kahte last. Seetõttu tuleb kohe tõsta 
esimese ja teise lapse igakuine toetus samuti 100 eurole.

Lisaks tuleks lapsetoetused indekseerida, nagu on teh-
tud pensionitega, et need igal aastal automaatselt tõu-
seksid. Keskerakond pikendab ka lastetoetuse maksmise 
perioodi lapse 21-aastaseks saamiseni, kui ta õpib güm-
naasiumis või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, 
rakenduskõrgkoolis või ülikoolis täiskoormusel.

Eesti tuumajaamaga ei 
tohiks Nursipalut teha…

Meie riigi  julgeoleku seisukohalt on tähtis, et meil 
oleks energiaallikate paljusus. Olgu selleks siis tuule- või 
päikeseenergia, puit, gaas või põlevkivi. Eesti oma tuu-
majaam oleks siinkohal üheks kindlaks võimaluseks, 
mistõttu olen isiklikult sellele teemale avatud. Ent asjad 
peavad olema põhjalikult ja lõplikult läbi arutatud. Va-
nasõna, et üheksa korda mõõda ja üks kord lõika sobib 
siia ideaalselt. Tuumajaama planeerimisel ja ehitamisel 
tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid ja osapooli. Ma siiralt 
loodan, et kuhu iganes Maarjamaale tuumajaam lõpuks 
ka ei ehitataks, et sellise riiklikult olulise objekti rajami-
sega ei tehtaks niiviisi, nagu läks Nursipalu sõjaväelise 
harjutusväljaku laiendusega, kus kohaliku rahva arva-
musest sõideti teerulliga üle. Eesti on ikka kogu meie 
rahvale kuuluv riik, kus suuri asju võiksime ning peak-
sime üheskoos otsustama.
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ANDRES SÕBER

HANS KRUUSAMÄGI TOOMAS VÄINASTE

 MAKSIM BUTŠENKOV

ANDRI VÕSOKOVSKI

võimenduse ja 1000-eurone pension saabki tehtud! Igal sime üheskoos otsustama.
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Eesti varingupäästemeeskond 
naasis Türgist missioonilt

T eisipäeva õhtul naasis Eesti varingupäästemeeskond EST-
USAR Türgist missioonilt, kus aidati otsida maavärina ohvreid 
ning kaardistati katastroofi üle elanud piirkondade purustuste 

ulatust ja abivajadust. 35-liikmeline meeskond jõudis Türki 8. veeb-
ruaril, ligi 48 tundi pärast Türgilt rahvusvahelise abipalve saamist. 

„Eesti ja Türgi on mõlemad Euroopa Liidu elanikkonnakaitsemeh-
hanismi liikmed, mille mõte on solidaarsus – õnnetuse korral min-
nakse võimalikult kiirelt abivajajale appi. Meie meeskond oli valmis 
kohe Eestist liikuma ja tegi kohapeal väga head tööd. Küll aga peame 
mõtlema menetlusprotsesside lihtsustamisele, et rahvusvahelise pääs-
temeeskonna saaks kiiremini välja saata. Rusudest inimeste päästmi-
sel on aeg kõige tähtsam,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tam-
mearu.

Eesti sise- ja välisministeerium koos Päästeametiga reageeris Tür-
gi rahvusvahelisele abipalvele pärast 6. veebruari varahommikul rii-
ki tabanud maavärinat. Varingupäästemeeskond EST-USAR töötas 
Türgis Hatay provintsis nädala jooksul 22 sündmuskohas, üle kont-
rolliti 50 hoone rusud. Ellujäänuid Eesti päästemeeskonnal rusudest 
välja tuua paraku ei õnnestunud, otsingutöödel kanti varisenud hoo-
netest välja kaks hukkunut. EST-USAR oli esimene sellesse piirkon-
da jõudnud päästemeeskond.

Päästemeeskonnal oli kaasas 14 tonni varustust, selle hulgas mees-
konna tagala (toit, vesi, telgid, välivoodid jms), päästevarustus ja 
-seadmed ning meditsiinivarustus. Lisaks otsingu- ja päästetööle anti 
kohalikele esmaabi ning kaardistati katastroofi ulatust – Harbiyes on 
purunenud pooled hoonetest, Antakya keskosas saanud kahjustada 
lausa 95 protsenti ehitistest. Linnade taristu on suures osas hävinud 
ning koduta jäänud inimesed vajavad kiiremas korras peavarju ja hu-
manitaarabi. Ka EST-USAR jättis katastroofipiirkonna meedikutele 
abiks ravimeid ja esmaabivahendeid, samuti anti kohalikele üle Eesti 
meeskonnast üle jäänud kütus. Pääste- ja meditsiinimeeskonna saat-
miseks Türki eraldas välisministeerium 400 000 eurot.

Eesti rahvusvaheline päästemeeskond (EDRT), mille üks osa on 
otsingu- ja varingupäästemeeskond EST-USAR, asutati 1997. aastal. 
EST-USAR on osalenud kahel välismissioonil Indoneesias aastatel 
2004–2005 ja Pakistanis aastal 2005 ning reageerinud hoone varingu-
le Kivi-Vigalas 2020. aastal.

Kuulutaja

Maakonna vabatahtlikud seltsilised 
käisid inspiratsioonipäeval
L aupäeval, 11. veebruaril käis 

Lääne-Virumaa vabatahtlike 
seltsiliste koordinaator Katrin 

Nõlvak koos nelja seltsilisega Pärnus 
üle-eestilisel inspiratsioonipäeval. 
Esmakordselt toimunud üritusel ja-
gati seniseid kogemusi ja pakuti välja 
uusi mõtteid.

Pärnusse tuli kokku 130 sotsiaal-
valdkonda panustavat vabatahtlikku 
üle terve Eesti. Positiivselt laetud 
päeva juhtis Urmas Vaino, kes on ise 
vabatahtlik konfliktivahendaja. Tema 
sõnum vabatahtlikele, kes mingil het-
kel tajuvad, et läheb raskeks oli: „Kui 
lähen tema juurde tagasi, siis näen, et 
asjad on arenenud edasi.“

Oma eduelamustest, läbipõlemi-
seohust ja seltsilise kutsumuse leid-
misest rääkisid inspiratsioonipäeval 
„elavad raamatud“ ehk seltsilised, kes 
väiksemates gruppides jagasid oma 
kogemusi. Tulevikuplaane visuali-
seeriti meeleolukate piltsõnumitega 
ja otsiti ideid nende teostamiseks.

„Seltsilised on suure südame ja 
hoolivustundega inimesed, kes on 
valmis oma vaba aega teise inimese 
heaks panustama. Kuid see tegevus 
peab olema ühiskonnas nähtav, usal-
dusväärne ja vabatahtlikku ennast 
toetav, et ei tekiks nn ärakasutamise 
tunnet,“ rääkis seltsiliste program-
mijuht Krista Pegolainen-Saar, kes 
kinnitas: „Vabatahtlikud seltsilised on 
tulnud, et jääda. Samamoodi nagu on 
jäänud vabatahtlikud päästjad ja abi-
politsei.“

Kõigest pooleteise aastase tegut-

semise tulemusel pakutakse täna 
seltsilise tuge ligi 800 eakale ja eri-
vajadusega täiskasvanule. Liitunud 
on ligi 300 vabatahtlikku seltsilist. 
Lääne-Virumaal tegutseb veebruari 
alguse seisuga 22 vabatahtlikku seltsi-
list, kes toetavad 70 abivajajat. Maa-
konnas toimetab ühtlasi kõige eakam 
seltsiline, kelleks on 96-aastane elu-
rõõmust pakatav Lydia.

Vabatahtlike seltsiliste liikumine 

on üle-eestiline ja eesmärgiks on toe-
tada eakaid ning täisealisi erivajadus-
tega inimesi. Seltsilised panustavad 
oma suurimat väärtust – vaba aega, 
et abivajajatele suhtlemist, mõistmist 
ja ärakuulamist pakkuda. Vabatahtli-
kud seltsilised ei asenda omavalitsus-
te sotsiaaltöötajaid- ja hoolekandjaid, 
kuid pakuvad seltsi ja ärakuulamist 
ning teevad koos abivajajaga lihtsa-
maid koduseid toimetusi.

Vabatahtliku seltsilise liikumise 
programmi viiakse ellu sotsiaalmi-
nisteeriumi poolt tellitud hanke „Va-
batahtlike kaasamise koostöömudeli 
rakendamine hoolekandesüsteemis“ 
raames ja seda rahastatakse Euroo-
pa sotsiaalfondi meetmest „Tööturul 
osalemist toetavad hoolekandeteenu-
sed“.

Kuulutaja

Vasakult Niina Vaher, Urmas Vaino, Katrin Nõlvak, Meeli Haav, Irina Vassiljeva, Piret Saul-Gorodilov. Foto: Priit Grepp

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere
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Kauplusevarguste arv suurenes 
aastaga neljandiku võrra
Justiitsministeeriumi 2022. aasta kuritegevuse ülevaatest selgub, et vara-
vastased kuriteod moodustasid suurima osa ehk 46% kuritegudest. Kokku 
registreeriti neid 3% rohkem kui aasta tagasi, neist enim Harju-, Ida-Viru- 
ning Tartumaal.

Kui 2020. aastani registreeriti varavastaseid kuritegusid järjest vähem, 
siis nüüd on nende arv taas suurenenud eeskätt varguste tõttu. „Vargused 
on varavastaste kuritegude seas domineerinud läbi aastate. Nendele järg-
nevad kelmused ja arvutikelmused ning omastamised,“ ütles justiitsminis-
teeriumi analüüsitalituse nõunik Andri Ahven.

Aastaga suurenes ennekõike kauplustes toime pandud varguste arv, 
mida registreeriti 23% enam kui aasta varem. Eeskätt varastati esmatar-
bekaupasid nagu juust, vorst, šokolaad ja kohv, aga ka kosmeetikat ning 
alkoholi. Valdav osa kauplusevargustest olid süstemaatilised vargused.

Sõidukivarguste arv vähenes aastaga 17%. Pea järjepidevalt on vähene-
nud röövimised, mida registreeriti mullu kuus korda vähem kui eelmise 
kümnendi algul.

Kõige rohkem varavastaseid kuritegusid registreeriti mullu Harjumaal. 
Nende kuritegude poolest paistavad enam silma ka Ida-Virumaa ja Tartu-
maa, nende järel Pärnumaa ja Lääne-Virumaa.

Ahvena sõnul registreeritakse varavastaseid kuritegusid rohkem eeskätt 
linnades, kus on palju varastele huvi pakkuvaid suuri kauplusi. Eelmisel 
aastal pandi kauplustes toime enam kui pool ehk täpsemalt 54% kõigist 
vargustest.

2023. aastal plaanib justiitsministeerium vargusi põhjalikult analüüsida. 
Eesmärk on saada teada, millised on peamised varguste toimepanijaid ise-
loomustavad asjaolud. „Täpsem teadmine vargusi toime pannud inimeste 
kohta võimaldab otsustada, kuidas oleks sääraseid kuritegusid võimalik 
ühe või teise inimeste grupi seas vähendada,“ selgitas Andri Ahven justiits-
ministeeriumist.

Kuritegevuse ametlik statistika kajastab politseile ja teistele õiguskait-
seasutustele teatavaks saanud kuritegusid. Registreeritud juhtumite sta-
tistika üksi ei näita kuritegude arvu, vaid peegeldab ainult osa kogu ku-
ritegevusest. Statistika kõrval jälgib justiitsministeerium ka uuringutega 
kogutud teavet.

Andmed kajastavad kuritegusid, kuid mitte kõiki kauplusevargusi. Alla 
200 euro suuruse kahjuga vargusi menetletakse esimesel ja teisel korral 
väärtegudena.

Kuulutaja 

Rakvere hakkab lõimumise teenust arendama
Uue projekti raames alustab 
tööd juhtumikorraldaja, kes 
siia saabujaid asjaajamisel ja 
sisse elamisel aitab ning toe-
tatakse Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogu pakutavaid lõi-
mumisalaseid tegevusi nagu 
keeltekohvik.

Liisi Kanna

Rakvere linnavalitsus on alates 
2021. aasta novembrist toetanud 
läbi siseministeeriumi ja kultuuri-
ministeeriumi projekti uussisserän-
dajaid, vähe lõimunud elanikke ja 
tagasipöördunud Eesti kodanikke. 
See projekt sai läbi eelmise aasta 
lõpuga. Kolmapäevasel linnavoliko-
gu istungil otsustati ühineda Eesti 
Linnade ja Valdade Liidu alustatud 
projektiga, mis võimaldab lõimu-
mise teenuste pakkumist jätkata ja 
arendada.

Omavalitsusliit asub järgmise 
kuue aasta jooksul toetama kohalik-
ke omavalitsusi lõimumisvaldkonna 
tegevusplaanide koostamisel ja sisu-
tegevustes – korraldatakse koolitusi 
ja koostatakse juhendmaterjale, et 
tõsta sisserändajatega töötamise või-
mekust, parendatakse omavalitsuste 
vahelist koostööd ning töötatakse 
välja lõimumisteekonnad, mis aita-
vad mõista sihtrühmade kogemusi. 
Projekt hõlmab kõigi omavalitsuste 
toetamist , Rakvere linn kaasatakse 
aga ühena omavalitsutest tegevuste 
ja teenuste arendamisel.

Rakvere linnapea Triin Varek 
rääkis, et eelistatud on piirkonnad, 
kes ka varasemalt osalesid – peale 

Rakvere linna Tallinna ja Tartu.
„Tegevusi rahastatakse Euroopa 

sotsiaalfondist 85 protsendi ja riik-
liku kaasfinantseerimisena 15 prot-
sendi ulatuses. Omavalitsusel oma-
osalus puudub,“ sedastas linnapea. 
Projekti juhtimine Rakveres jääb 
sotsiaalosakonna juhataja ametiüles-
andeks ja talle täiendavat tasu selle 
eest ei maksta.

Tegevuste raames on Rakvere 
linnavalitsus esitanud eelnevalt te-
gevuskava, mis on heaks kiidetud 
kultuuriministeeriumi poolt. Pla-
neeritud on luua juhtumikorralda-
ja töökoht ning taotletud rahastus 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 

poolt osutatud teenustele.
Juhtumikorraldaja tööülesanne-

teks on valdkonna koordineerimi-
ne, juhtumipõhine töö klientidega 
(toetamine ametiasutustes, juhtu-
mipõhine abivajaduse hindamine ja 
toetamine), tegevuskava jälgimine 
ja koostöö arendamine Lääne-Viru-
maa Keskraamatukoguga teenuste 
arendamisel.

Rakvere linna sotsiaalosakonna 
juhataja Kersti Suun-Deket nentis, 
et lõimumiseks vajatakse tuge eri-
nevates valdkondades „Näiteks hari-
duses – kuidas koolis kohaneda, töö-
tukassas, tööturuteenustega seoses,“ 
märkis sotsiaalosakonna juhataja. 

Ka tööandja juures võib suureks 
abiks olla, kui suunatakse, kuidas 
inimest sisse elamisel toetada.

Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gu arendab tegevuste raames tee-
nuseid elanike lõimumiseks, osutab 
keeltekohviku teenust ja pakub tei-
si arendavaid tegevusi kogukonna 
maja põhimõttel.

„Kui Rakveresse tulid Ukrain-
lased, siis raamatukogu on olnud 
neile ka teataud teenustega suureks 
toeks ja abiks. Nüüd on võimalus 
selle projekti raames neid teenuseid 
arendada ja saada sellele ka rahas-
tus,“ selgitas Triin Varek.

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu pakub lõimumisega seotud tegevusi ka praegu, nüüd on võimalus neid arendada. Foto: Tiina Kriisa / 
arhiiv
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Kõndisin hommikul tööle ja tee oli nii libe, 
et kukkusin. Kas tööle minnes juhtunud 
õnnetus on tööõnnetus?

Vastab Rein Reisberg
töökeskkonna konsultant

Tööõnnetuseks loetakse töötaja tervisekahjustust või surma, mis toimus 
tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja 
hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Kuni 
2003. aastani olid selles loetelus ka tööteel saadud tervisekahjustused, aga 
praegu kehtivate õigusaktide kohaselt tööteel toimunud õnnetust tööõn-
netuseks ei loeta.

Tööõnnetuseks ei loeta olukorda, kus töötaja kodunt tööle või töölt 
koju kõndides näiteks libiseb tänaval ja murrab käeluu. Samuti ei loeta 
tööõnnetuseks tervisekahjustust, mis on saadud ühistranspordiga või au-
toga kodunt tööle sõites.

Samas on töid, mida tehes tuleb liikuda ühest kohast teise, näiteks pos-
tiljon, autojuht, tänavapuhastaja. Sellisel juhul täidab töötaja tööülesandeid 
ja teel juhtunud õnnetus loetakse tööõnnetuseks. Seega olukordi hinnatak-
se juhtumipõhiselt.

 Tööõnnetus on ka järgnev näide. Tööandja ja töötaja on kokku leppi-
nud, et tööauto pargitakse töötaja kodu juures, kust tööpäeva alguses saab 
kodunt otse (ilma tööandja kontorisse minemata) kliendi juurde sõita. 
Küll aga juhtub enne kliendi juurde jõudmist liiklusõnnetus, mille tagajär-
jel saab töötaja tervisekahjustuse.

TÄNA MAAILMAS

1600: tuleriidal põletati 
Giordano Bruno 
Täna 423 aastat tagasi, 17. 
veebruaril 1600. aastal huka-
ti Itaalia filosoof ja vaimulik 
Giordano Bruno, keda inkvisit-
sioon süüdistas ketserluses.

Allan Espenberg

Giordano Bruno hukkamist oli aas-
taid varjatud. Inkvisitsiooniaegsed 
materjalid ei olnud uurijatele kät-
tesaadavad ja seetõttu eitasid kiri-
kujuhid pikka aega humanisti põle-
tamise tõsiasja. Näiteks 1885. aastal 
ilmunud teoses „Giordano Bruno 
traagiline legend“ väitis prantsuse 
ajaloolane Théophile Desdouits, et 
põletati ainult Bruno kujutis, aga 
mees ise elas oma elu lõpuni domi-
niiklaste kloostris.

Siiski on suudetud faktid Bruno 
hukkamise kohta teada saada, vaa-
tamata kiriku suurele vastuseisule. 
Tänu Itaalia riigi ühendamise prot-
sessile pääsesid teadlased ligi inkvi-
sitsiooni dokumentidele ning pea-
mised materjalid avaldati 19. sajandi 
lõpus. Nii said teatavaks Giordano 
Bruno ülekuulamiste protokollid 
Veneetsias, materjalid Bruno välja-
andmise kohta Roomale ja Rooma 
inkvisitsiooni otsused. Protsess ise 
kestis 7 aastat, 1592–1599.

Saatuslik kohtumine 
pealekaebajaga
Algas kõik sellest, et Bruno sai kirja 
veneetslaselt Giovanni Mocenigolt, 
kes pärast Bruno ühe filosoofilise 
teose lugemist sattus sellest vai-
mustusse ja kutsus mehe enda juur-
de filosoofiat õpetama. Giordano 
nõustus. Veneetsia oli sel ajal usu-
küsimustes üks liberaalsemaid riike, 
pealegi oleks Bruno sattunud kõr-

gest soost patriitside eestkoste alla.
Bruno sulandus kiiresti Veneetsia 

tormilise eluga. Ta andis Moceni-
gole tunde, käis kirjandusringides, 
reisis Padovas ning kõik näis tema 
jaoks laabuvat. Kuid Mocenigo oli 
kitsarinnaline, kahtlustav, ebausklik 
ning ta ei näinud oma õpetajas mitte 
teadlast, vaid mustkunstnikku, kes 
võiks õpetada talle mälukunsti ja fi-
losoofiat.

Kuid Bruno polnud mustkunstnik 
ja õpetas lihtsalt teooriaid. Moceni-
gole ei avaldatud maagilisi saladusi, 
vaid räägiti uuest maailmasüstee-
mist, religioonist, kristluse uuest 
mõistmisest. Õpilase ja õpetaja vahel 
tekkisid vaidlused ketserluse teemal 
ning Bruno ainult irvitas õpilase ja 
tema vana usu üle, kuulutades võitu 
oma õpetusele. Bruno uskus, et kõige 
aluseks on mateeria, mis toodab kõik 
iseendast; ta uskus, et Universum on 
ajas lõpmatu ja igavene (see tähen-
dab, et seda ei loonud keegi, ka mitte 
Jumal); arvas, et taevase maailma ja 
maise maailma moodustasid samad 
viis elementi, mis oli vastuolus kesk-
aegsete õpetustega taevase ja maise 
maailma vastandumise kohta.

Religioosne ja ebausklik Moce-
nigo hakkas Bruno õpetusi kartma. 
Lõpuks otsustas ta kirjutada peale-
kaebuse: „Mina, Giovanni Moceni-
go, teatan südametunnistuse kohus-
tusest ja pihiisa korraldusel sellest, 
mida kuulsin mitu korda Giordano 
Brunolt, kui ma temaga oma majas 
rääkisin, et maailm on igavene ja 
eksisteerivad lõputud maailmad... 
et Kristus tegi väljamõeldud imesid 
ja oli maag, et Kristus ei surnud oma 
vabast tahtest ja püüdis nii palju kui 
suutis surma vältida; et pattude eest 
ei ole karistust; et looduse loodud 
hinged lähevad ühelt elusolendilt 

teisele. Ta rääkis oma kavatsusest 
asutada uus sekt, mida nimetatak-
se „uueks filosoofiaks“. Ta ütles, et 
Neitsi Maarja ei saanud sünnitada; 
mungad häbistavad maailma; et nad 
kõik on eeslid.“

Inkvisitsioon tuli Brunole järele 
22. mail 1592. aastal.

Protsess Veneetsias 
ja Roomas
Protsessil küsitleti tunnistajaid, 
prooviti koguda tõendeid, kuid kõik 
põhines ainult Mocenigo ütlustel. 
Need tunnistused reetsid veneetsla-
ses absoluutset diletanti filosoofias: 
ilmselgelt ei saanud ta aru, millest 
tema õpetaja kirjutas, haaras kinni 
üksikutest faktidest, rebis need kon-
tekstist välja, ei püüdnud süveneda 
seostesse ning oli seetõttu veendu-
nud Bruno ateismis ja kristlusevas-
tasuses.

Bruno aga hiliskeskaja normaalse 
inimesena ei kavatsenudki usust ja 
kirikust eralduda, lihtsalt ta mõistis 
religiooni teisiti. Protsess venis, vih-
kamine Bruno vastu avalikes ring-
kondades kasvas, Veneetsia inkvisit-
sioon ei julgenud juhtumit lõpetada 
ja andis selle üle Roomale. Lisaks 
nõudis seda aktiivselt Rooma kuu-
ria, sest Bruno polnud veneetslane, 
pealegi oli ta munk ja allus seetõttu 
paavstile. Jaanuaris 1593 viidi Bruno 
Rooma inkvisitsioonivanglasse. Ja ta 
kadus. Tervelt seitsmeks aastaks.

Mis temaga sel perioodil juhtus, 
pole teada. Tõenäoliselt korraldati 
põhjalikke ülekuulamisi, koguti tea-
vet tema elu ja töö ning suhete koh-
ta saksa protestantidega, uuriti tema 
raamatuid, üritati teda sundida va-
batahtlikult üles tunnistama. Bruno 
jätkas ülekuulamistel oma filosoofi-
liste seisukohtade kaitsmist, selgitas 

ja põhjendas neid.
Katoliiklikud ajaloolased väi-

davad, et Bruno kohtuprotsess ei 
olnud seotud teaduslike ja filosoofi-
liste, vaid teoloogiliste küsimustega 
ning et teda ei mõistetud süüdi kui 
mõtlejat, vaid kui põgenenud mun-
ka ja usust taganenut. Protsess lõp-
pes 9. veebruaril, kui inkvisitsioo-
nitribunal tunnistas Bruno kahetse-
matuks, kangekaelseks ja vankuma-
tuks ketseriks. Brunolt võeti preest-
ri tiitel ja ta arvati kirikust välja.

Keskajal ei saatnud inkvisitsioon 
inimesi ise tuleriidale, vaid kuulu-
tas välja üksnes karistuse. Põletama 
pidid juba teised võimud: inkvisit-
sioon andis kurjategijad koos koh-
tuotsuse ja hukkamissoovitustega 
ilmalikesse kohtutesse. Nii oli ka 
Brunoga. Olles oma õpetuse õigsu-
ses kindel ja vankumatu, lausus Bru-
no kohtunikele meeldejäävad sõnad: 
„Tõenäoliselt mõistate te minu üle 
kohut suurema hirmuga, kui seda 
tunnen mina!“ ja kordas mitu korda: 
„Põletamine pole sama mis ümber-
lükkamine!“

17. veebruar 1600 oli 52aastase 
Giordano Bruno viimane päev. Ta 
põletati Rooma Campo de’ Fiori 
väljakul. Suhu topitud tropiga Bru-
no seoti raudketiga posti külge ja 
temast tõmmati üle märg nöör, mis 
tule mõjul tõmbus kokku ja lõikus 
kehasse. Bruno viimased sõnad olid: 
„Ma suren vabatahtlikult märtrina 
ja tean, et mu hing tõuseb viimase 
hingetõmbega paradiisi.“ Kui tuli 
kustus, koguti Bruno tuhk kokku ja 
visati Tiberi jõkke.

1899. aastal püstitati Campo de’ 
Fiori väljakule mälestussammas 
Giordano Brunole. Aga Bruno teo-
sed jäid katoliku kiriku keelatud raa-
matute nimekirja kuni 1948. aastani.
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).



S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, www.autosoit.eee-mail: info@autosoit.ee,

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 28.02 ja 22.03

B-kat e-õpe 21.02 ja 23.02
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 03.03 ja 24.03

Lisainfo tel (+372) 329 5035 ja registreerimine

koolitusele e-post koolitus@rak.ee

ÕMBLUSKOOLITUS-
RÕIVASTE UUENDAMINE

teeme vanast uue 15.03-26.04.2023

Rakvere Ametikool, Piiri 8

Kolmapäeviti kell 16.00-18.15

koolituse maksumus 90€

teeme vanast uue 15.03-26.04.2023

Rakvere Ametikool, Piiri 8

Kolmapäeviti kell 16.00-18.15

koolituse maksumus 90€

KEVADTUULED

RIIDEKAPIS!

teeme vanast uue 15.03-26.04.2023

Rakvere Ametikool, Piiri 8

Kolmapäeviti kell 16.00-18.15

koolituse maksumus 90€

KEVADTUULED

RIIDEKAPIS!

KOKKADE

Aktsiaselts Rakvere Haigla
pakub tööd

puhkuste asendajale

aprillist kuni augusti lõpuni

Info osakonna juhatajalt

telefonil 322 9068

CV saata hiljemalt 27. veebruar 2023

meilile Piret.Toomingas@rh.ee

SINU PÕHILISED
TÖÖÜLESANDED ON:

OLED SOBIV
MEESKONNALIIGE KUI:

SIND OOTAB
MEIE JUURES:

Lisainfo: +372 5855 9598

Kaubandusosakond võtab
oma meeskonda tööle

reklaamide ette-

valmistamine

toodete pildistamine

kodulehe ja sotsiaal-

meedia haldamine

oled täpne ja kohusetundlik

sulle meeldib kirjutada ja

oled tekstiloomes osav

oled positiivne, hea

suhtlemisoskuse ja

organiseerimisvõimega

naudid uute ideede

väljatöötamist ja kiiret

elluviimist

omad mõne kujundus-

programmi kasutamise

oskust

tööalane väljaõpe

vaheldusrikas töö

kindel sissetulek

kaasaegsed töö-

tingimused

võimalus kasutada

täisvarustuses jõusaali

tasuta transport

Rakvere-Tobia-Rakvere

ASSISTENDI

Võtame ühendust vaid sobivate kandidaatidega!

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile CV@OGELEKTRA.EE

(reklaami alal)

Lisainfo: +372 5855 9598

Võtame ühendust vaid sobivate kandidaatidega!

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile CV@OGELEKTRA.EE

TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

• Pakun alalist tööd bussi-
juhile (liinitöö, enamasti 5 
päeva nädalas). Tel 503 2269

• Põllumajandusettevõte 
Vinnis otsib töötajat seafar-
mi. Poegimis- ja seemen-
duslauta. Tel 5341 3329

• Vajatakse hooldajat nais-
terahvale Tamsalus. Info tel 
5804 4426

• Vajan Rakveresse la-
serravi tegijat. Soovi-
tav üksik korralik naine, 
väljaõppe ja majutus 
võimalus. Tel 554 6490

OTSIN TÖÖD

• Naispensionär otsib ajutist 
tööd koristajana või hool-
dajana. Tel 5808  5260

OÜ Vajangu Peekon võtab 
seafarmi tööle 

farmipesija-mehaaniku.

CV saata 
vajangupeekon@gmail.com

Info tel 511 8848
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Algas kandidaatide esitamine 
maakondlikesse ekspertgruppidesse

E esti Kultuurkapital kutsub üles esitama kandidaate maakondlikesse 
ekspertgruppidesse perioodiks 2023–2025. Kandidaatide esitamise 
tähtaeg on 3. märts 2023. Uued liikmed kinnitab Kultuurkapitali 

nõukogu märtsi lõpus ning uued eksperdid alustavad tööd maist.
Kandidaate saavad esitada kõik vastavas maakonnas tegutsevad kultuu-

ri- ja spordialade ühendused ning organisatsioonid. Palutakse esitada ka 
kandidaate, kes varem pole maakonna ekspertgrupi koosseisu kuulunud.

Kandidaadilt oodatakse maakonna kultuuri- ja spordielu head tundmist, 
erapooletut suhtumist otsuste tegemisel ning head meeskonnatöö oskust.

Kirjalikus ettepanekus peavad olema: lühike põhjendus kandidaadi sobi-
vusest eksperdiks, kandidaadi CV, kandidaadi kirjalik nõusolek, kandidaa-
di ja tema esitaja kontaktandmed.

Kirjalikud ettepanekud palutakse saata e-posti aadressil kandidaat@kul-
ka.ee. Maakondades tegutsevate Kultuurkapitali ekspertgruppide kohta 
leiab informatsiooni veebiaadressilt www.kulka.ee/ekspertgrupid. Lisa-
teavet jagab Viktoria Toompere telefonil 5068 173.

Kuulutaja 

MÕNE REAGA 

Tourest 2023 keskendus 
suurel määral siseturismile
Baltikumi vanim rahvusvaheline turismimess Tourest, mida 
peetakse aastast 1991, toimus eelmisel nädalal, neljapäe-
vast laupäevani, taas Eesti Näituste messikeskuses. Kuigi ta-
gasihoidlikum ettevõtmine kui viimati, võttis Tourest 2023 
enda alla ikkagi kolm suurt halli – põhihall, „Puhka Eestis“ 
hall ning „Elamuste ja maitsete“ hall, kus sai degusteerida ja 
osta väiketootjate sööke-jooke.

Ülo Külm

Touresti külastajaid jagus parasjagu kõigile kolmele päevale. Kinnitatud 
andmetel käis messil kokku tublisti üle 27 000 huvilise. Kuna päevade lõi-
kes oli Tourest küllaltki pikalt avatud, siis otseselt tunglemist küll ei tekki-
nud, kuid põnevamate ja messisoodustusi teinud bokside juures olid aeg-
ajalt pikemad järjekorrad.

Tourest 2023 oli väljas 312 eksponenti, kokku 27 riigist. Seega veidi vä-
hem, kui viimati.

Albaania esimest korda Tourestil
Rohkesti tutvustas põnevamaid paiku ja reisimis/puhkamisvõimalusi oma 
riigis just Läti. Soome seekord väga esil polnudki, võiks isegi öelda, et osa-
leti üllatavalt tagasihoidlikult. Leedu hakkas samuti veidi paremini silma. 
Suvel autoga läbi Baltikumi? Miks mitte, messilt sai ülevaatliku brožüüri 
kämpinguvõimaluste kohta kõigis kolmes Balti riigis – „Camping in Bal-
tics“.

Eksootilisemad maad, sihtkohad? Ilmselt Nepaal ja Tansaania, kuid 
kahtlemata ka üldse esimest korda Tourestil osalenud Albaania. Armastu-
se saare Küprose, seal sündis teatavasti armastuse jumalanna Aphrodite, 
praegu küllaltki populaarse Malta, Gruusia ja Hispaania boksi peaks samu-
ti ära märkima.

Mis lennu-ja laevafirmasid puudutab, siis neid leidus vähevõitu. Suurte 
boksidega olid siiski korralikult esindatud airBaltic ja Tallink.

Väga suur Eesti osa
Eesti osas tooks eraldi esile aktiivselt osalenud Ida-Virumaa, tutvustasid 
muuhulgas sellist toredat maikuist üritust nagu rattaretk „Kuidas elad, 
Narva?“. Kuid tegelikult olid kõik maakonnad kenasti väljas. Võru maa-
konna Setomaa boksis ja paaris kohas mujalgi võis päeva jooksul osa saada 
ka miniformaadis rahvalikest tantsuetteastetest või pillimängudest.

Veekeskuste ja SPA-de kohapealt konkureerivad ilmselgelt Tallinn, 
Pärnu, Haapsalu, Toila ja Rakvere.

Rakvere Aqva Hotel & SPA on juba aastaid kena boksiga esindatud ja 
nende teenuste vastu oli ka suurem huvi. Nende poolt jagatud flaieriga sai 
näiteks Aqva vee- ja saunakeskuse pileti 20 protsendise soodustusega.

Huvitava faktina võib nimetada, et kuna 2023. aasta on Eestis kuuluta-
tud sauna-aastaks, siis Tourestil tegi piltlikult öeldes debüüdi „Eestimaine 
saun“. Paljud messil osalejad olid ühel või teisel moel oma messipindade 
kujundamisel välja toonud sauna.
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

P A K K U M I S E D 17. veebruar - 2. märts

NÄDALAPAKKUMISED 17. -23. veebruarNÄDALAPAKKUMISED 17. -23. veebruar

1.34
37.22 €/kg

1.44
7.20 €/kg

1.48
9.87 €/kg

1.98

1.78
2.28

2.081.68
2.24 €/l

1.64 2.64
6.52 €/l

0.64
al 9.70 €/kg

1.78
7.12 €/kg

1.28 0.58
12.61 €/kg

0.98 2.44 1.38

2.54
10.58 €/kg

3.28

2.94
7.35 €/kg

HEA HIND

2.38 2.18

1.24
13.05 €/kg

1.48

1.34
7.66 €/l

1.68

1.08
1.28

9.82 €/kg

2.28
2.68

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

3.68

1.88

4.45 €/kg

6.93 €/kg

2.98

0.74

0.88
7.33 €/kg

1.18

2.58
14.33 €/l

3.28

Jogurtijook
Actimel
4x100g / 2 sorti

Täissuitsuvorst
Lihaveise
240 g
Rannarootsi

Jäägri grillvorstid
365 g
Nõo

Jäätis Super Viva
Cookie
al 105 ml / al 64 g
2 sorti

Kodune kissell Mo Saaremaa
(mustsõstraga)
750 ml

Friikartul Sunny Fries
(külmutatud)
1 kg

Kreeker Tuc Mini
(sibula ja hapukoore)
100 g

Kattega maapähklid Mogyi
120 g / 2 sorti

Piimašokolaad Milka Bubbly
(valge šokolaadi täidisega) 95 g

Šokolaadi kondenspiim
Jaani 250 g
Polven

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

Tallinna kilu fileed
100 g
Viru Rand

Kondenspiima karamell
Jaani
190 g
Polven Foods

Räimerullid juurviljadega
marinaadis
380 g / 200 g
Viru Rand

Räimerullid juurviljadega
marinaadis
380 g / 200 g
Viru Rand

Kaeraküpsised Jyväshyvä
Šokolaadipisar
350 g
Fazer

NÄDALAPAKKUMISED 17. -23. veebruar Suitsu-keedu seljakarbonaad
(viilutatud)

110 g

Seakoot, 1 kg

Viru sink
400 g
HkScan

3.54 1.68

Rebitud sealiha BBQ-kastmes
Maks & Moorits
200 g

Juust Atleet Valio Kuldne
(viilutatud)
30% 150 g

Hernesupp Mamma
300 g
Saarioinen

1.98

Majonees Hellmann`s
Original 405 ml

6.74 €/l

1.78 2.48

Piimašokolaad Twix
White 46 g

Kummikommid Trolli
Pingummi 175 g

6.97 €/kg 12.32 €/kg9.80 €/l

Küpsised Milka
Choco Sticks
112 g

Kartulikrõpsud Estrella
180 g
3 sorti

A+ A

A+ A

A+ A

8.99 €/kg
13.40 €/kg

2.68
3.68 1.68

16.80 €/kg

Vürtsikilufilee
100 g
Viru Rand

2.28

1.98
2.58

19.80 €/kg

Räimerullid juurviljadega
marinaadis
380 g / 200 g
Viru Rand

1.68 1.98

Šokolaad Kalevipoeg
300 g

1.68
13.60 €/kg

4.84

4.08

HEA HIND

HEA HIND HEA HIND HEA HIND

LIH
AMEISTRID

LIH
AMEISTRID
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED

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: A 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; JOOGID, 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,Kohtla-Järvel: A+ A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas:
A A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+. Tel 354 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,Jõgevamaal Tallinnas:
A A B A+ B A A+ A A B A+. Tel 653 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; KOTKAKAUBAKESKUS, 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; 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:Raplamaal: Harjumaal:
A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:. 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 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn

1, . 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, TilaA Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: AJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

1.38
al 1.98

0.05 €/tk

2.08
3.48

2.77 €/l

2.38
2.88

2.58
3.58

2.87 €/l

0.58
0.84

0.12 €/tk

3.58
4.68

0.98
1.68

2.18
2.68

0.02 €/tk

1.14
1.58

0.11 €/tk

4.58
5.68

6.11 €/kg

4.28
5.24

1.12 €/l

2.78
3.18

0.17 €/tk

10.98
21.88

0.21 €/tk

.

15.17 €/l

17. veebruar - 2. märts

0.84
1.38

5.60 €/l

Kohvioad Lavazza
Qualita Rossa
1 kg

Kaste Maggi
Texicana Salsa
500 ml

Kohvijook Starbucks
Frappuccino
250 ml / 2 sorti

Toonik Fentimans
0,5 l / 2 sorti

KPN Vahuvein Casa Charlize
Prosecco DOC Brut
1 l1 %, 0,75

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

Viski Jack Daniels
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Lavel Blanc
al 11 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Rumm Bacardi Carta
al 37,5 5 l%, 0,
2 sorti
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Puuvilja-marjavein
12,5% 0,75 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN Kvaliteetvahuvein Cava
Clos Amador
11,5 2 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi Grand Cavalier
38%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Tampoon OB Pro Comfort
16 tk pakis
4 sorti

Prügikott nööritav
LD 60 l
10tk/rull

Kassitoit Purina ONE
Dual Nature
750 g
2 sorti

Pesukaitse Libresse
Dailies
30 tk / 2 sorti

Pesuloputusvahend Lenor
750 ml
3 sorti

Üldpuhastusvahend
Ajax
1 l / 2 sorti

Nõudepesusvamm McLean
5 tk

Nõudepesuvahend Fairy
900 ml
4 sorti

Nõudepesumasina kapslid
Finish
53 tk

Päevalilleseemned Y.E.S
(röstitud)
150 g / 2 sorti

Akna- ja klaasipuhastusvahend
Clin 500 ml
3 sorti

2.58
3.28

0.04 €/tk

2.98
3.98

5.96 €/l

0.94
1.18

6.71 €/kg

13.98
20.98

2.44
2.98

9.76 €/l

2.68
3.38

5.36 €/l

Närimiskumm Orbit
60 tk 84 g
3 sorti

Magus mais Bonduelle Gold
170 g / 140 g

+ 0.10+ 0.10

Viin Hlibny Dar Classic
40% 1 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.88
2.48

3.76 €/l

Õhuvärskendaja Air Wick
Botanica
236 ml
2 sorti

Vinüülkindad McLean
10 tk
2 sorti

Salvrätikud Regina
karbis (4-kihti, 96 tk)

0.10 €/tk

A+

A+

Maitsestatud viin Viru Valge
(jõhvika)
37,5% 0,2 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

3.78
4.58

7.56 €/l

Apelsinimahl viljalihaga
Don Simon
Premium 2 L

Kassiliiv silikageelist
Kissa 3,8 l

Viin Krik Dushi Vodka
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.
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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

 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

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 
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

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

LAI VALIK VÄHE KASUTATUD 
JA UUSI TALVEREHVE!
Rakvere, Vabriku 12/1

324 3421

VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

ÜLDEHITUS

☎5333 0146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Võidu 112
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

Tel: (+372) 552 7977
Vilde 14, Rakvere
www.vildeautorent.ee

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.grossitoidukaubad.ee
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

NARVA, TALLINNA 52

220 m2 - 1. korrus

KOHTLAJÄRVE, 
MALEVA 23

69,8 m2, 2. korrus

RAKVERE, LAI 21 
TSENTRUM
36,1 m2 - 3 korrus 
privaatse terrassiga

NARVA, RAKVERE 71, 
MEGAMARKET

85,6m2; 10,3m2; 316,6m2; 
25m2 - 1. korrusel

LOKSA, ROHUAIA 6

71,2m2 - 1. korrusel

RAKVERE, 
TURU KAUBAMAJA, 
LAADA 16

49,4m2; 49,1m2; 52m2

0. korrus

Tel: 5554 5501

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rak-
veres, Tartu tänaval. Tel 5688 
7918

• Müüa või üürile anda 1toali-
ne keskküttega korter Tamsa-
lus (pakettaknad, turvauks). 
Tel 5680 1956

• Müüa 1toaline möbleeri-
tud korter Kundas (32,4 m2) 
kõigi mugavustega. Tel 506 
1547

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi 
mugavustega korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 
508 1311

• Ostan korteri otse oma-
nikult, Väike-Maarjasse 
või Tamsalu linna. Soovi-
tatavalt I-II korrusel. Tel 
503 5660

• Soovin osta 2toalise korteri
Rakvere kesklinnas, otse oma-
nikult, II või III korrusel. Tel 
5346 9159

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

• 5-liikmeline pere ostab 3- 
või enam toalise korteri, 
väiksema maja või maja osa
Rakvere või lähiümbruses-
se, otse omanikult. Tel 5592 
2258

• Ostan kapitaalremonti vajava 
maja või vana talukoha. Eelis-
tatult Virumaal, Järvamaal või 
Jõgevamaal, kuid võib pakkuda 
üle Eesti. Kuni 15  000 €. Tel 
5562 2919

• Ostan maja Tartu, vastu pak-
kuda 3toaline kõigi mugavus-
tega soe korter Jõgeval reno-
veeritud majas, I korrus, pood 
kõrval + kompensatsioon. Tel 
5817 2199

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja sa-
muti võib sisse jääda kogu teie 
vana prügi või mittevajamine-
vad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

• O s t a n  g a r a a ž i  M u l l a 
või Vilde tänaval. Tel 5648 
6638

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Haljalas 1toaline
möbleeritud korter. Tel.5814 
9224

• Üürile anda 2toaline möb-
leeritud korter Rakvere kesk-
linnas. Tel 517 7469

• Anda üürile Rakvere kesk-
linnas 1-või 2toaline  hea 
korter  (50 m 2).  Tel  5358 
6829

• O ma n i ku l t  a n d a  ü ü r i l e 
2toaline (60 m2) ahikütte-
ga- ja avatud planeeringu-
ga korter  Rakvere vana-
linnas, Pikal tänaval,  üür 
275 € + kommunaalmak-
sud ja elekter. Tel 56649 966, 
Pille

• A n d a  ü ü r i l e  o t s e  o ma -
nikult 2toaline ahjukütte-
ga korter Kadilas. Tel 501 
0497

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 

(heas korras, konditsioneer 
jm), bussijaama vastas Vilde 
14, Rakvere. Sobib ka hamba-
raviks, odavad kommunaalku-
lud. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Volkswagen Polo 2005. 
a, 1.9 diisel, 47kW, 5 ust, väga 
heas korras. Hind 2390 €. Tel 
5340 7805

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. 
Pakkuda võib kõike, ka nende 
varuosi. Maksan parimat hin-
da. Tel 5616 5761

• Ostan sõidukeid, kau-
bikuid ja maastureid igas 
seisukorras! Raha kohe 
kätte! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, 
maksan rohkem! Tel 5355 
5848

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

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

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

• Ostan igasuguses seisukorras 
vanu sõidukeid, vanaaegseid
sääreväristajaid, tsikleid. 
(VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, 
IŽ, Riga, delta) jne. Maksan 
head hinda!  Tel 5388 4499

• Ostan mootorrattaid, võrri
nende osi ja muud tehnikat. 
Tel 503 1849  

• Ostan kasutuseta jäänud seis-
va sõiduki. Sõiduauto, maastur, 
kaubik. Võib olla rikkega, mitte 
sõidukorras. Võtan arvelt maha. 
Järgi tulen puksiiriga. Kohapeal 
kiire tehing ja vormistamine. 
Oodatud kõik pakkumised ka 
nädalavahetusel. Tel 5365 4085, 
skampus@online

• Ostan igas seisukorras 
sõidukeid/maastureid/
kaubikuid! Huvi pakuvad 
ka vanad autod ja uuniku-
mid! Arvelt kustutamine! 
Virumaal tulen kohe koha-
le, paku julgesti! Tel 5565 
9595

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Kümblustünni rent. Hind 
alates 45 €/ööpäev. Rakve-
re piires transport tasuta. 
http://www.saunatünn.ee. 
Tel 514 7518

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, mudel (2,45 x 9,0 m), kraana. 
Tel 5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 
6,2 x 2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

• Veoteenus kaubikuga. Tel 
5660 3585
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Maakütte kontuuride 

paigaldus
● Septikute, mahutite, bio-

puhastite müük ja paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* 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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI 
• Teostame fekaaliveoteenust
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ. Tel 5194 4298, 5381 
9930

EHITUSTEENUS
• Müün, paigaldan ja remon-
din õhks o ojuspumpasid
ja konditsioneere. Tel 502 
4944

• Küttesüsteemide paigaldus
ja ehitus. Õhk-vesi ja maaküt-
tepumpade müük ja paigaldus, 
radiaatorite ja põrandakütte 
paigaldus, küttemagistraalide 
ehitus. Teostatud töödele ga-
rantii. Tel 5662 5804

• Biopuhastite, septiku-
te paigaldus  ja müük. 
Hajaasustuse programmi 
taotlused. Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

• Ve n t i l a t s i o o n i s e a d -
med, õhksoojuspumbad, 
õhk-vesi soojuspumbad, 
maasoojuspumbad, kon-
ditsioneerid. info@venti-
latsioon2.ee. Tel 509 3114

• Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, süvendamine, 
remont, rõngaste vahetamine 
ja käsipumpade remont. Tel 
5840 0240

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

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

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Teeme korteritele ja van-
nitubadele remonti. Teh-
tud töödele garantii. Tel 518 
7979

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983 või 
5656 4876

• Juhistik OÜ teostab: kil-
bitööd, kaablite paigaldus, 
pistiku pesade, veksel lüli-
tite, valgustuse paigaldus ja 
muud elektritööd. Piirkond: 
Ida- ja Lääne-Virumaal. Tel 
5850 9486. Email: juhistik@
gmail.com

• Teostan santehnilisitöid
Lääne-Virumaal. Üldehitus, 
siseviimistlus, hoone vunda-
mentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.
com

• Teostame kõiki lammu-
tustöid koos prahi äraveo-
ga. Tel 5308 1705  

• Eramute ja korterite reno-
veerimine. Tel 5889 2528

• Teostame kvaliteetset 
ehitus- ja viimistlustööd. 
Üldehitus, remonttööd 
(korterid, majad, kõrval-
hooned), maja ehitus vun-
damendist võtmeteni. Kui 
hindad täpsust ja head 
kvaliteeti, siis helista tel 
527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Teostan mööblipaigaldust
ja erinevaid ehitustöid. Tel 
5622 7192

• Kõik lammutustööd koos 
prahi äraveoga. Tel 5889 
2528

• Maalritööd, trepikodade re-
mont jt. Ehmesoy@gmail.com, 
Janek – 5897 9293, ehmes.ee

• Teostan ehitus- ja remon-
ditöid Rakveres. Üldehitus, 
viimistlus, vannitoad, saunad. 
Info tel 5351 5120

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 
2528

• Elektritööd kogemustega 
elektrikult. Tel 5349 5632

• Ehitus- ja remonttööd era-
mutes ja korterites. Sisevii-
mistlustööd, laminaadi ja 
parketi paigaldus, vannituba-
de ehitus, katusealuste soo-
justamine ja välja ehitamine
jne. Fassaadid (vooder, soojus-
tamine, värvimine) katused, 
vundamendid, terrassid jne. 
Santehnilised tööd. Tel 5803 
4004, huvi korral helistab ja 
jõuame hinnas kokkuleppele.

• Teostame: viimistlustöid, 
korterite remont, värvimine, 
kruntimine, seinapahtel, 
kipsplaatide paigaldus, vär-
vimistööd, põrandkatete pai-
galdamine, mööbli kokkupa-
nek. Teostame ka katusetöid ja 
teeme ka üldehitust. teostame 
töid Eestis kui ka Lätis - jääme 
pakkumisi ootama. Kontaktid: 
alillmets@gmail.com. Tel: Est 
+3725191 7497, Läti +3712869 
8282

• Väike fi rma teeb kõiki sise-
töid ka väiksema mahulisi 
(vannitoad,  saunad, maalri-
tööd jne). Tel 5663 1230

• Saunade, grillimajade, vari-
katuste, terrasside ehitus. Tel 
5889 2528

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 
2528

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

• Puukuuride ehitus. Tel 
5889 2528

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee. Tel 508 3305

• Pleki kantimine: valmista-
me plekke vastavalt kliendi 
soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõ-
duga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• PUR VAHUGA SOOJUSTA-
MINE. Tel 5565 3842, www.
pursoojustus.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• POTTSEPATÖÖD: ahjud, 
pliidid, kaminad, korstnad. 
Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, ehitus ja remont. Tel 
5647 2716, email viruahjud@
gmail.com

• Pottsepatööd. Teosta-
me küttekollete remonti, 
korstnaotsade ehitust ning 
parandust. vahvakorsten@
hotmail.com. Tel 5558 9732

• KORSTNAPÜHKIJA. Um-
mistuste likvideerimine. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• R a kve re  Kü t t e s a l o n g 
pakub küttesüsteemide 
paigaldust ning hooldust
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyt-
tesalong@gmail.com, 558 
6786, Jaama pst. 5 Rakvere, 
www.küttesalong.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• 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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
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

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142
RAAMATUPIDAMIS-

TEENUSED
• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

Mikro- ja väike 
e  evõtete raamatu-

pidamisteenus
✷Majandusaastaaru-
annete koostamine✷
✷Raamatupidamisalane 

nõustamine✷
Tel 5912 7007

arved.armitec@gmail.com

ARVUTITE HOOLDUS 
JA REMONT. 

Printerite müük, hooldus. 

Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa 

hinnaga analoog-
toonereid. 

Rakvere, E. Vilde 3 
553 5475 

info@itsalong.ee

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H.
www.ennustus.ee 

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

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

MUUD TEENUSED

• Korteriühistute siseko-
ristus, kontoriruumid, ol-
meruumid. Normkoristus 
OÜ. Tel 5391 0536

• Kogemustega juubelite, pul-
made ja fi rmapidude päeva- ja
õhtujuht. Tel 5646 9548

• Ühemehe bänd sisustab Teie 
peoõhtu mõnusa tantsumuu-
sikaga. Kuula demosid http://
www.bondband.ee. Tel 517 
5707, info@bondband.ee

• Pööningute ja keldrite koris-
tus. Tel 5889 2528 

• Kõik lammutustööd koos 
prahi äraveoga. Tel 5889 2528

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa 
arvatud auto akud, vana 
auto dokumentidega ja  ko-
dutehnika. Tel 5672 7600

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Kasutatud laua- ja sülearvu-
tite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Helista 
juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee

KODU

• Pööningute ja keldrite 
koristus. Tel 5889 2528 

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloo-
ne? Pakkuda võib ka autoreh-
ve, ka veoauto omasid - komp-
leksselt. Palun helistada. Tel 
5450 7029

• Müüa rinnamärke Vihur 
tehas, õmbluse masin 1905. a, 
kastmekann 1940. a, postkaart
kuni 1910. a, vanu rahasid, vanu 
kellasid ja muud. Tel 522 6957

• Müüa vähekasutatud püstol
ERMA WERKE EP 552 S KAL 
22. Kaasas laskemoona 6 karpi 
(300 ühikut ) ja kaenlakabuur. 
Tel 5356 4038

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusos-
tud majapidamiste likvideeri-
misel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 
7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Kõik lammutustööd koos 
prahi äraveoga. Tel 5889 2528

• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. 
Pakkuda võib kõike, ka nende 
varuosi. Maksan parimat hin-
da. Tel 5616 5761

•  Ostan kruustangid, alasi, 
saunaahju, puurpingi, töö-
laua ja akulaadija. Tel 503 
1849

• Ostan Vene Norma mudel- ja 
mänguautosid, pakkuda võib 
kõike, ka remonti vajavaid. Tel 
5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: 
vaasid, klaasid, pitsid jne.
Pakkuda võib kõike. Tel 507 
9984

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi
vaase, maksan kuni 170 € vaa-
sist. Paku julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan vanaaegseid ja uue-
maid esemeid, klaasist rauani, 
hõbedast tööriistadeni, nõu-
dest raamatuteni. Teenus üle 
Eesti! Tel 503 1849

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami, ka 
tänapäeva esemeid, teile mitte-
vajalike esemeid ja antiiki, hin-
nad head, koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan NSVLi fotoaparaa-
te, objektiive Tallinnas. Tel 
5607 6805

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas saetud 
ja lõhutud küttepuid, kui-
vad ja toored, lehtpuu, 
koju vedu 5-10 rm. Tel 505 
1528

• Müüme Haljalas kuivi 
kase- ja lepapuid (40 liitri-
lises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 4,50 €/
kott ja kasel 5,50 €/kott. Tel 
505 1528

• Müüa kuivi ja tooreid kütte-
puid, koos kohale toomisega. 
Tel 514 3328

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

• Müüa kuivi lepa-ja kase-
puid (40 L võrgus). Halu 
pikkus 30 cm, pakkuda 
ka lahtiselt toorest ja kui-
va halupuud. Tel 5554 
6093

• Müüa saetud/lõhutud kütte-
puud: haab, sanglepp, kask. Tel 
5192 4320

• S O O J U S P U M P A D E 
M Ü Ü K ,  PA I G A L D U S , 
HOOLDUS. Müüme ja pai-
galdame soojuspumpasid 
&konditsioneere. Soojus-
pumba siseosa keemiline pu-
hastus. Õhk-Vesi ja maaküte
soojuspumpademüük ning 
paigaldus. VIRU SOOJUS-
PUMBAD OÜ. www.virusoo-
juspumbad.ee. Tel 5656 4857

• Müüa küttepuud. Saadaval 
toored küttepuud: hall lepp 
30-60 cm - 85 €/ruum, sang-
lepp 30-60 cm - 90 €/ruum. 40 
L võrgud: klots 5-25 cm - 4.50 
€/võrk (kuiv), klots 5-25 cm – 4 
€/võrk (poolkuiv), 30 cm 4.50 
€/võrk (toores). Tel 5559 0853

• Müüa toored lõhutud kütte-
puud. Halu pikkus vastavalt 
kliendi soovile. Saadaval ka küt-
tepuud võrkkotis. Hinnad alates 
90 €/ruum. Lääne-Virumaa, 
Väike-Maarja vald. Tel 5375 4750

• Müüa kuiva küttepuud. 30-
45 cm halud. Koorem kuni 4 
ruumi. Tel 5660 3585

• Müüa toorest lõhutud sangle-
pa küttepuud. Koorem laotud 
ning kogused täpsed. 47 cm – 80 
€/rm, 35 cm – 90 €/rm. Saab 
tellida ka teisi pikkuseid. Hind si-
saldab transporti Rakvere linnas 
ja lähiümbruses. Tel 5192 1547

• Müüa küttepuid aastaring-
selt koos kohale toomisega, 
veokile laotult 5-15 m3. Kuivad 
38, 50 cm ja toored 30-50 cm, 
hinnad soodsad. Tel 503 0311

• Müüa puitbrikett - 320 €, 
pellet - 350 €, kivisüsi - 490 €. 
http://www.algaveod.ee, tel 
5566 9440
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MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

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 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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

 

Info tel 5593 3899, 
kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 
554 9113

• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

• Katela saekaater pakub 
sae- ja höövelmaterjali koos 
transpordiga. Võimalik ka ise 
materjalile järele tulla - asu-
me Katela külas. Lisainfo : 
http://www.katelapuit.ee, 
meili teel: katelapuit@gmail.
com või helistades 5982 1004

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha. Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5196 2628 või 5354 3002

• Müüa Kungla Talu seemne
suurust kartulit „Laura“ ja 
„Gala“. Info tel 514 1338, vedu

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
554 9113

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, 
võib vajada remonti. Tel 503 
9650

• Ostan tolmuvaba loodusliku 
rohumaa heina 10-100 rulli. 
Tel 503 9655

LOOMAD

• Erna otsib uut ja armas-
tavat kodu. Koeral olemas 
pass. Ketivaba koer. Kast-
reeritud. 4aastane. Tel 5461 
8850, Rakvere

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984 

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

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, kellasid, fototeh-
nikat, 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

• Ostan vanu rahasid, or-
deneid, rinnamärke, me-
daleid, postmarke, albu-
meid, vimpleid, tikutoose
ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami, 
ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antii-
ki, hinnad head, koju kutsed. 
Tel 503 1849

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

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara
Rakveres, Laada 14- (vana 
Turuhoone, Turukaubamaja 
ja Keskväljaku vahel) – saa-
bus hea valik fl iise, ka suuri 
numbreid

• Lai tänav 14, Rakvere – 
kasutatud riided ja sega 
kauplus avatud E-R 10-17, 
L 10-15. 26.-28.02 kogu 
kaup kuni 50 %. Uus kaup 
01.03

• Sik-Sak Ilusaks juuksuriäri 
ootab endaga liituma juuk-
surit/ilutegijat päevarendi 
alusel. Täpsem informat-
sioon ja tingimused: Karo-
lin.mollits@gmail.com/tel 
5805 0722. Asume Rakvere 
kesklinnas aadressil Laada 
tn 37, II korrusel

TUTVUS

• 60aastane sale korralik mees 
tutvub noorema naisega. Tel 
5348 9906

• Viru mees 62+, kes elab maal,  
soovib leida kaaslaseks tore-
dat saledapoolset naisterah-
vast. Tel 5769 9402

MUU

• www.toonklaas.ee

• Pööningute ja keldrite koris-
tus. Tel 5889 2528 

• Kõik lammutustööd koos 
prahi äraveoga.  Tel  5889 
2528

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

• Tel 900 5020 NÕUANDE-
LIIN. Eraelu- ja suhtep-
robleemide nõustamine. 
Anname teile parimaid 
soovitusi. Kõne hind 1,48 
€/min

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Päike paitagu Su kalmu, 
kuu ja tähed valvaku.

SALME MARIPU
22.02.1923-12.09.2017. 
100. sünniaastapäeval 

mälestame kallist 
ema ja õde

Avaldame kaastunnet 
Ailile armsa õe 

LIILIA TÕNSAU
kaotuse puhul.

Ülle ja Eldor

Meie südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

LIILIA TÕNSAU
kaotuse puhul.

Mälestavad töökaaslased 
OG Elektra kondiitri- ja pagaritsehhist

Seal kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste aeg.

Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja paberlehes, kuulutuste portaa-

lis ning Kuulutuste Facebooki lehel

Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista 32 25 093

Toimetusse tulek kokkuleppel 
Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

 Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas 
Grossi Toidukaubad kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud  iga päev 10-22

Si k l k l d k l j
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KALLID KUULUTAJA 
KOJU TELLIJAD! 
24. veebruari 

Kuulutaja jõuab 
postkasti 

28. veebruar! 
Vabandame

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline (r sibul, peter-
sell, till)

kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 12.00

Sibul kg 2.50 3.00

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Porgand kg 2.00 2.50

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka pähklid kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 
16. VEEBRUAR.

RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.00 – 14.30

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

PLAADI ARVUSTUS

Stefan, „Hope“

S tefan Airapetjan on Armee-
nia juurtega Eesti laulja, kes 
muusikaväljadel tegev oma 

viis aastat. Küllaltki edukalt, senini 
suurimaks saavutuseks Eesti Laul 
2022 võit lauluga „Hope“, millega 
Stefan ühtlasi esindas Eestit Euro-
visiooni lauluvõistlusel Itaalias, To-
rinos ja saavutas finaalis kolmeteist-
kümnenda koha.

Nüüd jõudis 25-aastane Stefan 
lõpuks debüütalbumini, millel 
loomulikult just sobivasti nimeks 
„Hope“ ning mis ilmus eelmise aas-
ta novembri viimasel päeval. Album 
võtab kenasti kokku Stefani tege-

mised sooloartistina viimase viie 
aasta jooksul. Seega on kaasatud 
palju juba tuttavaid ja populaarseks 
saanud singleid ning ka täiesti uusi 
lugusid. Materjali on kokku kootud 
rikkalikult, viisteist lugu, peaaegu 
viiskümmend minutit kuulamist.

Kohese käimatõmbajana stardib 
muidugi see stiliseeritud country 
and western’i pala –nimilugu „Hope“. 
Tegu on iseenesest väga hea looga, 
kuid liigse mängitamise tõttu prae-
gu ei mõju enam nii värske hoovu-
sena.

Seevastu üks tipphetkedest tuleb 
kohe järgi, parasjagu hoogne ning 

alles hiljuti ilmutatud „Kiri külmka-
pi peal“. Siinkohal tuleks ära märki-
da, et Stefan laulab oma lugusid nii 
inglise kui eesti keeles. Kusjuures 
võiks öelda, et võrdselt hästi.

Stefani esimene eestikeelne pala 
„Doomino“ (duett Liis Lemsaluga) 
on esindatud siingi. Just see pala oli 
2021. aastal koguni enimmängitud 
raadiolugu Eestis!

Plaadilt leiab üheainsa kaveri. 
Stefan võtab julgelt ette ja annab na-
tuke veelgi lisatoone juurde Termi-
naatori (õigemini Terminaator koos 
Evelin Samueliga) kunagisele täiesti 
viimasepeal superhitile „Kaitseta“. 

Kuigi väga püüdlik esitus Stefanilt, 
jääb ta originaalile ikka paratamatult 
alla.

Albumi väärtust tõstavad aga sel-
lised helendavad pärlid nagu „We´ll 
Be Fine“, „Better Days“ ja „Never Let 
Go“. Ning pärast paari kuulamisrin-
gi koorub välja veel üks esialgu kui-
dagi märkamatuks jäänud supersoo-
ritus – „Avame tiivad“.

Kokkuvõttes täiesti arvestatav 
pop ja country pop album. Ning kaht-
lemata on Stefanil head vokaalsed 
võimed.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

Uuest e-väljaannete laenutusest 
saab taskusse enam kui 3000 teost

T eisipäeval avati Kirjani-
ke Maja musta laega saalis 
MIRKO laenutusplatvor-

mil riiklik e-väljaannete laenutus, 
mis pakub Eesti elanikele tasuta e-
raamatuid, audioraamatuid ja kul-
tuuriajakirju. Esialgu saab valida ligi-
kaudu 3000 teose hulgast, mis on 
enamasti eestikeelsed, aga tulevikus 
teoste hulk kasvab ja valikusse tuleb 
juurde ka Eestis välja antud võõr-
keelset kirjandust.

„Selle aasta sõbrapäev on ka 
kirjanduse pidupäev. Laienda-
sime võimalusi lugemiseks ja 
kaotasime piire. E-väljaannete 
laenutuse teosega saab minna vä-
lismaale ja teoseid ei saa mitte 
ainult lugeda, vaid ka kuulata – 
valida võib paarisaja audioraamatu 
hulgast. Mis mulle tõeliselt hea-
meelt valmistab on see, et lugemi-
ne ei pea enam öökappi ootama. 
E-raamat või audioraamat on alati 
kaasas ja lugemiseks saab  teine-

kord ära kasutada ka vaba hetke 
kiirel tööpäeval või reisil olles,“ 
kõneles Eesti rahvusraamatukogu 
peadirektor Janne Andresoo. 

MIRKO platvormil avatud e-väl-
jaannete laenutus võimaldab nii 
veebikeskkonnas kui äpis lugeda 
e-raamatuid ja perioodikat. Kuu-

lata saab ka audioraamatutuid. Kui 
kasutada äppi MIRKO, saab teoseid 
lugeda või kuulata ilma võrguühen-
duseta.

Kokku on teoseid avamispäeval 
veidi üle 3000. Enamasti on need 
väljaantud viimase 10 aasta sees, 
kuid kirjastamise aeg jääb osadel 

kaugemasse aega. Kirjanduse vali-
misel on arvestatud raamatusõpra-
de lugemiseelistustega ning koolide 
soovitusliku kirjandusega. Laenutu-
ses on näiteks ligi 400 vabakasutu-
sega kirjandusteost, mille hulgas on 
palju soovituslikku kirjandust.

E-väljaannete laenutuses on kõi-
ge enam ilukirjanduslikke teoseid. 
Ilukirjanduse osakaal on keskeltläbi 
60 protsenti. Muu on teatme,-ai-
me,-tarbe ja teaduskirjandus.

E-väljaannete laenutus on üks osa 
üleriigilisest Minu Raamatukogu 
(MIRKO) platvormteenusest, kus 
2022. aasta septembris avati raa-
matuid pakiautomaati või kulleriga 
koju tellimise võimalus.

E- väljaannete laenutuse loomist 
on toetanud Euroopa Regionaala-
rengu Fond ja Kultuuriministee-
rium. Leia endale lugemisvara – 
elaenutus.mirko.ee/et.

Kuulutaja

E -väljaannete laenutuse avamine. Foto: Aron Urb

Taavi Tõnisson toob aprillis 
lavale Franz Kafka „Metamorfoosi“
R akvere Teatris algasid Franz 

Kafka samanimelisel jutustu-
sel põhineva lavastuse „Me-

tamorfoos“ proovid. Lavastaja Taavi 
Tõnissoni sõnul on see lugu läbipõle-
misest, aga mitte ainult.

Mis juhtub perekonna ainsa elatus-
allikaga, kes on kohuse- ja vastutus-
tundest teinud tööd, mis ei tee õnne-
likuks, kuid mis tagab pereliikmetele 
mugava ja harjumuspärase elustan-
dardi? Pidev vastuolu unistuste ja 
reaalsuse vahel viib paratamatu konf-
liktini. Ühiskonnas, mis on tugevalt 
edule orienteeritud, on status quo säi-
litamine nii oluline, et selle nimel su-
rutakse alla tunded ja keeratakse selg 
lähedastele.

„Metamorfoos selles loos on miski, 
mis toimub kõigega ja kõigiga. See 
on justkui üleminek ühest olekust 
teise,“ selgitas lavastaja. „See lugu on 
küll kirjutatud 1915. aastal, aga te-
maatiliselt sobib see tänasesse päeva 
ülihästi. Läbipõlemine, lõhe iseenda ja 
ühiskonna poolt peale pandud ootuste 
vahel, sellest tekkiv depressioon, kuni 
tuleb vastu võtta mingi otsus, et jõuda 
vabanemiseni. Kõik need teemad olid 
aktuaalsed siis ja on ka tänapäeval,“ ja-
gas Tõnisson mõtteid.

Loo autor on Franz Kafka („Die 
Verwandlung“), lavastaja Taavi Tõ-

nisson (Eesti Noorsooteater), drama-
turg Mihkel Seeder (VAT Teater), 
kunstnik Kristjan Suits (Tallinna 
Linnateater), liikumisjuht Olga Privis 

(Vene Teater), videokunstnik Taa-
vi Varm, valguskujundaja Märt Sell. 
Osades astuvad üles Märten Matsu, 
Jaune Kimmel, Silja Miks, Madis 

Mäeorg, Peeter Rästas, Rainer Elhi, 
Elar Vahter.

Kuulutaja

Lavastuse trupp. Foto: Kristo Kruusman 
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Krimikirjanduse ajaloost, staaridest 
ja nende jõudmisest kinolinale II
Möödunud nädalal avaldasime 
esimese poole Lääne-Virumaa 
kirjaniku Ain Küti loengul põhine-
vast artiklist – juttu oli krimikir-
janduse tekkeloost. Sel korral jät-
kame Eesti krimikirjanduse ning 
Midsomeri mõrvalugude teemal.

Ülle Kask

Ain Kütt – krimikirjanik ja Sagadi mõisa 
muuseumijuht kõneles 26. jaanuaril Hõbe-
akadeemia loengusarja raames teemal „Här-
rasmeeste hobist daamide pärusmaaks – 
pilguheit krimikirjanduse minevikku ja 
olevikku“ 

Eesti krimikirjanduse 
ajalugu on õhuke
Kütt rääkis, et Eestis loetakse krimikirjan-
duse alguseks Eduard Vilde 1886. aastal 
ilmunud jutustust „Musta mantliga mees“. 
Vilde oli tollal 17-aastane ja lugu võiks lii-
gituda pigem pinevusjutuks. Krimikirjan-
dus oli väheviljeletud žanr eesti kirjandu-
ses. Pilt muutus Küti sõnul veidi 1920nda-
te lõpus ja 30ndate alguses, kuid kahjuks 
ühtegi nendest autoritest krimikirjanduse 
eksperdid tänapäeval ei tunne.

„Nimed ei ütle midagi, need kuuluvad 
sõna otsese mõttes kategooriasse unusta-
tud raamat,“ kahetses Kütt. „Kellele ütleb 
näiteks Aleksander Jürgeni või Orava nimi 
tänapäeval? Need olid ajaviiteromaanid, 
mida trükiti odavale paberile, sisuliselt 

ilma kaanteta. Kaas oli heal juhul pakse-
mast paberist, formaat väike, raamat loeti 
rongis läbi ja jäeti pingile vedelema. Ka tei-
sed reisijad said siis neid lugeda, kuid koju 
polnud mõtet tassida. Niimoodi need lood 
ja asjad kaovad.“

Kütt jätkas, et Eesti Vabariigi lõpus pea-
le 1940ndaid asjad eesti krimikirjanduse 
lainel paremaks ei läinud. Nõukaajal ilmus 
mõni üksik eesti autori krimka. Aastatest 
1950–60 tõi ta näiteks kaks krimijuttu, 
mille kirjutas Herta Laipaik (1921–2008): 
„Kummitus muusikatoas“ ja „Doktor Valla-
ku mõistatus“.

Küti sõnutsi on kirjandusteadlastel ja-
gunud tänini nuputamist, miks seda žanrit 
Eestis ei viljeletud. Võibolla oli põhjuseks 
ka poliitiline taust, igasugused fašistid ja 
kadunud kuld. Poliitilised teemad olid vene 
ajal aga kohustuslikud ja nõukogude kodu-
maa oli küll miilitsakriminulle täis.

„Pilt muutus alles 1990ndatel ja tänane 
seis on suhteliselt kirju. Krimiromaanides 
figureerivad kõikvõimalikud tegelaskujud 
alates keskajast, lõpetades tänapäeva usi-
nate ja nutikate pensionäridega,“ sedastas 
Kütt.

Midsomeri mõrvalugude autor – 
tänapäeva krimikuninganna
Küti teada kaasaegses krimikirjanduses do-
mineerivad enamasti naised ja keegi ei oska 
öelda, miks see nii on. „Tänapäevased kri-
milood on ju suht jõhkrad, inimesi lüüakse 
kirvega neljaks ja neid roimi kirjeldatakse 
väga üksikasjalikult. Vaatad, et autor on 

keegi Albert. Kui uurima hakkad, selgub 
hoopis, et autori kodanikunimi on Liilia. 
Huvitav paradoks.“

Kütt rääkis, et tänapäeva krimikunin-
gannaks peetakse Midsomeri mõrvalugu-
de autorit Caroline Grahame’i (sündinud 
1931), kes on kõige edukam ja suurima 
sissetulekuga krimikirjanik. Tema päran-
dit tuntakse kõikjal maailmas. Esimese loo 
„Mõrvad Badger’s Driftis“ kirjutas ta aastal 
1987.

„Eakas daam ise ei pea ennast üldse kri-
mikirjanikuks. Nii naljakas, kui see ka 
pole,“ möönis Kütt. „Kõige selle jandi juu-
res on kummaline, et kuigi Midsomeri 
mõrvalugusid näidatakse televiisorist iga 
nädal, originaalseid lugusid kirjutas Gra-
hame aga kõigest seitse. Daam tegi seejärel 
geniaalse lükke, müües frantsiisi Briti tele-
kompaniile.“

Grahame’i kirjutatud lood said esimese 
hooajaga otsa, kuid algustiitrites jookseb 
ikka tema nimi, kuna kõik lood baseeruvad 
tema loomingul selles mõttes, et tegelased 
on küll tema välja mõeldud, aga praegu-
sed stsenaristid hoopis teised. 25 hooaega 
sai äsja täis, selle aja jooksul on vahetunud 
kolm–neli kirjutajat. Aga iga loo pealt tee-
nib Grahame väga korralikku raha. „Ka nii-
moodi võib olla kuulus krimikirjanik, kir-
jutamata mitukümmend aastat mitte ühtegi 
lugu,“ sõnas Kütt.

Mis eristab krimilugu 
seiklusjutust?
Ain Kütt jagas selle žanri algajale lugejale 

näpunäiteid, et kõigepealt võiks vaadata, 
mis maalt kriminaalromaani autor päri-
neb. Rahulikumad on agathachristilikud 
inglise stiilis lood, tegelased on suhteliselt 
normaalsed, istuvad viisakalt laua taga, 
söövad ja joovad. „Minu raamatud kaldu-
vad samasse stiili,“ märkis Kütt, lisades, et 
ameerika stiili iseloomustab aga hästi kiire 
sündmustik. Pildid, milles on palju möllu ja 
paugutamist, vahelduvad ruttu. Vahel pal-
jastatakse enne raamatu lõppu ka mõrvar.

Skandinaavia stiili iseloomustab aga 
Küti sõnul jõhkrus, kus värvi pole kokku 
hoitud, palju on negatiivsust, pilastamisi ja 
veresüüd, hingelisi saladusi ja räpaseid asju. 
Kas kuskil kupli all on tegelastel midagi 
paigast ära või on neil hirmsad lapsepõl-
vetraumad. Need nüansid on Skandinaavia 
krimikirjanduse juures vältimatud. Samas 
aga on see Küti meelest üllatav, sest nende 
ühiskonnalt ootaks midagi hoopis muud. 
„Järelikult neile see sobib. Maitseasi, nagu 
öeldakse,“ ütles ta.

Ain Kütt selgitas, et kõikide krimilugude 
ülesehitus on sarnane. Kuritegu menetleb 
uurija, tekib kahtlusaluste ring ja lõpuks 
kuritegu laheneb ning leitakse süüdlased. 
Alati on uurijal ka abiline. Nii Poirot’l kui 
Holmesil on vaja kellegagi suhelda, arutle-
da ja dialoogi pidada. Abiline peab kuulama 
ja vastama olenevalt situatsioonist midagi 
rumalat või naljakat. Nende arvele pannak-
se tihtilugu mingi sähvatus, mis viib kuri-
teo avastamiseni.

Briti klassikalises krimiloos on tavaliselt 
seitse kahtlusalust. Küti meelest on see ge-

niaalne number. Kui neid oleks vähem, po-
leks lugu nii huvitav, kui aga rohkem, oleks 
lugejal keeruline järge pidada ja mingil het-
kel peaks hakkama lehti tagasi pöörama, et 
kes see nüüd oli ja mida ta ütles. Christie 
Poirot’ lugudes see numbrimaagia toimib.

„Kõikide krimilugude raudreegel num-
ber üks on see, et kõik lõppevad ühtemoo-
di ehk kurjategijad saadakse kätte,“ nentis 
Kütt. „Kui mind kutsutakse lugejatega 
kohtuma, ütlen, et ma võin teile öelda küll, 
millega lugu lõppeb – pahategija tabatakse. 
See ongi krimiloo eesmärk.“

Kurjategija ei tohi mitte kunagi olla po-
sitiivne kangelane. Kütt arvas, et kui vahel 
Skandinaavia kirjanduses kuritegu ei tauni-
tagi, ajab see loo segaseks ja loogikavabaks. 
Kui tegemist on mõrvariga, siis olenemata 
sellest, millised on ta lapsepõlvetraumad 
või n-ö muud probleemid, mõrv jääb alati 
mõrvaks.

Krimilood on ühed loetumaid raamatuid 
ja televisioonis vaadatumaid filme ning 
neid ei saa Küti meelest võrrelda igasu-
guste leekivate rooside seriaalidega. „Kui 
tegelaskujud, kes on inimestele raamatutest 
tuttavad, pannakse teleekraanile, võtavad 
inimesed neid palju rohkem omaks,“ lau-
sus Kütt, tuues näiteks apteeker Melchiori 
lood. „Indrek Hargla raamatute populaar-
sus kasvas hüppeliselt peale kinolinale 
jõudmist.“ 

Küsimuse peale, kas ka Ain Küti lugude 
põhjal kunagi film valmib, jäi kirjanik kida-
keelseks, kuid andis mõista, et midagi ehk 
koidab, kuid sellest on veel vara rääkida.
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S el nädalal on kinos kind-
la peale minek kodumaise 
komöödia „Siin me oleme“ 

uusversioon „Suvitajad“. Enne lehe 
trükkiminekut ma seda veel näinud 
ei ole, seega saan vahendada vaid 
muljeid usaldusväärse maitsega tut-
tavalt – kartis, et on kehvake, aga ei 
pidanud siiski pettuma.

Mina suhtun siiski „Suvitajatesse“ 
teatud reservatsiooniga ja olen väga 
umbusklik. Mul on tunne, et ma ei 
tahagi seda filmi vaadata, sest see 
on nagu pühaduserüvetamine. Ma 
tahan ikka seda originaalset laulu 
hülgehallist merest ja muud vana 
head sinna juurde, ei taha mingit 
remiksi-moodsust. Vist hakkan va-
naks jääma. Igal juhul ajakirjanikust 
sõber kinnitab, et tema naeris ja tal 
oli lõbus. Küllap see film saab ka 
publikumenukiks, sest kes ei tahaks 
oma ellu nalja ja naeru.

Mina aga vaatasin sel nädalal 
hoopis õudusfilmi „Veri“, mis on 
ühe keskmise õudusfilmi kohta mul-
jetavaldavalt kobe. Hoolimata veri-
sest pealkirjast filmis väga palju verd 

ekraanil ei pritsi, soolikad ei lenda. 
Tegemist on rohkem psühholoogili-
se draamaga kui võpatustele ja too-
rele hirmule ülesehitatud jubelooga.

Filmi režissööriks on Brad An-
derson, kes on teinud nii filme kui 
ka erinevate teleseriaalide osasid. 
Teate küll, tervet sarja ei tee tava-
liselt läbivalt üks režissöör, vaid 
sarja juures annavad oma panuse 
mitu erinevat režissööri. Ander-
soni kontol on näiteks populaarne 
telesari „Patustaja“ („Sinner“, 2018), 
uuematest „Saatan Ohios“ („Devil in 
Ohio“, 2022) või ka „Klikimagnet“ 
(„Clickbait“, 2021). Kõiki neid sarju 
julgen soovitada, leitavad Netflixis. 
Mängufilmidest on meiegi vaatajale 
tuttav Andersoni juhendatud „Bei-
rut“ (2018). Andersoni valdkonnaks 
on peamiselt krimifilmid ja kui sü-
gavamalt järele mõelda, siis on ka 
tema uues filmis „Veri“ palju krimi-
filmi ainest, kuigi jah, siin on ka üks 
ebamaine koletis.

Linateose muudab omanäoliseks 
see, et kõige halvem, rumalam ja pa-
tusem tegelane, kellele mina ei osa-

nud kuidagi kaasa tunda (küll aga sai 
kaasa elada) on siin filmis naistege-
lane, ema Jess. Selle rolli teeb suure-
päraselt Michelle Monaghan. Tava-
liselt on niisugustes lahkumineku-
filmides patuoinaks ikka töllakas isa 
ja ema on mitmekordne ohver, siin 
aga on asi mitmekihilisem ja mehele 
saab vaid kaasa tunda.

Nende kahe suhe ei ole siiski fil-
mi peamine tegevusliin, aga igal 
juhul väärib märkimist, et suhtes ei 
olegi seekord jõuvahekord selline, 
et isa halb-ema hea. Ja ega emagi 
tegelikult ei ole siin mingi kuri pa-
hasoovlik inimene, temagi armastab 
normaalse ema kombel oma lapsi ja 
ta kuriteod ei ole otseselt ajendatud 
sellest, et ta oleks loomuldasa kri-
minaalne. Mitte, et see tema tegusid 
kuidagi välja vabandaks, kuid ajen-
diks on siin siiski ürgne tung päästa 
oma laps...

Õnneks suudab film kõigi sünd-
muste keerises jääda oma tegelaste 
suhtes neutraalseks, ema ei süü-
dista kõigis oma hädades teisi, ta 
ei muutu hullunud maniakiks, isa 

ARVUSTUS

Verdtarretav emaarmastus 

küll vihahoos korra mainib, et see 
on naise enda süü, kuid ka sellesse 
süüdistustesohu ei eksi stsenaarium 
ära (stsenaariumi kirjutas Will 
Honley).

Tegevustik kulgeb loogilist ja 
loomulikku rada pidi, umbes nii 
võivadki inimesed päriselus sellistes 
situatsioonides käituda. Selles suh-
tes mulle film ka väga meeldis – see 
pole tavaline lõbustuspargi õudus-
tetoa sarnane hirmujutt, vaid üles-
ehituselt rohkem krimipõneviku 
moodi.

Tegevus algab selle koha pealt, 
kus kahe lapsega abielupaar on 
lahku läinud ja Jess kolib koos las-
te Tyleri (Skylar Morgan Jones) ja 
Oweniga (Finlay Wojtak Hissong) 
oma esivanemate majja kuskil maa-
rajoonides. Maja on õudusfilmilik ja 
jube, kuid vähemalt selles linaloos ei 
ole majal mingit suuremat rolli. 

Tasapisi selgub, et ema ja isa on 
lahku läinud, sest emal olid mingid 
mentaalsed probleemid ja isa on 
mitu aastat lapsi sisuliselt üksi kas-
vatanud. Mina täpselt aru ei saanud, 
mis probleem emal oli, kas ta oli 
alkohoolik või narkomaan, oli tal 
sünnitusjärgne depressioon või mi-
dagi muud, kuid filmi alguseks on 
ta igal juhul aasta jagu jälle korralik 
olnud ja tal on õnnestunud lapsed 
endaga koos elama saada. Mees on 
leidnud uue naise, kellega samuti 
laps on tehtud, kuid see on siin roh-
kem asjade loomulik käik kui mingi 
hirmus patutegu. Isa võitleb oma 
laste nimel ja eks teda ka koheldak-
se ülekohtuselt, kui tema kui laste 
põhiline kasvataja hooldusasjas ema 
kasuks kõrvale jäetakse.

Nüüd juhtub nii, et pere koer saab 
kuskil uue kodu lähedal mingi asja 
käest pureda ja hammustab koju tul-

nuna omakorda poissi. Filmi tutvus-
tuses mainitakse justkui koer kaoks 
kuskile sohu, mina seal mingit sood 
küll ei näinud, on vaid kuivanud 
puu keset kunagist veesilma, mis on 
kokku kuivanud.

Igatahes, nüüd lähebki lahti see 
emaarmastuse õudsem pale, sest 
poiss suudab elus püsida vaid verd 
juues ja ema asub talle seda hanki-
ma, asja muidugi saladuses hoides. 
Ta ei mõtle sellele, et nii seab ta 
ohtu ka oma teise lapse, ta ei juurdle 
selle üle, kas on ikka eetiline kedagi 
enda keldrisse kinni siduda, isegi kui 
see on nagunii surmahaige. Ta liht-
salt tegutseb.

Film ei ole saanud kriitikutelt ül-
dises plaanis väga sooja vastuvõttu, 
kuid mina siiski soovitaksin. Te-
gelased ei käitu siin nagu viimased 
idioodid, vaid kõik on psühholoo-
giliselt vägagi veenev, kui nüüd vaid 
välja jätta see imelik verejanuhaigus. 
See paneb kaasa elama, näitlejad tee-
vad head rollid. Arvan, et need, kes 
filmis pettuvad, on inimesed, kes 
ootavad tavalist arulagedat õudusfil-
mi, mida see linateos kindlasti ei ole. 
Siin on sisu rohkem kui ühe õuduka 
jagu ja publikul on soovi korral või-
malik ekraanil toimuvat ka analüü-
sida, kihte jagub.

Kes kinno läheb – ärge kohe esi-
meste tiitrite peale ära minge, seal 
on veel üks stseen, mis annab aimu, 
et ehk on sellele loole oodata mingit 
järge. Õigupoolest on filmi läbivalt 
sellele mõningaid vihjeid, nii et ehk 
tuleb veel ka „Veri 2 – kuidas kõik 
alguse sai “ või midagi säärast.

Margit Adorf

Peategelast, ema Jessi kehastab Michelle Monaghan. Foto: pressimaterjalid
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Rakvere Kolmainu kirik

Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud

KONTSERT
Esinevad Rakvere Eragümnaasiumi ning

Muusika- ja Kunstikool KAUR õpilased ja õpetajad,

külalisesineja MUBA-st.

Sissepääs tasuta

VABA AEG

KUHU MINNA

Biore Tervisestuudio
Laada 5, Rakvere
20.02 Kvantresonantsi testi-
mine –  Mare Laeksi vastu-
võtt
22.02 Tervendaja VOLLI vas-
tuvõtt
23.02 Tervisliku seisundi tes-
timine – Eve Heinmetsa vas-
tuvõtt
27.02 Biore juubel 15 aastat!
Olete oodatud Dubai datleid 
ja torti maitsma.
Vastuvõtule reg tel 501 7960

Rakvere Teater
17.02 kell 19 „Algus“ v/s, lav. 
Tiina Mälberg
17.02 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s, 
lav. Peeter Raudsepp
18.02 kell 15 „Nipernaaditalv“ 
v/s, lav. Urmas Lennuk
18.02 kell 19 „Di ja Viv ja 
Rose“ s/s, lav. Peeter Raud-
sepp
23.02 kell 19 „Ajurünnak“  v/s, 
lav. Taago Tubin

Kaks Eesti muusikaauhindade laureaati ühel nädalal Kadrinas
19. veebruaril esineb Kadrinas rokk-
ansambel Elephants from the Nep-
tunes, kes pälvis 2023. aasta Eesti 
muusikaauhindade jagamisel aasta 
rokkalbumi tiitli. 24. veebruaril, va-
bariigi aastapäeval, rõõmustab rah-
vast jällegi aasta naisartistiks kuulu-
tatud soulilaulja Rita Ray, kes võitis 
ka aasta albumi kategoorias.

Elephant from the Neptunes liik-
melt Robert Linnalt päriti raadio 
Kuku pärastlõunases saates, et miks 
just Kadrina, kui tuuri, mida koos 
progeroki esindaja Põhja Konnaga 
väisatakse, ülejäänud esinemiskohad 
on suuremates linnades. Muusiku 
vastuseks oli, et Kadrina on tegeli-
kult väga suur, kui keegi pole seda 
ehk tähele pannud.

See oli küll Linna muhe huumor, 
millel siiski tõepõhi all. Põhja Kon-
na liige Valter Soosalu, kes pole 
saladust teinud, et tema lapsepõlve 
rajad on just nimelt Kadrina kandis, 
tõdes, et viimaste aastate jooksul on 
käinud Kadrinast läbi mitmed head 
ja tuntud artistid.

„Kultuurikeskus on täies hoos 
selle nimel. Ahto-Lembit Lehtmets, 
tuntud metal’i-mees, kohalik kultuu-
rivedur nagu teda on tituleeritud, 

on juba ammu käinud välja, et tulge 
siia esinema,“ rääkis Soosalu Kuku 
saates. Ja sel korral läks õnneks, neli 
päeva kestev ühine tuur saab punkti 
Kadrina rahvamajas. „Võimas finaal 
võiks toimuda kohas, kus seda kõige 
vähem oodatakse,“ lisas Linna. Te-
gelikult on tema sõnul tal ja ülejää-

nutel Elephants from the Neptunes 
liikmetel täiesti ükskõik, kui suur 
või väike on see koht, kus nad esi-
nevad.

„Kõige tähtsam on see, et oleme 
publikuga ühel lainel ja inimesed 
saavad kaasa tantsida, pidutseda, 
rokkida ja niisama kuulata. Kadrina 

rahvamajas ei ole me kunagi küll 
esinenud, kuid ootame seda täiega! 
Arvestades, et bänd on sündinud 
Võsul ja suurem osa liikmetest elab 
Kadrinale lähemal kui Tallinnale, 
siis sisetunne ütleb, et tunneme seal 
ennast vägagi koduselt. Kusjuures, 
meie parimad esinemised ongi ol-

nud kohtades, kus me tavaliselt ei 
käi,“ rääkis Linna.

Muide, kui koroonapandeemia 
algas ja kõik kontserdid, rahva-
rohked kohad, olid välistatud, siis 
õnnestus Linnal koos muusik Mar-
ten Kuningaga kasutada Vihasoo 
rahvamaja ruume loominguga te-
gelemiseks. „See oli täielik õnnistus 
ja puhtalt selle maja hõng, atmo-
sfäär, aitasid väga paljude laulude 
sündimisele kaasa. Mäletan hästi 
neid sessioone olles üksi kohas, 
kus on peaaegu sada aastat rahvas 
koos käinud. Metsikult äge tunne! 
Mõelda vaid, kui palju muusikat ja 
rõõmu sinna seintesse on imbunud. 
Muuseas päris paljud Elevantide 
hiljuti auhinnatud plaadi „Boo-
gieland“ lood on saanud seal oma 
lihvi. Elagu rahvamajad,“ rõõmus-
tas Robert Linna.

Rokimeloodia vaevu rahvamajas 
vaibunud, võtab 24. veebruaril järje 
üle Rita Ray ja Johannes Laas Duo. 
Kui Rita Ray peale mõeldes meenub 
esinemine Kadrioru lossi lilleaias ja 
tema häält kuuldes peegeldub ala-
teadvusest kuldaja Hollywood, siis 
kohe ei tuleks selle peale, et Eesti 
esimeseks tõeliseks soulilauljaks ti-

tuleeritud Rita Ray võiks astuda üles 
Kadrina rahvamajas. Aga, miks mit-
te, Kadriorg või Kadrina, Katariina 
nimest mõlemad alguse saanud.

Lauljanna manager’i Henrik Ehte 
sõnul jõutakse sedavõrd väikestesse 
kohtadesse harva, aga see-eest ala-
ti rõõmuga. „Üldiselt keskendume 
kvaliteedile, mitte kvantiteedile. 
Kuid rahvamajas võib olla täitsa esi-
mene esinemine küll,“ tõdes produt-
sent. Hetkel on Rita Rayl kuulutatud 
välja veel sõbranädala kontserttuur 
Johannes Laasiga. „Selle aasta põ-
hieesmärk on jõuda välismaale, 
mitu rauda on tules, aga hetkel on 
veel plaanide avalikustamiseks liiga 
vara,“ ütles Henrik Ehte, keda võib 
Eestis ühtlasi pidada ka peamiseks 
funk- ja soulimuusika promooto-
riks.

Vabariigi aastapäevale pühenda-
tud kontsert-aktusel, kus Rita Ray 
ja Johannes Laas esinevad, on koh-
tade arv on piiratud. Kui soovite 
saada pidustustest osa, broneerige 
koht rahvamaja@kadrina.ee. Kont-
sert-aktusest toimub ka otseülekan-
ne valla kodulehel www.kadrina.ee.

Gethe Rohumägi / Kodukant

Elephant from the Neptunes Eesti muusikaauhindade jagamisel. Foto: erakogud
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• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID,
KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Puhastusteenused

Kaevetööd

Vundamendi ehitus

Septikute paigaldus

Jpm

ehitusjärgne koristus
akende pesu

põranda vahatamine
põranda süvapesu

vaipkatete puhastus
jpm

MR TEENUSED
WWW.MRTEENUSED.EE

info@mrteenused.ee

+372 5385 5694
+372 56270634

Tel. +372 516 4647
info@1pur.ee /  www.1pur.ee

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Kvaliteetne materjal ja kiire töö.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Tegeleme ainult Lääne-Virumaal
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