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Kõige suurem nõudlus oli 
jaanipäeval arbuuside järgi
OG Elektra kauplustes os-
teti jaanipühade ajal kõige 
rohkem arbuuse, vett, jäätist 
ning lahjasid alkohoolseid 
jooke. „Nende toodete müü-
gile aitasid kaasa kindlasti ka 
kuumad suveilmad,“ märkis 
OG Elektra ostu-müügi kau-
bandusjuht Eve Heinsaar. 
„Köögiviljadest on jätkuvalt 
populaarsemad värske kurk 
ja tomat ning liha-
toodetest šašlõkid, 
grillvorstid. On 
näha, et aasta-
aastalt on 
suund jär-
jest enam 
sinnapoole, 
et ostetakse 
valmis sala-
teid just see-
pärast, et oma 
aega säästa,“ 
lisas ta.

OG Elektra oma-
nik Oleg Gross (pildil) 
nentis, et jaanipühade ja 
ilusate ilmade puhul ei ole 

vett, õlut, puuvilja ja kurki 
kauplustes mitte kunagi liiga 
palju.

„Meile endale õppetunniks 
on see, et ei maksa karta, et 
midagi on liiga palju varutud, 
pigem tuleks kaupluseid üle 
varustada. Nii et raputame 
tuhka pähe ja vabandame ost-
jate ees, et arbuus sai jaani-
pühade ajal otsa. Arvan, et 

me oleks müünud 
arbuusi poolteist 

korda rohkem 
kui müüsime. 
Vabandame 
väga ostjate 
ees, kes pi-
did pettu-
ma!“ ütles 
Oleg Gross.

Grossi sõ-
nul on võr-

reldes eelmise 
aastaga ostjate 

arv Grossi Toidu-
kaupade ketis oluliselt suu-

renenud. „Kui aasta tagasi oli 
ostukorv suurem ja inimesed 

käisid kaupluses harvem, siis 
nüüd on poeskäimine tulnud 
täies mahus tagasi ja vaat et 
isegi rohkem. Praegu ei ole 
tunda, et ostetaks toitu ette,“ 
rääkis Gross.

Suvesoojad ilmad on pan-
nud tema hinnangul rahva ka 
tihedamini poes käima. „Val-
mistoitude ja lihtsalt tarvita-
tavate toidukaupade osakaal 
on suurenenud, et perenaistel 
oleks vähem tööd. Vee ja õlu 
tarbimine on võrreldes keva-
de ja eelmise suvega oluliselt 
tõusnud,“ tõi Gross välja.

Sooduskampaaniate mõju 
ostukorvile oleneb Oleg 
Grossi sõnul suuresti piir-
konnast – suvitusrajooni-
des kampaaniad ei tööta, 
aga elamurajoonides, kus on 
rohkem eakamaid inime-
si, ostetakse väga palju just 
kampaaniatooteid. Gross tõi 
selliste piirkondadena näi-
teks Lasnamäe, Mustamäe ja 
Narva.

Katrin Uuspõld

Üha rohkem on tõusnud OG Elektra kauplustes valmistoidu ja kiiresti valmistatavate toitude osakaal. Fotod: Üllar Lehesoo
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Eesti Kalastajate Seltsi (EKS) kala-
kaitse pikaaegne juht Jüri Nurk peab 
hindamatuks koostööd enam kui 
viiesaja vabatahtliku kalakaitsjaga 
ning andis röövpüüdjatega tegelemi-
ses teatepulga üle üheksale väli-
juhil. Sel nädalal kohtus nendega 
Põlula kalakasvanduses keskkonna-
minister Tõnis Mölder ja andis üle ka 
tänukirjad.

Katrin Uuspõld

„Vabatahtlike hulk on kalakaitses 
aastatega kasvanud. See rong rühib 
jõuliselt edasi. Ma saan rahulikult 
oma töö välijuhtidele üle anda. Aga 
olen sügisel olen vabatahtlikuna jõe 
ääres!“ lubas Jüri Nurk, kes koos viie 
kaaslasega lükkas seitsme aasta eest 
käima harrastajaid ja klubisid koon-
dava Eesti Kalameeste Seltsi ühe te-
gevusharuna kalakaitse, sest ebaõig-
lus ei mahtunud hinge.

Sel sügisel lubas vabatahtlikuna 
jõe ääres olla ka keskkonnaminister 
Tõnis Mölder – seda on teinud pea 
kõik tema eelkäijatest ministrid.

EKS kalakaitse on vabatahtlik 
kodanikuliikumine, mille eesmärk 
on takistada röövpüüki, eelkõige 
lõherände ja -kude õnnestumiseks. 
Vabatahtlikuks kalakaitsjaks saadak-
se nii sõprade kaudu kui Facebookis 
EKSi postitusi märgates. „Vabataht-
likke ühendab armastus kalapüügi 
vastu, aga kõige enam seob missioo-
nitunne looduse suhtes. Inimesed 
hoolivad loodusest – see on põhjus 
number üks, mis toob kalakaits-
jaks. Lisaks on ülekohtutunne, kui 

nähakse, et loodusele tehakse liiga. 
Kindlasti saab põnevust ka,“ rääkis 
kalakaitsjate kauaaegne juht Jüri 
Nurk.

Vabatahtlike kalakaitsjate mõju 
tuleb tema sõnul kõige rohkem esi-
le ennetustöös: vabatahtlikud jalu-
tavad jõe ääres ja jälgivad olukorda. 
„Ükskõik, mis halb tegu teoksil, ei 
taheta lisasilmapaare seda vaatama. 
See on vabatahtlike suurim „relv“. 
Röövpüüdja on omadega jännis, kui 
näeb, et keegi teda jälgib. Ta ei lähe 
siis paha peale. Piisab filmivast või 
fotot tegevast inimesest, tunnistaja-
test, ja trahv ei pruugi olla kaugel,“ 
selgitas Jüri Nurk.

Ta toob markantse näite Lääne-
maalt, kus mõni aeg tagasi rööv-
püüdjale kutsuti politsei, kuid mees 
ei allunud korraldustele, vaid jalutas 
kaikaga politsei poole. „Politsei lasi 
tirtsu gaasi, mis venna õnneks maha 
rahustas, oleks ta paar sammu veel 
teinud, oleks pidanud politsei relva 
kasutama,“ rääkis Nurk. „Enamik 
röövpüüdjaid on aga aru saanud, et 
täna ei ole enam 90ndad, et võiks 
relvaga vehkida, sest sellele järgneb 
kiire kriminaalkaristus. Seega jõe-
veerel jalutamine ei ole metsik lääs, 
vaid rahulik loodusenautimine, mis 
tagab omakord lisa-silmapaaridega 
kalade turvalisuse.“

Keskkonnaministeeriumi kalava-
rude osakonna peaspetsialist Tanel 
Ader nendib, et ühest küljest on 
kalakaitse ilus ja üllas, kuid Eesti 
seaduste järgi ei tohi üks inimene 
teist füüsiliselt takistada. 

Vabatahtlikel tuleb röövpüüdjaid 

jälgida eemalt, suhelda välijuhi-
ga, kes on ühenduses keskkonna-
inspektsiooni ja politseiga, kel on 
kinnipidamisõigus.

„Probleem on aga selles, et tava-
liselt on ooteaeg mitu tundi, vahel 
isegi mitu päeva. Röövpüüdja jalu-
tab lihtsalt nina eest minema. Kala-
kaitsja saab aga talle avalikult kaasa 
jalutada või järgi sõita, kasutada 
kasvõi telefoni kaamerat ja teavitada 
rikkujast keskkonnainspektsiooni ja 
politseid,“ selgitas Ader. 

Kudevad kalad on röövpüüdjatele 
lihtne saak, sest kalad on uimased ja 
väsinud. Nii ihaldavad röövpüüdjad 
kevadel haugi, juulis vähki ja sügisel 
lõhet ning meriforelli.

„Sügis on kiireim aeg. Kalakait-
se välijuhtide töö algab septembris, 
suurim hulk vabatahtlikke rakenda-
takse sügisese valve ajal 20. oktoob-
rist kuni 30 novembrini, kui punane 
kala koeb,“ nimetas Jüri Nurk. See 
on kalakaitsjatele pingeline periood, 
sest valvatakse ka öösiti, mil rööv-
püüdjad tegusevad. 

Kalakaitsjate töö vili on suures-
ti see, et Nurga sõnul on paljud 
röövpüüdjad, kes lõhelisi marja pä-
rast püüdsid ja teenisid tuhandeid 
eurosid nädalas või isegi päevas, 
oma „ameti“ maha pannud. „Jär-
gi on jäänud need, kes on elu aeg 
jõe ääres elanud ja võtavad „oma 
osa“ ikka ära. Ja need, kes teevad 
seda hasardist: kas jään vahele või 
ei jää. Kes sõidab tsikliga, saab oma 
adrenaliini sealt, aga röövpüüd-
ja läheb ahingu või konksuga jõe 
äärde jooksma, et kas jääb inspekt-

sioonile või vabatahtlikele vahele 
või mitte,“ rääkis Nurk. Kui vahe-
le jääb, siis saab ta trahvi vastavalt 
karistusseadustikule.

Üheks röövpüügi vähenemise 
mõõdikuks võib pidada teadlaste 
kalaloendusi. „Keila jõel uurivad 
teadlased läbi sada ruutmeetrit ja 
loendavad kalu. See graafiku kõver, 
kui palju kala on ühel ruutmeetril, 
hüppas enne meie tegutsemist jär-
sult üles-alla. Nüüd on see kõver 
sirgemaks läinud ja Keila jões on 
kalateadlaste sõnul kalu rohkem kui 
norm. See ongi meie eesmärk: sei-
same selle eest, et kalad saavad oma 
toimetused ära teha nii nagu loo-
dus on selle ette näinud,“ rääkis Jüri 
Nurk.

„Kalakaitsest on kasvanud Ees-

ti üks suurimaid loodushoidlike 
eesmärkidega kodanikuliikumi-
si,“ nentis Tanel Ader keskkonna-
ministeeriumist. 

„Kui värske jooksja võtab teate-
pulga üle, on tempo ja tegu teine! 
Hetkel võtavad üle välijuhid minu 
koormakorvi ning hajutatult saab 
parema ja efektiivsema käigu,“ 
märkis oma kirjas vabatahtlikele 
kalakaitsjate senine eestvedaja Jüri 
Nurk. „Mu kolmeaastane poeg juba 
meenutab, et jões on palju kala sü-
giseti. Andke aega ja keegi teeb Wi-
kisse loo – artikkel algab nii: Tänu 
sellele, et meie jõgede ja kalavaru-
de eest hakkasid meie esivanemad 
vabatahtlikult hoolt kandma, on 
meil ja meie lastel värsket ning loo-
duslikku saadust vabalt saada!“

PÜÜA JA VABASTA

M aailmas, aga ka Eestis, 
on hakanud levima ka-
lapüügiviis „catch and 

release“ (püüa ja lase vabaks ingl. 
k.) – püütakse sportlikust huvist, 
proovitakse, kas suudetakse kala 
üle kavaldada ja kätte saada. Aga 
kinni püütud kala lastakse tagasi 
vette. „Eestis on selliseid inimesi 
tuhandeid. Ka mina teen nii, 95% 
kaladest lasen tagasi, vaid mõne 
võtan koju söömiseks,“ märkis 
keskkonnaministeeriumi kala-
varude osakonna peaspetsialist 
Tanel Ader.

Ka Jüri Nurk ütleb, et ei mäle-
ta enam aega, mil oleks viis hau-

gi koju viinud, ikka paar-kolm. 
„Olen „püüa ja vabasta“ poolt. 
Paljud mõtlevad kahjuks, et see 
on kala asjatu vigastamine. Aga 
olen ise näinud, kuidas kartu-
likotitäis haugi viiakse korter-
majja, hakatakse naabritele pak-
kuma ja netis müüma, sest ini-
mesel on entusiasm kõik, keda 
vähegi kätte saab, ka välja püüda 
ja koju viia. Üks asi on tarbimis-
ühiskond, teine asi on endale sel-
geks teha, et loodusressurss ei ole 
piiramatu,“ arutles Nurk.

Eestis on 160 tuhat harras-
tuskalurit, kellest veerand on 
naised. 

Eesti kalavarusid kaitsevad
suuresti vabatahtlikud

Keskkonnaminister Tõnis Mölder (paremal) andis Põlula kalakasvanduses EKS kalakaitse pikaaegsele juhile 
Jüri Nurgale üle tänukirja – mõlemad lubavad olla sügisel jõe ääres lõhevalves. Foto: Keskkonnaministeerium

RMK Põlula kalakasvanduse juhataja 
Kunnar Klaas tutvustas nii ministrile kui 

kalakaitjatele lõhe taastootmisprotsesse. 
Foto: Keskkonnaministeerium

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

9. ja 16. juuli

16. juuni
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Maasikahooaeg on haripunktis
Metsmaasikad ja aedmaasikad, suured ja punased, väikesed 
ja magusad, ümara ja pikliku kujuga, keediseks, toormoosiks, 
põske pistmiseks – jah, nüüd on selleks kõigeks  aeg küps.

Katrin Uuspõld

Tartumaal asuvas Marjamaa 
Talus kasvatatakse ja külmu-
tatakse mitmeid marju, teiste 
seas ka maasikaid. Peremees 
Tõnu Oks ütleb, et suuremad 
kasvatajad tütartaimi enam 
naljalt ise ei võta, vaid oste-
takse Hollandist ja Poolast, 
kus neid paljundatakse suur-
tes kogustes ja soodsalt. Ja 
sordivalikki on väga lai. 

„Senga Sengana, mida omal 
ajal peeti väga heaks sordiks 
ja mis sobis suurepäraselt 
külmutamiseks, on siitkan-
dist kadunud. Eestis peetakse 
Polka maitset väga heaks. Aga 
tänavu on Polkaga tagasi-
löök – ta annab saaki palju, 
aga mari on väike ja kobar 
on suur. Ühe tonni korjami-
seks on vaja rohkem inime-

si kui mõne suurema sordi 
jaoks. Paljud maasikakasva-
tajad ütlevad, et Polka talus 
tänavu kuuma halvemini kui 
paljud teised sordid,“ rääkis 
Oks.

Suhteliselt uus sort on Asia, 
mis Oksa sõnul ei teinud kuu-
malaine puhul teist nägugi. 
„Ta kuju on ilus, värv tume-
punane, pikliku kujuga, tupp-
lehed hoiavad püsti ning on 
hea puhastada,“ loetles ta häid 
omadusi. 

„Eelmine Eestis domineeriv 
sort oli Sonata, mida kasvata-
ti palju ja mida oli hea müüa, 
sest ta „ei väsinud“ leti peal 
ära. Tema miinus oli see, et 
moosi tehes jäi värv kahvatu, 
kuna vili oli pealt tume, aga 
seest võrdlemisi hele. Inimes-
tele selline toormoos ei meel-
dinud, nii et segasime Polka-
ga, et värv oleks parem,“ rää-
kis Oks.

Kuidas kasvatada?
Peenra katmine nn maasika-
kilega on nii suuremas kasva-
tuses kui oma aias Tõnu Oksa 
hinnangul igati mõistlik. See 
hoiab niiskust mullas ja umb-
rohu eemal, tuleks vaid jäl-
gida, et kile oleks kumeralt, 
mitte ei moodustaks kuskil 
lohku, kus marjad võivad 
vihmavee sisse ligunema jää-
da. „Suurematel kasvatajatel 
on kile all peenra keskel voo-
lik ning selle veeliitri, mis kile 
alla voolikust läheb, saab taim 
kõik endale. Aga kui kasta 
kastekannuga pealt ja veel 
kuuma ilmaga, siis üle poole 
lendub minema. Kui kasta, 
siis hommikul vara või veel 
parem, õhtul hilja. Ja kasta 
korraga rohkesti, mitte nii, 
et ainult tolmu kinni võtab,“ 
soovitas Oks.

Mis puutub taimevõsudes-
se, siis ülemäära vaeva Oks 
nendega näha ei soovita – kui 
just ei taheta tütartaimi saa-
da. „Eestlasel on kujunenud 
arusaam, et tuleb tööd teha 
ja tulemust saada. Ja koduaed 
peab olema korras ning kü-
lalisele ja naabrile uhke välja 
nägema,“ on täheldanud ta.

Maasika emataime seisuko-
hast on parem, kui tütreid ei 
ole, sest need kurnavad teda 
ja kui need eemaldada, kan-
nab emataim järgmisel aastal 
rohkem saaki. „Aga kui käid 
ja küürutad ja endal tütar-
taimi vaja ei ole, siis kas see 
on seda aega väärt?“ arutles 
ta.

Maasikakilel kasvavatel 
taimedel esimene tütartaim 
mullani ei ulatu ja juuri aja-
ma hakata ei saa, seepärast on 
mõistilk võtta tütartaimeks 
esimene, mis ise juured mul-
da on ajanud, sest see on kõi-
ge tugevam.

Saagiga toimetamine
Kui saak on oma aiast, maa-
sikapõllult või turult koju 
toodud, soovitab Tõnu Oks 
marjad mitte otse sügav-
külma panna, vaid kõigepealt 
tavakülmikus maha jahuta-
da – nii toimub sügavkülmu-
tamine kiiremini ja rahul on 
nii mari kui sügavkülmik. 
Nõnda talitades tuleb marjast 
ka sügavkülmikus olles vä-
hem vett välja, mis karbikaa-
ne või koti külge härmatisena 
jääks.

Marjamaa Talus valmista-
takse toormoose külmutatud 
marjadest, kodustes oludes, 
kui sügavkülmapinda napib, 
on mõistlik toormoos valmis 
teha ja seejärel külmutada. 
Oks ütleb, et nemad pane-
vad oma sügavkülmutatud 
maasikatoormoosidesse ka 
väikeseid terveid marju: pu-
nased sõstraid, mustikaid, 
metsmaasikaid. Süües on 
tekstuur meeldiv, terved 

väikesed marjad üllatavad.
Rakvere vallas Mädapea 

külje all Mihklirahva talus 
istutati viis aastat tagasi esi-
mesed pikad maasikapeenrad. 
„Neli aastat on optimaalne 
maasikataime eluiga ning 
eelmisel aastal istutasime ase-
mele uued 3500 frigotaime. 
Nii et jagub enda perele ja ka 
müügiks,“ rääkis perenaine 
Airi Vendla. 

Esimesest maasikasatsist 
tehti omad järeldused ehk 
teist korda istutati enamik 
parimana tundunud Sonatat 
ja prooviks pandi veidi Koro-
nat ning eriti suuremarjalist 
Salsat.

Ka voolikute kile alla pane-
mine on end igati õigustanud, 
sest põuasel ajal on saanud tii-
gist taimedele vett pumbata. Ja 
taimedele rammu annab istu-
tamise ajal peenrasse pandud 
naabrilt saadud sõnnik ning 
mineraalväetis, taimekaitse-
vahendeid ei ole kasutatud.

Mihklirahva talu lapsed ar-
mastavad nii toormoosi kui 
keedumoosi. Talvel on mõ-
nus maiustada ka tervelt kül-
mutatud maasikamarjadega, 
mida just poolsulanuna on 
mõnus põske pista.

Aga eriti hinnas on „maa-
sikanahk“. „See on toidu-
kuivatis 57 kraadi juures kui-
vatatud õhuke toormoosi-
kiht,“ selgitab Airi Vendla. 
Tegemine on lihtne: sau-
mikseriga marjad purustada, 
segada meega (või suhkru-
ga), määrida õhukese kihina 
küpsetuspaberile ja panna 
toidukuivatisse. Kui „maasika-
nahk“ on valmis, keeratakse 
see tihedalt rulli ja lõigatakse 
terava noaga parajateks juppi-
deks. Säilib kenasti õhukindlas 
karbis.

Päikesesoe ja küps maasikas oma peenralt on väärtus omaette. Kel endal peenart ei ole, 
seab sammud turule või korjamisvõimalust pakkuvale põllule. Foto: Katrin Uuspõld
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S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 13.07 ja 04.08
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 08.07 ja 29.07
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 23.07
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES! www.reinpaul.ee

otsib Väike-Maarja hooldusbaasi

TÖÖKOJA JUHATAJAT
Lisaks tehnika tundmisele on vajalik arvuti kasutamise

oskus ja B- kategooria juhilubade olemasolu.

Pakume kaasaegset töökeskkonda ja sõbralikku

kollektiivi, stabiilset ja kindlat töökohta.

Esmase vestluse kokku leppimiseks palume saata

sooviavalduse ja CV e-postile: paul@reinpaul.ee

kuulutab konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks

Vajalik on vastavus kvalifikatsiooninõuetele, kuid haridus võib olla
ka omandamisel.

Kandideerimisega seotud info telefonil 3230546

Täiskoormusega:

LOGOPEED
Eripedagoog-klassiõpetaja (Vajangu õppekoht)

Matemaatikaõpetaja
Inglise keele õpetaja
Ajalooõpetaja
Väikeklassi õpetaja (2 ak)
Õpiabi õpetaja (7. - 12.klass)

Osalise koormusega:

Muusikaõpetaja
Käsitööõpetaja
Kunstiõpetaja
Inimeseõpetuseõpetaja
Geograafiaõpetaja

Enesetutvustus (CV), sooviavaldus ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna
19.juuliks 2021 Tamsalu Gümnaasiumi direktori e-mailile
direktor@tamsalukool.ee

CV palume saata
kaido@reinpaul.ee,
info tel 5593 3899.

Pakume tööd
PUIDUHAKKURI
OPERAATORILE

Vajalik C-kat juhiluba.
Kasuks tuleb töökogemus

metsatõstukiga.
Väljaõpe kohapeal.

Töö vahetustega:
6 tööl, 6 vaba.

www.reinpaul.ee

NORAX
KOOLITUSKESKUS

Info ja reg. tel. 32 25 060,
Rohuaia 6, Rakvere või
info@noraxkoolitus.ee

www.noraxkoolitus.ee

Veoautojuhi

täiendkoolitus 35 ak/t

10.-18. juuli kell 9.00

(L,P)

E- autokool
(teooria.ee)

alustada saab igal ajal

(Automaatkäiguga sõiduk

ja OPEL nagu eksamil)

Rakvere Ametikool
ootab oma meeskonda

Rakvere Ametikool
ootab oma meeskonda

Rakvere Ametikool
ootab oma meeskonda

Rakvere, V idu 27õ . Info ja registreerimine

tel. 5152340 v i tarmo@e-autokool.eeõ

www.e-autokool.ee

• Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus(140h)

algab 08.07.2021 kell 10.00

• Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus(35h)

algab 10.07.2021 kell 10.00

• algab 19.07.2021 kell 18.00C- ja CE-kategooria koolitus

• algab 20.07.2021 kell 18.00T-kategooria koolitus(traktor)

• algab 14.07.2021 kell 18.00D-kategooria koolitus(buss)

Kus on Sinu tööreklaam?

32 25 093
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Augustis annab Kellerteater külalisetendusi Rakveres

A ugustis on Kellerteater oma põ-
nevuslavastuste programmiga 
„Virumaa värinad“ Rakveres. 11. 

augustist kuni 19. augustini saab Kös-
ter Gööcki Majas Rakveres, aadressiga 
Spordi tänav 14, näha teatri mitmeid 
uuemaid ja menukaimaid lavastusi, li-
saks on kavas ka Kellerteatri lavastuste 
salvestuste seansid ning minifestivali 
jaoks avatakse publikule Gööcki kohvi-
ku uksed.

„Kellerteatri lavastusi on kutsutud 
Tallinnast välja juba teatri asutamisest 
saati, kuid keerulised piiranguid täis ajad 
on neid oodatud külastusi muudkui eda-
si lükanud. Augustis saab teoks esime-
ne suurem väljasõit Virumaale kümne 

sündmusega, mida võiks kokkuvõttes 
nimetada lausa väikeseks festivaliks. 
Uhke tunne on avada Rakveres publi-
kule ka täiesti uus koht – Köster Gööcki 
Maja. See on ajaloolise elementaarkooli 
hoone, kus on õppinud mitmed Eesti 
suurkujud, ja mida kutsuti kunagi rahva-
suus seal tegutsenud legendaarse õpe-
taja järgi, köster Gööcki kooliks. Kaua 
tühjana seisnud koolimaja atmosfäär 
sobib põnevusteatri müstiliste lugudega 
ideaalselt ja koostööd selle ägeda uue ko-
haga Lääne-Virumaal on plaanis jätkata 
kindlasti ka edaspidi,“ kommenteeris 
suvist gastrolli Kelllerteatri juht Vahur 
Keller.

11. ja 12. augustil toob teater Rakve-

re publiku ette Grigori Osteri „Õuduste 
kooli“ ning Edgar Allan Poe/Vahur Kel-
leri „Marie Roget’ mõistatuse“, 13. ja 14. 
augustil etendub Kellerteatri uusim la-
vastus Soile Mäkelä üksilduskomöödia 
„Madame Brigitte“, laval Sandra Lange, 
18. ja 19. augustil saab Lääne-Virumaa 
rahvas nautida Vahur Kelleri ja Meelis 
Kubo ühisloomingus sündinud lavastust 
„Armunud alkeemik“.

Lisaks saab suurelt kinoekraanilt vaa-
data 14. augustil Teele Uustani ja Sandra 
Lange lastelavastust „Canterville’i kum-
mitus“ ning 15. augustil Vahur Kelleri 
„Mõrvad Rue Morgue’il“.

Kuulutaja

ARVUSTUS

Karune kaklus, kosmoseni ja tagasi
„Kiired ja vihased 9“ on jõudnud kino-
desse ja kui teil on sel suvel soov kinos 
vaadata ära üksainumas film, siis see so-
bib suurepäraselt, see annab niisuguse 
märulinätaka, et oigate veel mitu kuud!

Margit Adorf

Sel kevadel juhtus minuga midagi ime-
likku. Midagi, mida ma ei ole mitte ku-
nagi varem tundnud. Ma sattusin kinos 
nägema „Kiired ja vihased 9“ treilerit ja 
mul tekkis vastupandamatu tung seda 
filmi vaatama minna. Treiler oli paljulu-
bav, jäi mulje, et seekord polegi üksnes 
mingi rallijamps, vaid juba midagi „Mis-
sion Impossible“ sarnast, viimane mulle 
aga märulina meeldib. 

Niisiis. „Kiired ja vihased“. See on filmi-
saaga, mis on minust seni täielikult 
mööda läinud, sest: mitte kunagi varem 
ei ole ükski selle filmi treiler tekitanud 
mõtet, et oleks hea idee seda filmi vaada-
ta. Tegelasi tundub seal olevat ilge posu, 
kogu aeg sureb keegi ära, aga samas on 
järgmises osas neid peategelasi ikka jube 
palju. Mingit asja nad seal ajavad, aga 
samas nagu ei tundu mingit sisu ikkagi 
olevat. Vaat sellised muljed on mul seni 
„Kiiretest ja vihastest“ jäänud, peamiselt 
treilerite põhjal.

Samas – ma tean mitut vägagi haritud 
ja intelligentset täiskasvanud inimest, 
kellele „Kiirete ja vihaste“ saaga väga 
meeldib, nad vaatavad neid filme kire ja 
rõõmuga, muutudes ise samal ajal huil-
gavateks tiinekateks. Fenomenaalne, 
peaks ütlema. Niisiis, otsustasin asja see-
kord oma silmaga üle vaadata.

Peab tunnistama, et: tegelasi oli tõe-
poolest igavene pinutäis ja kuna ma va-

rasemaid filme vaadanud ei ole, siis oli 
pisut keeruline jälgida seda, kes on kes ja 
mis suhted neil seal täpsemalt omavahel 
on. Seda naljakam aga oli vaadata näitle-
jate näoilmeid, kui nad püüdsid olla hästi 
tõsised ja karmid, kulm karuselt kipras 
ja suu kriipsuks tõmmatud. Komöödia 
omaette.

Nalja sai siiski ka, näiteks üks palju-
dest hulludest kihutamisstseenidest, 
kus mingi tüüp põrutas autoga kaljude 
vahele, kukkus siis pea ees romust välja, 
peaaegu täpselt maamiini otsa, misjärel 
romu kukkus päriselt ka sinna maamii-
ni otsa, misjärel karm kutt siiski edasi 
kõndis, misjärel talle mingi teine romu 
kuskilt taevast umbestäpselt pähe kuk-
kus. See oli tõesti jaburalt naljakas, no 
hirnu-herneks-emotsioon. Seda kõi-
ke jälgisid eemalt karmi kuti karmid 
kamraadid, kellel korraks juba nutu-
võru suu ümber tuli, aga siis too um-
bestäpselt maamiini otsa kukkunu jalu-
tas muidugi rahulikult talle pähekukku-
nud auto tagant välja.

No ja terve film ongi sedalaadi. Vahe-
peal nad natuke siluvad mingeid oma 
möödunud suhteid, mis on täiesti igav, 
aga õnneks need osad liiga pikaks veni-
tatud ei ole. Küll aga on seal väga ohtralt, 
külluslikult, barokselt lopsakalt palju eri-
nevat kihutamist, plahvatusi, õhulende, 
kukerpalle, kiljumist-karjumist, kakelust 
ja tramburaid. Ausaltöeldes on seda nii 
palju, et annab korraliku üledoosi, film 
on kaks ja pool tundi pikk ja ega ma 
vist ei liialda, kui väidan, et kaks tun-
di sellest on kõva küte, tagaajamine ja 
kummivilin. 

Natukene on film tõesti ka „Võimatu 
missiooni“ sarnane, sest seal tuleb päästa 

maailma paha arvutitarkvara elimineeri-
mise teel, ja selleks on vaja korraks len-
nata kosmosesse. Mõistlikku kosmose-
laeva neil kiiretel ja vihastel mõista-
gi ei ole, aga mingi autost ja lennukist 
kokkuklopsitud sõiduriist ajab ka asja 
ära. Jabur, jabur, täiesti ajuvaba, aga se-
dapuhku pean küll tunnistama, et kogu 
see film on nii totter, et mõjub tõesti 
naljakana.

„Kiired ja vihased“ filmisaaga esimene 
osa jõudis kinodesse 2001. aastal. Käes-
oleva filmi režissööriks-stsenaristiks on 
Justin Lin, kes on ka varem sama saa-
ga filme vändanud: 2006, 2009, 2011 ja 
2013. Koos praeguse filmiga on Lin nii-
siis kinolinadele toonud üle poolte saaga 
filmidest. Ja on oodata ka kümnendat 
„Kiirete ja vihaste“ filmi.

Ma pean tunnistama, et minus tärkas 
soov ära vaadata ka varasemad „Kii-
red ja vihased“. Võimalik, et see on 
masohhistlik mõte ja ma sellel teel lõ-
puni ei jõuagi, sest ma kahtlustan, et 
soov minna kinno vaatama „Kiireid ja 
vihaseid“ tekkis sel kevadel just seetõt-
tu, et talvel ei saanud pikka aega nor-
maalset suure ekraani kinoelamust ja 
nüüd on aju kino järele nii näljane, et 
antagu ainult ette, ükskõik mida. Sa-
mas, oli lõbus küll seda üheksandat osa 
vaadata. Tekkis lõbustuspargi Amee-
rika mägede efekt. Südamehaigetele 
ei soovita, aga kes tahab ja saab enda-
le adrenaliinilaksu lubada, siis selleks 
kõlbab film imehästi. Totaalselt jabur 
rämpstoit, minge vaatama ainult sel 
juhul, kui isutabki sellise sodi järele. 
Sa tead, et see ei ole sulle kasulik, aga 
mõnikord on nii kuradima hea patus-
tada, eksju.

„Kiired ja vihased 9“ on kõrgelen-
nuline kaloririkas sodiamps. 

Foto: Filmimaterjalid
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Nurga Aiakeskuses jätkuvad teisipäevaõhtused tagaaia-kontserdid

M ullu suvel otsustas 
Rakveres legendaar-
se Nurga aiakeskuse 

pidamise üle võtnud Inglise 
Aed hakata omal ajal Arnold 
Hannusti rajatud jaapani 
stiilis tagaaeda kasutama ka 
kontserdipaigana. 

Publik võttis tagaaia – 
ja vihmaste ilmade korral 
kasvuhoonekontserdid – 
väga hästi vastu ning nende-
ga jätkatakse ka sel hooajal. 
„Nii mitmedki külastajad on 
soovinud kuulata samu esine-
jaid ja palunud broneerida ka 
veidi parem ilm,“ ütles Ingli-
se Aia juhatuse liige Tarmo 
Kesküla.

Juulikuu esimesel teisipäe-
val, 6. juulil, annavad meele-
oluka stardi Ergo Kärmik ja 
Lembit Kirsipu, kes esitavad 
suvealguse igihaljaid meloo-
diaid puhtas ja ilusas eesti 
keeles. Samad esinejad lõpe-
tasid Nurga tagaaias eelmi-
sel aastal hooaja ülitugevas 
vihmasajus. 

Ergo Kärmik rääkis, et 
plaanis on mängida igihal-
jad lugusid alates 30ndatest 
kuni 70ndateni. „Eelmisel 
sajandil sündinud peaksid 
vast iga loo ära tundma. Pal-
ju on Arne Oiti aga ka Valg-
re, Haug, Vinter, Ojakäär. 
Välismaistest tuntumatest 

autoritest võiks märkida Bert 
Kaempferrt, Jimmy McHugh, 
Bee Gee,“ loetles Kärmik.

Algselt oli muusikute koos-
seis trio, kuid pärast Jüri 
Takjase lahkumist taevastes-

se orkestritesse tekkis paari-
aastane paus ja nüüd mängi-
vad Ergo Kärmik ja Lembit 
Kirsipu kahekesi edasi.

„Tagaaia kontserdid on 
mõnusas õdusas keskkonnas, 
mis ei ole päris traditsiooni-
line kontserdipaik. Intiimsust 
lisab ka lähedus publikuga 
ja olemine tavalisest lavast 
väljaspool. Kui hooaja lõpeta-
sime vihmas ja natuke külmas 
tuules, siis sedakorda vist nii 
karme tingimusi ei ole,“ aval-
das Kärmik lootust. „Oluli-
ne, et publik tuleb just õhtut 
nautima ning ei pea tund-
ma taskutes tühjust küm-
netesse eurodesse raisatud 

piletihinna pärast.“
Tagaaiakontserdid algavad 

kell 19, müügiplats on ava-
tud kontserdilistele juba tund 
aega varem. Kaasa võib võtta 
ka oma kokkupandava tooli, 
sellisel juhul saab endale va-
balt valida istumiseks ja kuu-
lamiseks koha. 

Teisipäevastel kontserdi-
õhtutel pakub suupisteid 
Andrus Bonzo Albrechti toi-
dukoht Bonzai.

13. juulil annab Bonzo ka 
tagaaiakontserdi, 27. juu-
lil on lubanud musitseerima 
tulla Moonaküla Muusika-
akadeemia.

Katrin Uuspõld

Ergo Kärmik (paremal) ja Lembit Kirsipu esinevad koos mitmel pool. Nurga Aiakeskuse 
esimesel tagaaia-kontserdil lubavad nad esitada igihaljaid lugusid alates 30ndatest kuni 
70ndateni. Foto: Erakogu
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2. juuli - 15. juuli
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

2.28

1.68

0.98

3.08

1.58

6.24

1.18

6.08 €/kg

21.00 €/kg

6.53 €/kg

5.13 €/kg

5.27 €/kg

20.80 €/kg

0.59 €/l

Suitsune kana snäkk
Chick Snack Smoky
80g

3.14

1.98

1.38

3.88

1.88

6.88

1.38

0.25
2.17 €/kg

0.30

1.64
21.87 €/kg

2.08

Piim Farmi
2,5% 2L

0.98
3.92 €/kg

1.18

Proteiinipiim Fit!
250g / 2 sorti
Tere

Jäätis La Muu Sandwich
(küpsisega) 140ml / 75g
2 sorti

5.88
7.48

3.48
4.28

0.68
0.89

4.53 €/kg

6.48
7.48

2.48
3.68

2.38
2.98

3.28
3.98

3.28
4.48

5.98
6.88

2.98
3.98

NÄDALAPAKKUMISED
2. juuli - 8. juuli

0.68
2.27 €/kg

0.84

Keefir Gefilus
300g / 2 sorti
Valio

0.58
3.05 €/kg

0.68

Kreeka jogurt Saare
10% 190g

Broileri kintsuliha suitsutatud
kg / ~300g / Nõo

Dessert Zottis
115g / 2 sorti

Maitselt mahe grillvorst
juustuga Maks&Moorits
600g / Atria

0.88
2.51 €/kg

1.24

Biojogurt Liisu
350g / 2 sorti

Kanasupp Mamma
300g

1.08
5.40 €/kg

1.28

Pizzariiv Synnove
200g

1.68
12.00 €/kg

1.98

Juust Arla Apetina Classic
200g / 140g

Juust Saare
(viilutatud)
150g
2 sorti

Juust Saare
(viilutatud)
150g
2 sorti

Juust Saare
(viilutatud)
150g
2 sorti

Ehe Šašlõkivorst juustuga
375g / Rannarootsi
Ehe Šašlõkivorst juustuga
375g / Rannarootsi
Ehe Šašlõkivorst juustuga
375g / Rannarootsi

4.98
5.64

Einesink
(viilutatud)
150g

Teevorst
kg

Kihiline šokolaadikook
kg
Kihiline šokolaadikook
kg
Kihiline šokolaadikook
kg

Rullpizza
kg

Juustu-küüslaugu-
võie
kg

Poolsuitsuvorst
Kuldne rõngas
kg

Poolsuitsuvorst
Kuldne rõngas
kg

Poolsuitsuvorst
Kuldne rõngas
kg

Itaalia salat
kg

Kala punases
kastmes
kg

Grillvorst
Mozzarellaga
kg

Grillvorst
Mozzarellaga
kg

Grillvorst
Mozzarellaga
kg

Sea välisfilee
Eesti
kg

Seahakkliha
kg

A+ A

A+ A

A+

A+
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2. juuli - 15. juuli

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

SOODUSPAKKUMISED!

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

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1b, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1,Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:
A Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A. Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

1.48
al 12.44 €/kg

1.88

0.12
al 7.89 €/kg

al 0.15

10.98
19.88

13.58
al 21.88

Õlu Velkopopovicky
Kozel 3,8%
0,5L / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

2.98
5.96 €/kg

4.58

2.68
0.67 €/tk

3.34

1.38
13.80 €/l

1.98

0.78
7.80 €/kg

Seep Neutral Sensitive Skin
100g

0.98

6.68
9.98

0.98
1.48

1.68
3.36 €/l

2.18

2.88
7.20 €/l

4.48

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI 8.98

179.60 €/l

Kreem Nivea Q10 Plus
50ml / 2 sorti

12.98

1.24
0.03 €/tk

1.68

2.38
al 9.52 €/l

al 2.28

8.78

Isepruunistav vaht Ambre Solarie
Natural Bronzer
(kookosveega)

11.48

11.28
0.17 €/tk

12.78

5.98
al 0.23 €/tk

7.98

6.98
al 0.27 €/tk

9.98

2.58
1.29 €/rl

3.68

7.48
2.77 €/kg

10.98

7.98
8.87 €/l

14.68

1.48
1.97 €/l

1.98

0.74
0.25 €/tk

0.88

2.78
0.56 €/l

3.78

2.28
3.98

0.98
4.90 €/kg

1.44

1.08
2.70 €/kg

1.48

2.38

Mopiots Tonkita
1tk

2.68

0.34
al 3.40 €/kg

0.48

1.74
4.52 €/kg

2.48

0.98
1.96 €/kg

1.48

Püsivärv Palette ICC 1tk
erinevad
toonid

Viin Nemiroff
40%, 0,5L
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Russian Ice
40%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Geeliribadega raseerija
Gillette Venus
Breeze 2 in 1
1tk

Geeliribadega raseerija
Gillette Venus
Breeze 2 in 1
1tk

Geeliribadega raseerija
Gillette Venus
Breeze 2 in 1
1tk

Pistaatsiapähkel
röstitud ja soolatud
200g / Germund

Šampoon ja palsam
Elvital Color-Vive
400ml

Šampoon ja palsam
Elvital Color-Vive
400ml

Šampoon ja palsam
Elvital Color-Vive
400ml

Koonusjäätis
Jättis
al 103g
3 sorti

Brändi Bardinet VSOP
36%, 0,2L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Lahustuv kohvijook Jacobs
al 14g / 2 sorti

Gin Tohi
43%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vedelseep
Palmolive
Naturals
500ml / 2 sorti

Kohvioad
Best Beans
Supreme
1kg

Svamm Vileda Tip Top
3tk

Kassiliiv
LaMurr
5L

Majapidamis-
paber Zewa
Wisch & Weg
Design 2 rulli

Majapidamis-
paber Zewa
Wisch & Weg
Design 2 rulli

Majapidamis-
paber Zewa
Wisch & Weg
Design 2 rulli

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hambapasta Blend-a-Med
3D White 100ml / 2 sorti

Šampoon ja palsam
Pantene Intensive
Repair al 200ml

Kohv
Jardin
500g
2 sorti

Raseerija
Wilkinson
Extra 3
4tk / 2 sorti

Niiske tualettpaber lastele Smile
44tk

Aknapuhastusvahend
Ajax Floral Fiesta
Spring Flowers
750ml

Tee Tess
25tk x 1,5g
2 sorti

Kiisueine
Whiskas
al 85g
5 sorti

Laste mähkmed Huggies
Elite Soft (2) Jumbo
4-7kg / 66tk

Laste mähkmed Huggies
Elite Soft (2) Jumbo
4-7kg / 66tk

Laste mähkmed Huggies
Elite Soft (2) Jumbo
4-7kg / 66tk

Laste püksmähkmed
Pampers CP
al 19tk
4 suurust

Laste püksmähkmed
Pampers CP
al 19tk
4 suurust

Laste püksmähkmed
Pampers CP
al 19tk
4 suurust

Pesupulber Ariel
(36 pesukorda)
2,7kg / 2 sorti

Pesupulber Ariel
(36 pesukorda)
2,7kg / 2 sorti

Pesupulber Ariel
(36 pesukorda)
2,7kg / 2 sorti

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

Kassitoit One kuiv (kana,
täistera nisu)
200g

Kassitoit One kuiv (kana,
täistera nisu)
200g

Kassitoit One kuiv (kana,
täistera nisu)
200g

Kohviuba
Lavazza
Qualita Oro
1kg / 2 sorti

Geelkapslid Ariel
(26 pesukorda)
26x27g / 2 sorti

Geelkapslid Ariel
(26 pesukorda)
26x27g / 2 sorti

Geelkapslid Ariel
(26 pesukorda)
26x27g / 2 sorti

Kaitst. päritolunimega
vein Riesling al 7,5%
0,75L / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN poolvahuvein
Prosecco Frizzante
Maschio 10,5%, 0,75L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Jäätis Idüll
800ml / 385g
3 sorti

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

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Rahvapräänik (maasikamaitselise
täidisega) 500g

0.98
19.60 €/kg

1.28

3.38
16.90 €/kg

3.98

1.08
28.80 €/kg

1.38

Riisisnäkid Snäks
50g / 2 sorti

Hambahari Oral-B
Allrounder
Black medium
1tk
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

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!!

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 1,85 m kõrge. Tel 5810 5969Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

Anda rendile uus 
autoveo konn vintsiga.
Hind 5 €/h (miinimum 

tasu 15 €) või 25 €/24h.

Tel 509 4959

KINNISVARA

• Müüa 1toaline ahjuküttega korter 
Rakveres. Renoveeritud, II korrusel. 
Dušš ja WC sees, Tingi! Helista õhtuti. 
Tel 5340 6016 ja 526 8773

• Müüa 1toaline korter Roelas Järve 
tn. I korrus, vajab remonti. Tel 529 5808

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

• Müüa Laekvere lähistel 2toaline 
ahjuküttega korter. Hind 1200 €. Tel 
5669 3339

• Müüa Tallinnast 1 tunni sõidu 
kaugusel Tapa kesklinnas kesk-
küttega 2toaline korter. II korrus. 
Korter on vaba. Hind 24 900 €. Tel 
511 0478

• Müüa renoveeritud 2toaline rõduga 
korter Tapa äärelinnas. Tel 5558 3686

• Väike-Maarjas müüa 2toaline korter 
otse omanikult. Tel 5384 0897

• Müüa Kundas 3toaline remonditud 
korter, osalise uue mööbli ja koduteh-
nikaga. Tel 5894 2895

• Müüa maja aastaringseks elamiseks 
Saaremaal. Meri, seene- ja marjamet-
sad ligidal. Küsi lisainfot. Tel 5383 8894

• Müüa maja Tapal. Tel 5558 3686

OST

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

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

• Ostan maja Tartu linnas. Tel 5817 
2199

• Ostan maja Rakveres või kuni 10 km 
eemal, kuni 120 000 € (võimalus vahe-
tada ahiküttega renoveeritud madalate 
kommunaal kuludega korteri vastu 
Rakveres + kompensatsioon. Korter I 
korrus, 3 tuba, oma aed ja sissekäik. 
Tel 5819 1258

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

• Soovin osta korteri või maja Rak-
vere linnas või lähiümbruses. Võib 
pakkuda ka maatükki.  Tel 5300 
9000

• Ostan Tapa või Kadrina vallas maa-
maja või vana talukoha. Tel 511 0478

• Ostan maja, krundi või ridaelamu-
boksi (äärmine) Sõmerul või Näpil, 
võib pakkuda ka Rakveres. Pakkumised 
tel 5532743 (ka sms)

• Ostan vana tööstushoonega kinnis-
tu pindalaga vähemalt 2 ha. Hooned 
võivad vajada lammutamist. Tel 508 
0065

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mitte-
vajaminevad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida elamispinna Kundas. 
Pakkuda ainult renoveeritud elamis-
pindasid. 2-3toalised vähemalt. Ei 
suitseta. Ei ole alkohoolikud. Tel 5340 
8550. Email: ktalis2@gmail.com

ANNAN ÜÜRILE

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

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

• Anda üürile Sõmerul 2toaline mu-
gavustega korter. Tel 5557 1484, 5629 
3183

• Üürile anda elumaja alumine kor-
rus Tallinnas Ülemiste järve taga 
Järvekülas. Tel 5811 6238

• Üürile anda tuba elamu II korrusel 
Tallinnas Ülemiste järve taga Järvekü-
las. Tel 5811 6238

• Soovin üüriliseks 60+ meeste-
rahvast. Eelistan autoga inimest. Tel 
5678 2538

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Belarus haagis jm. Tel 5358 
6829

• Müüa Ford Focus, 2004. a. 1,6. 
74kW. Manuaal, luukpära, tumepu-
nane. Läbisõit 132 000 km. Kõik lisad, 
põhjamaade versioon. Eestist ostetud 
uuena. Autol vahetatud õlid ja rih-
mad. Kahed võtmed, hooldusraamat, 
naastrehvid velgedel kaasa. Autol 
kliima, konks, esiklaasi soojendus. 
Kindlustus ja ülevaatus aasta lõpuni. 
Auto väga heas korras. Hind 2400 €. 
Asukoht Harjumaa, Kuusalu. Tel 5667 
3749

• Müüa Ford Mondeo, 2005. a, uni-
versaal, 2,0, diisel, väga ökonoom-
ne. Just läbis ülevaatuse. Auto mus-
ta värvi, kärukonks olemas. Kere 
on hea, istu sisse ja sõida. Hinda 
küsin 1500 €, helistada tel 5809 
6086

• Rakveres müüa seisnud Moskvitch 
IZ 2715-011. Lisainfo saamiseks helis-
tada tel 5357 8162

VARUOSAD
• Müüa 2016. a. Peugeot 2008 uue-
väärsed originaal valuveljed 50 €/tk. 
Tel 5566 9310

• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 5956

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

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! 
Lääne-Virumaal tuleme kohale 
15 minutiga ja maksame parimat 
hinda! Pakkuda võib ka vigaseid, 
avariiliseid või seisnud masinaid. 
Arveldamine sularahas! Helista 
5631 1001

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

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võivad vajada remonti, olla 
seisnud, avariilised, heas korras, ro-
mud jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head 
hinda. Tel 5357 7108

• Ostan seisnud, remontivajavaid, 
avariilisi, heas korras jne sõidukeid. 
Maksan õiglast hinda. Sobiva pakku-
mise korral tulen kohe järgi. Arvelda-
mine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5376 2575

• Ostan hea hinnaga auto! Võib olla 
ülevaatuseta ja vajada remonti. Hind 
kuni 1500 €. Tel 5682 2544

• Ostan auto, sõidu õppeks noore-
male poisile. Tegu võiks olla bensiini 
mootori ja manuaal kastiga autoga. 
Auto võib vajada nokitsemist, aga 
võiks liikuda. Kui sinul seisab kuuri 
nurgas midagi, siis paku seda mulle! 
Mida odavam, seda parem! Auto võiks 
asuda Lääne-Virumaal, aga hea pak-
kumise puhul võib ka kaugemal olla. 
Helista või kirjuta julgesti! Samas võib 
pakkuda ka maasturit millega metsas 
kannataks sõita! Tel 5699 3375

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

• Kallurautoteenus (karjääri kallur 
ja 13 tonni kandejõud). Tel 503 2269

 

• Veoteenus: mööblivedu, väikses 
mahus kolimine jne. Kauba ruumi 
maht 3x1,5 m. Tel 503 2269

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 2269

• Miniekskavaator JCB kaevab ja 
puurib kus vaja. On ka materjali 
veo võimalus Mitsubishi kalluriga. 
Tel 529 9356, Jaanus

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

• Ve ote enus (kraanaga mudel , 
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

KAEVETEENUSED

• Kaeve- ja pinnase aukude puu-
rimistööd miniekskavaatoriga. Tel 
5558 3686

FEKAALIVEDU JA VESI

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

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. 
Teenindame iga päev. Tel 5656 
1515

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• A-TORU keskkütte süsteemid ja 
santehnilised tööd. Tel 5843 0997      

• Biopuhastite, septikute paigal-
dus ja müük. Tel 575 0202, erlend@
eestiseptik.ee

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

• Teen värvimistöid: majad, puukuu-
rid, aiad ja muud. Tel 5895 6633

• Teen keldrite puhastustöid. Hinnad 
soodsad. Helista 5895 6633

• Puistevilla puhuri laenutus. Liht-
sasti kasutatav aparaat, sobilik era-
majade soojustustöödeks nii kivi kui 
klaasvillaga. Tel 5323 9272

• Aedade, terrasside ja aiamajade 
ehitus. Info tel 5633 1530

• Vee- ja kanalisatsjooni trasside 
ehitus (sise, välis). Septikute ja ma-
hutite paigaldus. Septikutel olemas 
eurosertifikaat. Santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 5965

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5633 1530

• Talumajade renoveerimine. Tel 
5633 1530

• Ottsepad OÜ tegeleb erinevate 
üldehitustöödega, katusetöödega, 
siseviimistlusega, pottsepatööd, 
vannitoad, fassaadid. Kevin Otti, tel 
5907 4076, kevinotti0@gmail.com

• Üldehitustööd, puukuurid, sau-
nad, grillmajad, terrassid. Vanade 
majade renoveerimine ja uute ehitus. 
Tel 5380 0863

• Teostame kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites, van-
nitoad, siseviimistlus, soojustamine, 
fassaadid, vundamendid, katused, 
terrassid jne. Hinnad taskukohased. 
Info tel 5808 5965

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

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

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

• Maalritööd, trepikodade remont, 
fassaadide värvimine, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293 
Ehmes.ee. Lai 3 a

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

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

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

paigaldame. Tel 5340 8041

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

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, korstnapühkija teenus. 
Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, sooja-
müürid, küttekollete remont. Tel 5647 
2716, email viruahjud@gmail.com

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüstee-
mid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Müügil juuksehooldus-
vahendid

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

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

MUUD TEENUSED

• Kutsetunnistust omav massöör 
teeb koduvisiite Rakveres ja linna 
ümbruses. Tunnihind alates 30 
eurost. Helista ja broneeri aeg juba 
täna. Massöör Ragnar, tel 5896 
1661, virumassaaz@gmail.com

• Rakvere Kliima OÜ müüb, paigaldab 
ja hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa 
või konditsioneeri, mis täidab täpselt 
sinu vajadusi siis küsi meilt pakkumist! 
Õhksoojuspump on väga mugav, lihtne 
ja säästlik küttelahendus koju, garaaži 
või suvila. Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või www.rakverekliima.ee. 
Standard paigaldus 250 €. Hooldus 50 €

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

• Elektrigeneraatori teenus (20kW). 
Tel 503 2269

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

• Muruniitmine: muruniitjaga , mu-
rutraktoriga, trimmeriga. Tel 503 2269

• Kümblustünni rent. Hind alates 
45 €/ööpäev. Rakvere piires trans-
port tasuta. www.saunatünn.ee. 
Tel 514 7518

• Hauaplatside ja -piirete ehitus, 
hooldus. UUS! Graniidist hauatähised 
ja piirded. Tel 526 0804

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

• Kululõikus ja Rohulõikus Lää-
ne-Virumaal. Töö kiire ja korralik. Tel 
514 8661

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. 
Meilt ostetud soojuspumpadel hool-
dus soodushinnaga. TASUTA konsul-
tatsioon. Calidum OÜ. Tel 5818 0046

• S o o j u s p u m p a d e  m ü ü k , 
paigaldus, hooldus, remont. Õhk-
soojuspumba siseosa keemiline 
puhastus. Uued õhksoojuspumbad 
al 395 €. Õhk-vesi soojuspumpade 
müük, paigaldus (Daikin, Th ermia, 
Nibe). VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

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

• www.arbotec.ee pakutavad tee-
nused: ohtlike puude raie, kän-
dude freesimine, võsalõikus, 
trimmerdamine, hekkide lõika-
mine. Võtke meiega ühendust, tel 
528 6976; e-mail: info@arbotec.ee

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

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

• Pakkuda raamatupidamisteenust 
ettevõtetele. Huvi korral ühendust 
võtta numbril 5824 1050 või e-maili 
teel karlleopart@gmail.com

• Koristan ära teie vanaraua keld-
ritest ja õuedelt, kaasa arvatud 
auto akud ja kodutehnika. Tel 
5672 7600

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

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

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5672 7175

• Koristan aia, kuuri, või garaažinur-
gast vanaraua. Tasuta ei taha, maksan 
raha. Tel 517 4143

• Müüa kangasteljed. Tel 552 3561

•  Müüa pakendis robottolmuimeja 
„Forme“ (159 €), laste reisivoodi koos 
madratsiga (25 €). Tel 5699 6594

• Müüa kasevihad kohaletoomisega 
1,20 €/tk. Kuulutus ei aegu! Tel 5452 
0971

• Müüa meeste jalgratas „Basiac“ 
koos kiivriga ja lukuga. Hind 100 €. 
Tel 515 7161

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda eri-
nevaid täitematerjale (killustik, liiv, 
muld) võimalus tasuda ka vanametallis 
ja autoromudes. Tel 5627 2666 

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. Raha kohe, kojukutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, 
klaasid, pitsid jne. Pakkuda võib kõi-
ke. Tel 507 9984

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

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, ka-
rahvine ja pitse. Samuti ostan 
Norma/Salvo  mänguauto, ron-
gi, trammi ja 1970–90. a cccp 
1/43 mudelautosid .  Tel  529 
1288

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid ese-
meid, ka vanametalli, kila-kola, enne 
müüki võta ka minu pakkumine. Tel 
503 1849

• Ostan teie küttepuu ülejäägid ma-
japidamise likvideerimisel. Tel 5801 
9086

• Ostan kaua kuivanud põranda 
ja voodrilauda ning paksu plan-
ku ka väiksema koguse. Tel 5801 
9086

• Ostan ENSV miilitsa ja kolhoo-
sidega seotud ja  kunsti. Tel 510 
7541

• Ostan töökotta korraliku suurema ja 
väiksema alasi. Heale õige hind. Tel 
5801 9086

• Ostan nõukaaegseid märke Moskva 
olümpiaga seotud meeneid. Plast-
nokaga mütsi, estoplasti lambi ja 
värvilisest klaasist nõusid. Tel 510 
7541

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel seisma jäänuid esemeid: 
raamatust mööblini ja viin ära 
pesumasinad, pliidid jne kila-kola. 
Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju, vana-
vara, vanakraami, kila-kola. Tel 
5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puud (ka kuiva). Pakkuda ka 30 
cm 40 L võrgus kuivi. Tel 5554 
6093

• Müüa saetuid ja lõhutuid küttepuid 
koos transpordiga. Pikkused vastavalt 
tellija soovile. Tel 5615 2941

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

• Küttepuud 40 €/ruum. Pakku-
da korraliku metsakuiva kuus-
ke. Kuivad kõlksuvad ja lõhutud. 
Mõõdud vastavalt soovile, toome 3 
ruumi korraga. Sõit hinnas. Tel 5480 
0134

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa erinevaid puitbrikette, 
Premium pelletit 6/8 mm, kivisüsi 
ja küttepuid. Transport hinnas. Tel 
5390 0545, soojus24@online.ee

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

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

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

• Müüme  3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142
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OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

TEOSTAME: 






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

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Müüa Rakveres 
kuiva lepaklotsi 

40 l võrgus! 
Ko  d korralikult täis! 

Hind 2.20. 
Müügil ka pilpako  d 

1.70 eur. 
PIIRATUD KOGUS!

Tel  5300 3606

EHITUS

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, graniitsõelmeid, ehi-
tusliiva, täiteliiva, haljastusmul-
da. Suuremate koguste tellimisel 
koostame hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5463 8919

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhastame 
kraavid ja teeservad võsast ja suurtest 
puudest. Tel 506 0777

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud 
ja kasvavat võsa, tel 511 6174. Samas 
müüa 3 m ja lõhutud küttepuud, tel 
504 3326

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsalt värsket mett. Suu-
remates kogustes ostmisel trans-
port Rakvere piires tasuta. Tel 5569 
7224

• Müüa nisu,18 senti/kg, oder 16 sen-
ti/kg, jahuna +5 senti/kg. Toon kohale 
Virumaal. Tel 520 0783

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

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

LOOMAD

• Pakkuda ristand partide tibusid 
(ruaan + peking, äsja koorunud ja 
3-nädala vanuseid), ristand kanatibud 
3-nädalased. Lihaliini vuti tibusid kuu 
keskel. Suve lõpul sorteeritud munema 
hakkavaid lihaliini vutte! Tel 522 6486, 
Lepna

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

VANAVARA

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

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
teie küttepuu ja briketi ning vanaraua 
ja muu kila-kola järgi. Tel 503 1849

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid ese-
meid, ka vanametalli, kila-kola, enne 
müüki võta ka minu pakkumine. Tel 
503 1849

• Ostan enne 1961. a vene kopikaid, 
tsaari jm. vanu münte. Tel 5606 
8763, Arvo

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektii-
ve, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215   

• Ostan värvilisest klaasist vaase 
kuni 100 €/tk, vanu raamatuid, 
piibleid, ehteid, käevõrusid, mere-
vaiku, sõlgi, setu ehteid (suur sõlg 
1000 €), hõberublasid, hõbedat, 
uure, münte, paberrahasid, mär-
ke, kaitseväe ja Kaitseliidu märke, 
kiivreid, medaleid, kohvikanne, 
piimakanne, Langebrauni ja Lorupi 
toodangud, fotoaparaate, fotosid, 
fotoalbumeid, dokumente, diplo-
meid, maale, seinapilte, ikoone, 
kujusid, Eesti vapiga või lipuga 
esemeid jne. Igasuguse vanavara 
ja kunsti ost! Raha kohe! Tel 5649 
5292

• Ostan maale, seinapilte (20 €/
tk), kujusid, keraamilisi kujukesi 
(memm, taat, naisefi guurid jne), 
Tarbeklaasi värvilisi vaase, vanu 
raamatuid (täisnahkköites raa-
matud kuni 100 €/tk), setu ehteid, 
müntidest tehtud ehteid, vanu 
dokumente, diplomeid, piibleid, 
ehteid, sõlgi, merevaiku, hõbedat, 
münte, hõberublasid, paberra-
hasid, märke, medaleid, fotosid, 
fotoalbumeid. Said päranduseks 
korteri või plaanid kolida? Ostan 
üleliigse vanakraami/raamatud! 
Tulen ise kohale - raha kohe! Tel 
5649 5292

• Ostan vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, 
sõled, prossid, rinnaehted, man-
setid). Huvitavad ka lauanõud, 
vaasid, karpidega lusikad, raama-
tud, seinamaalid, ehete karbid, 
kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, fo-
totehnikat, 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, ordeneid, 
rinnamärke, medaleid, postmar-
ke, albumeid, vimpleid, tikutoose 
ja palju muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14 - müügil suve-
riideid

TUTVUS

• Mees vanaduspensionär tutvub 
üksiku, pikemat kasvu naisega 
vanuses 60. a, kes oleks hea pere-
naine, kellega koos vabaaega veeta 
Rakveres. Tel 554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

kuulutused.kuulutaja.ee
Kuuluta
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Tegevtoimetaja
Katrin Uuspõld, 322 5092
katrin.uuspold@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Disain
Marimai Kesküla
Kelli Rannamets

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5093
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

kuulutused.kuulutaja.ee

TURUL SUUR VALIK  HÄSTI HOOLDATUD SUVELILLI NII 
KODUAEDA KUI KA KALMISTULE!

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul, E. kg 2,50 4,00

Maitseroheline (r.sibul, till) kg 7,00 10,00

Värske küüslauk , imp. tk 1,00

Väike kurk, E. kg 3,50 4,00

Salatikurk , E. kg 2,50

Tomat, imp. kg 2,50 3,00

Tomat, E. kg 5,00 7,00

Mugulsibul, imp kg 1,00

Peakapsas, E kg 2,00

Suvikõrvits, E. kg 2,50

Porgand, E kimp 2,00 2,50

Aedherned kg 6,00 8,00

Maasikad, E. kg 2,50 3,50

Metsamaasikad kg 30,00 40,00

Kultuurmustikad, imp. kg 7,00 10,00

Murelid, imp. kg 5,00

Kirsid, imp. kg 4,50

Ploomid, imp. kg 3,50

Arbuus, imp. kg 2,00

Värske hapukurk kg 6,00 8,00

Kukeseened kg 25.00 35,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Kodused vahvlid tk 1,00

HINNAD RAKVERE TURUL 1. JUULI 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

PAKUN TÖÖD

• Otsin Tapale rõõmsameelset lil-
lemüüjat, kes tunneb ametit ja os-
kaks ka midagi teha. Tel 5333 0773

• Eakate kodu Villa Alfred Kundas 
võtab tööle hooldustöötaja. Lisainfo 
telefonil 5343 4528

• Veisefarm Pajustis võtab tööle lüpsja 
ja karjaku. Töö vahetustega. Tel 552 
6723

• Pakkuda tööd metsandustöölisele. 
Tel 523 6524

• Pakun aiarohijale mõned päevad 
nädalas tööd. Kiire! Tel 554 6490

• Vajatakse abilist talusse, Levale küla 
Rakvere vald. Lisainfo tel 505 1079

Mevot Invest OÜ võtab tööle

Põhitöö: 
Komatsu 3D-masinaga (23 t) teede ja 
platside ehitus.
Nõuded:
•  Vähemalt kaheaastane töökogemus  
 samas valdkonnas
•  Oskus töötada iseseisvalt 
•  3D-automaatika tundmine 
•  Hea pingetaluvus, täpsus ja   
 korrektsus 
•  Valmisolek komandeeringuteks üle   
 Eesti ja hooajal ka pikemateks   
 tööpäevadeks
Tööauto ettevõtte poolt.

Kontakt: tel 5347 7840,
mevotinvest@gmail.com

Mevot Invest OÜ 
võtab tööle 

BULDOOSERIJUHI

Töö kirjeldus
• Teede-, tänavate- ja 

platside ehitus ning pin-
naste teisaldamine 
ja planeerimine 
3D-buldooseeriga;

• Seadme tehnilise 
seisukorra jälgimine ja 
lihtsamate hooldetööde 
teostamine.

Vajalik 
• Varasem töökogemus 

samas valdkonnas 
(vähemalt 2a);

• Oskus töötada 
iseseisvalt;

• Eelnev kokkupuude 
3D-automaatikaga;

• Hea pingetaluvus, täpne 
ja korrektne.

Tel: +372 5347 7840
mevotinvest@gmail.com

E  evõte otsib 
oma meeskonda 

kogemuste ja oskustega 
TÄNAVAKIVIDE 
PAIGALDAJAID. 

Tööde teostamise piirkond 
on üle Ees  . 

Tel: +372 5347 7840

Hendrik Toompere toob Rakvere Teatris 
lavale Harold Pinteri „Kasvatushoone“
R akvere Teatris alanud proovide 

käigus avaneb Kasvatushoone 
ametnike tontmustas maailmas 

asjaosaliste püha ja õilis suhtumine oma 
töökohustusse, millest inimesed väljast-
poolt hoonet kunagi aru ei saa ning kus 
ametniku kriitiline piir on see, et ta teeb 
täpselt nii palju, et kinni ei pandaks ja 
täpselt nii vähe, et lahti ei lastaks.

„Kasvatushoone“ („Hothouse“, 1958) 
on Harold Pinteri vähem tuntud teos, 
mida Eestis varem lavastatud ei ole. Au-
tor pani „Kasvatushoone“ mõneks ajaks 
sahtlisse seisma ning tekst avaldati alles 
1980. aastal.

„Väljatöötatud süsteem, mis riigi 
loomise algul õitsele lõi, ammendab en-
nast ja sulgub mingisugusesse sfääri. 
Ametnikud jäävad endiselt tööle, nende 
töökohustusteks on endiselt teha muu-
datusi ja ehitada üles riiki, aga – kõik 
on juba tehtud, valmis! Siis, seal suletud 
süsteemi sees satuvad inimesed prob-
leemide rägastikku, kus peaks nagu mi-
dagi tegema, aga ei saa nagu teha ka ning 
tegema hakatakse mingeid arutuid asju,“ 
heitis lavastaja Hendrik Toompere loo 
päevakohasusele valgust.

Harold Pinter (1930-2008) oli juu-
di päritolu Briti näitekirjanik, lavastaja 

ja näitleja. Üks olulisemaid kaasaegseid 
briti näitekirjanikke, kelle karjäär kes-
tis enam kui 50 aastat. 2005. aastal sai ta 
Nobeli kirjandusauhinna.

„Kasvatushoone“ esietendus on 8. ok-
toobril 2021 Rakvere Teatri väikses 
saalis. Mängivad näitlejad Jaune Kim-

mel, Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, 
Peeter Rästas, Toomas Suuman ja Imre 
Õunapuu. Lavastaja on Hendrik Toom-
pere, kunstnik Illimar Vihmar, valgus-
kujundaja Roomet Villau.

Kuulutaja

Vabamu interaktiivne rändnäitus jõudis Rakverre

S el nädalavahetusel, 2.-4. juulil 
on okupatsioonide ja vabaduse 
muuseum Vabamu interaktiivse 

rändnäitusega „Taasiseseisvunud Eesti: 
30 aastat vabadust ja vastutust“ Rakveres 
linnuse parkimisplatsil.

„Näitusel on läinud väga kenasti, seni 
on olnud ta Pärnsu, Tallinas ja Valgas. 
Inimesed käivad vaatamas ja osalevad 
hea meelega aruteludes,“ rääkis Vabamu 
turundusjuht Ingrid Piirsalu.

Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva-
le pühendatud eesti-, vene- ja ingliskeel-
ne ning igale vanusegrupile mõeldud 
näitus jutustab lugusid meie riigist ning 
demokraatiast ja mõtestab lahti vabadu-
se tähenduse. Ühtlasi saab näituse kaudu 
heita pilgu viimase 30 aasta sündmus-

tele eluolus, poliitikas, popkultuuris, 
muusikas, keele arengus jne. Väljapa-
neku ühe osa moodustavad eraisikute 
saadetud fotod nende tähtsündmustest 

viimase 30 aasta jooksul.
Laupäeval, 3. juulil kell 13 toimub ka 

demokraatiatrenn MTÜ Demokraatia-
trenn kogenud treenerite juhendami-
sel. Koos leitakse vastuseid küsimuste-
le: kuidas leida ja kaasata mõttekaaslasi? 
Kuidas head ideed ellu viia? 

Näitusele on oodatud ka väikeseid 
külastajaid, kellele on loodud eraldi las-
tenurk, kus saab vaadata värskelt valmi-
nud Piip ja Tuut videot, panna proovile 
oma teadmised ja tegeleda käeliste tege-
vustega!

Näitus on külastajatele tasuta, see 
on avatud Rakveres linnuse parkimis-
platsil kell 11-20, viimasel päeval kuni 
kella 19ni.

Kuulutaja

Rändnäitus pakub uudistamisrõõmu igale eale. 
Foto: Aron Urb

Rakvere Teatris algasid Harold Pinteri „Kasvatushoone“ proovid lavastaja Hendrik Toompere (vasakult teine) käe all. 
Foto: Rakvere Teater
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KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing
Ekskursioon toimub 6. juulil 
kell 9.00 (väljasõit bussijaama 
tagumisest parklast). Juminda 
poolsaar – Hara sadam – Vii-
nistu Kunstimuuseum. 
Lõuna Viinistu restoranis 

(omaosalus). Hara muuseumi 
pilet 4 eurot. Viinistu Kunsti-
muuseumi pilet 3 eurot. Palu-
me ette registreerida: tel 516 
4349 (Piret Lulla). Kohtade 
arv on  bussis piiratud!

TÄNA MAAILMAS

1947: ekraanidele jõudis 
teisikufi lm „Kevad“
Täna 74 aastat tagasi, 2. juulil 1947. aastal hakati Nõu-
kogude Liidu kinodes demonstreerima muusikalist 
komöödiafilmi „Kevad“, mille peaosas säras 44aastane 
Ljubov Orlova. Film jõudis ka rahvusvahelisele areenile 
ning pälvis Veneetsia filmifestivalilt koguni mitu auhinda, 
kuid paljudele tavainimestele jäi filmi mõte arusaamatuks – 
ei mõistetud, kuidas üks näitleja saab mängida sama-
aegselt kaht erinevat rolli.

Allan Espenberg

Süžee järgi alustab režissöör 
Arkadi Gromov filmi tege-
mist teadlastest ja otsustab 
seetõttu neid lähemalt tund-
ma õppida. Selleks külastab 
ta Päikeseinstituuti. Varsti 
selgub, et näitlejanna Vera 
Šatrova, kelle režissöör on 
peaossa välja valinud, töö-
tab samaaegselt teatris ja nii 
peab naine olema korraga 
kahes kohas. Õnneks sel-
gub, et Šatrova on nagu kaks 
tilka vett sarnane Päikese-
instituudis töötava teadlase 
Irina Nikitinaga. 

Režissöör Gromovi as-
sistent soovitab lahendu-
sena saata teadlane Nikiti-
na asendama Verat filmi-
võtetel. Teadlane on pärast 
pikka veenmist lõpuks nõus, 
kuid stsenaariumi lugedes 
paneb teda nördima see, kui 
tobedalt tahetakse teadlasi 
filmis kujutada. Samal ajal on 
Vera Šatrova sunnitud asen-
dama Irina Nikitinat profes-
sorite seas.

Nõnda veedavad teadla-
ne ja näitlejanna aega en-
dale täiesti võõrastes selts-
kondades – füüsikateadlane 
mängib filmis, teatrinäitleja 
arutab teadlastega tähtsaid 
asju. Sarnasuse tõttu satuvad 
naised sageli erinevatesse 
koomilistesse olukordades-
se, kuid kõik lõpeb hästi ja 
kumbki leiab oma armastu-
se. Teisikuid mängib Ljubov 
Orlova.

Ljubov Orlova soovis 
varjata kortse
Filmi stsenaarium kirjutati 
Moskva muusikateatri edu-
ka muusikalavastuse „Ek-
raanitäht“ ainetel. Režissöör 
Grigori Aleksandrov ning 
tema kaasautorid Moris Slo-
bodskoi ja Aleksandr Raskin 
lõpetasid käsikirja 20. juunil 
1941. aastal ehk kaks päeva 
enne sõja algust. 

Kuus aastat hiljem tööle 
naastes sai režissöör aru, et 
selle aja jooksul on stsenaa-
rium vananenud ja see oli 
vaja ümber kirjutada. Alus-
tust tegi ta peategelase ameti 
muutmisega. Esimeses stse-
naariumis uuris professor 
Nikitina füsioloogiainstituu-
dis tingimuslikke reflekse, 
kuid selleks ajaks oli reflek-
soloogia tunnistatud väär-
teaduseks. Nii tehti temast 

füüsik ja saadeti tööle sõja-
tööstusse. Seejärel sai temast 
lõhkeainete spetsialist. Ame-
tit vahetati koguni kaheksa 
korda, kuni teadlane Pjotr 
Kapitsa soovitas režissööril 
panna kangelanna päikese-
energiat uurima. 

Päikeseinstituut, kus Ni-
kitina töötas, nõudis võim-
said dekoratsioone – oli vaja 
varustada terve labor kee-
rukate, peaaegu fantastiliste 
seadmetega. Mosfilmi pa-
viljonides polnud võimalust 
filmida, sest stuudiot polnud 
pärast sõda veel taastatud ja 
puudus ka tehniline perso-
nal. Seejärel läks võttemees-
kond Praha filmistuudiosse 
Barrandov ning dekorat-
sioone laenati kokku erine-
vatest Euroopa filmistuudio-
test. Osa võtteid tehti Saksa 
maailmakuulsa muusika-
filmi „Minu unistuste naine“ 
(1944) dekoratsioonidega. 

Professor Nikitina ja näit-
leja Šatrova rolli võttis režis-
söör Aleksandrov oma abi-
kaasa ja muusa Ljubov Orlo-
va. Selleks ajaks oli näitlejan-
na juba 44aastane ning ta sai 
aru, et kaamera ei armasta 
teda enam nii nagu varem, 
mistõttu oli tal plaanis pärast 
„Kevadet“ lõpetada filmides 
mängimine ja asuda valluta-
ma Mossoveti teatrilava. Sel-
leks, et naisel oleks lihtsam 
meeskonda sobituda, kutsus 
Aleksandrov filmi selle teatri 
juhtnäitlejad Faina Ranevs-
kaja ja Rostislav Pljati. 

Orlova oli oma vanuse pä-
rast väga mures, nii et režis-
söör kasutas mitut tehnilist 
võtet, tänu millele paistis 
näitlejanna noorem välja. 
Orlovat filmiti ainult teatud 
nurkade all ja ainult altpoolt 
tuleva pehme valgustuse-
ga. Lisaks oli Orlova nõud-
miseks, et ei tehtaks värvi-
filmi, vaid piirdutaks must-
valge pildiga, sest sellisel ju-
hul saab edukamalt varjata 
vanust ja kortse.

Tööline ja kolhoositar
Enne „Kevade“ tiitreid il-
mus esmakordselt ekraanile 
kuulus Mosfilmi logo, mis 
kujutas töölise ja kolhoosi-
tari skulptuuri. Pärast sõda 
asetati kinokunstile suuri 
lootusi, mistõttu otsustati 
valida NSV Liidu peamise 

filmistuudio jaoks äratun-
tav logo. Kokku tuli kunsti-
teadlaste komisjon, kuhu 
kuulus ka skulptor Vera 
Muhhina. Tema skulptuu-
rikompositsioon, mis oli 
tuntud mitte ainult Nõuko-
gude Liidus, vaid ka välis-
maal, valiti häälteenamusega 
Mosfilmi tunnuskaadriks. 
Filmis „Kevad“ on näha esi-
mest versiooni, kui filmiti 
tõelist skulptuuri. Veidi hil-
jem tegi Muhhina väikese 
kipskoopia, mida oli mugav 
paviljonis filmida. Nüüd on 
see juba ammu arvutisse 
joonistatud ja miniatuurset 
skulptuuri säilitatakse hooli-
kalt Mosfilmi muuseumis. 

Tehniliselt keeruline fi lm
„Kevad“ oli üks esimesi nõu-
kogude mängufilme eri-
efektidega ja sellest sai oma 
ajastu kõige keerulisem film 
tehnilises mõttes. Filmis ka-
sutati Päikeseinstituudi ul-
melisi seadmeid ja näidati üht 
näitlejannat korraga kaadris 
kahe tegelaskujuna. Professor 
Nikitina pidi filmis kohtuma 
oma teisikuga, kuid kombi-
neeritud võtete spetsialistid 
ei olnud kunagi varem olnud 
silmitsi ülesandega „kahe-
kordistada“ üht näitlejannat 
samas kaadris. Publik ei saa-
nud üldse aru, kuidas see oli 
võimalik. Filmimehed selgi-
tasid, et üht ja sama stseeni 
filmiti kaks korda. 

Alguses katsetas filmi-
meeskond erinevaid või-
malusi. Nii prooviti näiteks 
peegleid ja projektsiooniek-
raane, mis ei andnud soovi-
tud tulemust. Lõpuks mõel-
di välja väga lihtne meetod: 
pool kaamerast suleti klapi-
ga, Ljubov Orlova ja Nikolai 
Tšerkassov seisid lahtise osa 
ees ja mängisid oma stsee-
ni. Seejärel rulliti film taga-
si, klapp pandi teise kohta 
ning Orlova uues grimmis ja 
kostüümis kolis pildi teise-
le poole ja tegi stseeni koos 
Mihhail Sidorkiniga. Tule-
museks on ideaalne „teisik“ 
ilma montaaži, kleepimise ja 
muude viguriteta. 

Kui muusikaline komöö-
dia „Kevad“ 1947. aasta su-
vel kinodesse jõudis, siis 
muutus ta kohe väga popu-
laarseks. Ainuüksi esimesel 
linastuskuul vaatas seda 18 
miljonit inimest NSV Lii-
dus ja Tšehhoslovakkias 
ning kümned riigid ostsid 
filmi ära. Samal aastal osales 
„Kevad“ taaselustatud Ve-
neetsia filmifestivalil ja sai 
preemia parima stsenaariumi 
eest. Tol ajal otsustati pari-
ma naisnäitleja auhind anda 
kahele näitlejannale – selle 
said Ljubov Orlova ja Ingrid 
Bergman.
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Sealiha al 2,49 €/kg

Meie lihameistrite
käsitsi valmistatud

grill-tooted al 3,50 €/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA PEREFARMIST

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK
•UUS VALIK mööblit

•Kaup kohe kätte

•Transpordiv imalusõ

Tel 32 71 533

•Hind sisaldab soovi korral

montaaži kaupluses
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