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Alates 1. juulist tuleb 
Tõrma kalmistu matus 
registreerida Rakvere 
vallavalitsuses 
Kui pereliige tuleb saata viimsele 
teekonnale Tõrma kalmistul, tu-
leb alates 1. juulist 2022 matmise 
registreerimiseks pöörduda Rak-
vere vallavalitsusse. Varem tegeles 
registreerimisega Linnahoolduse 
OÜ Rakveres, kuid Tõrma kal-
mistu kuulub Rakvere vallale ja 
vajalikke toiminguid teeb edaspidi 
vallavalitsus.

Matuseid saab registreerida 
Rakvere vallavalitsuse lahtioleku-
aegadel. Kaasa tuleb võtta arstlik 
surmateatis. Taotluse matuse re-
gistreerimiseks võib saata ka valla-
valitsuse e-postile. 

Taotluses tuleb märkida 
hauaplatsi kasutaja nimi, maetava 
nimi ja isikukood, matmise kuu-
päev, hauaplatsi aadress või mõne 
varem sinna maetud inimese nimi 
ning matja nimi ja isikukood. Üht-
lasi tuleks täpsustada, kas tuleb 
urni- või kirstumatus.

Kui hauaplatsi kasutamise le-
ping on sõlmimata, saab seda teha 
vallavalitsuses. Matuse registree-
rimine ja lepingu sõlmimine on 
tasuta.

Kuulutaja

Maasikate hooaeg on küps
Maasikate korjeaeg algas 
Lääne-Virumaal eelmisel nä-
dalal. Tipphooaeg on sel ja 
järgmisel nädalal ning marju 
loodetakse noppida veel juuli 
keskpaigani, sest kuumus 
küpsetab korralikult nii marja 
kui korjajat.

Katrin Uuspõld

Rakvere turu administraator Riina 
Mitt rääkis, et Eesti maasikas jõudis 
letile kaks nädalat tagasi, mil kasvu-
hoonemaasika kilohind oli 16 eu-
rot. „Seejärel langes hind 12 eurole 
ja sealt edasi veel allapoole,“ rääkis 
Riina Mitt. Sel kolmapäeval oli Eesti 
maasikaga Rakvere turul kauplejaid 
mitmeid, kilohind oli 5.50 ja 6 eurot. 

„Saaki loodan saada veel ehk kolm 
nädalat,“ ütles oma põllu esimes-
te viljadega kauplema tulnud Liina 
Leinmets Kõrveniidu talust, mis on 
Alutaguse vallas, Tudu ja Tudulinna 
vahel. Maasikaid kasvatatakse alla 
hektarilisel maa-alal, et jõuaks oma 
pere jõududega toimetatud. Letile 
on jõudnud `Dahli´, ´Sonsation´ ja 
´Polka´. „´Dahli` alustas vara, ´Pol-
ka´ alles alustab valmimist. Inime-
sed armastavad väga ´Polkat´, me 
ise ka! Magusad on kõik maasikad, 
aga ´Polkas´ on rohkem maitset,“ 
arvas Liina Leinmets. 

Turul Põlvast pärit maasikatega 
kaubelnud Ksenija ja Vaost Marguse 
Talust korjatud marju müüv Anna 
ütlesid, et maasikatel on hea minek. 
„Juba hommikul varakult tulevad 
inimesed ja ostavad kastiga,“ ütles 
Ksenija. Naine lisas, et kui praegu 
on maasikate hind 6 eurot kilo, siis 
nad on arutanud, et see võib langeda 
ehk 4 – 3.50 euroni.

Vao külas Marguse Talus on maa-
sikad punaseks värvumas 12 hekta-
ril. „Eelmine hooaeg oli raske, kuum 
ja marjad said väga ruttu valmis, kii-

re algus ja kiire lõpp,“ iseloomustas 
Margus Beilmann. Tundub, et täna-
vune aasta kuuma poolest alla ei jää. 
„Kõik marjad saavad ruttu valmis ja 
ongi hooaeg läbi,“ arvas Beilmann. 
Kõige rohkem kasvab tema põldu-
del `Asia´, mille inimesed on häs-
ti vastu võtnud. „Uusi sorte tuleb 
peale, katsetame neid samuti,“ lisas 
ta. Maasikakasvatajal on marjadele 
olemas jahutusruum ning Marguse 
Talu vilju müüakse üle Eesti: Tallin-
nas, Pärnus, Haapsalus, Rakveres.

Lisaks aedmaasikatele oli Rakvere 
turul enda korjatud metsmaasikaid 
pakkumas ka 12aastane Mia Maribel 
Väli. Tema jaoks on see teine suvi 
ise maasikaid korjata ja turul müüa. 
„Mind motiveerib korjama võima-
lus ise raha teenida. Käin tennist 
mängimas ja mul on eesmärk osta 
uus reket koos riietusega,“ avaldas 
neiu. 

Maasikaid korjab ta oma kodu 
lähedalt metsast eelmisel päeval, 
hommikul toob ema ta kaubaga tu-
rule. 250 ml karbike metsmaasikaid 
maksab praegu 7 eurot. 

„Mõned vaatavad hinda ja ütle-
vad, et liiga kallis, aga see on aus 
hind, raha läheb karpide peale ja aja 
peale, mil ma korjan,“ põhjendas 
Mia Maribel. Kuue liitri marjade 
korjamiseks kulub tal neli-viis tun-
di.

„Hind on vahepeal tõusnud, eel-
misel aastal oli liiter umbes 15 eurot, 
nüüd on rohkem, 20 ringis,“ ütles ta. 

Eelmisel aastal kauples Mia Ma-
ribel turul enda korjatud metsmaa-
sikate ja hiljem mustikatega mitu 
nädalat, ka tänavu plaanib ta seda 
teha. „Korjan kõigepealt hooaja al-
guses müügiks ja kui hiljem aega 
jääb, siis ka endale,“ lisas hakkaja 
neiu. 

Lääne-Virumaal Tudus Aaviku 
Mesilas kasvatatakse samuti maa-
sikaid, kuid turul nendega kauple-
mas ei käida: osta saab otse talust 

või tellida Rakveresse ja Tallinnasse, 
kus need klientidele kohale viiakse.

„Kevadine ilmastik oli väga hea, 
oli pikk, rahulik ja jahe, lasi palju 
töid ära teha. Nüüd on saabunud aga 
maasikakorjamise aeg. Ja korjamine 
tundub käkitegu võrreldes sellega, 
et sa pead suutma ka korjatud marja 
maha müüa,“ rääkis Piret Tomperk.

Tema strateegia on müüa maa-
sikaid läbi hooaja sama hinnaga – 6 
eurot kilo eest. 

Ta kasvatab maasikaid aastast 
2009 ning sordid on aja jooksul 
muutunud. „Iga sort ei sobi igasse 
mulda, tuleb teha katseid ja vaadata, 
mis kuhugi istub. Kasvamas on va-
rasemat, hilisemat, keskmist,“ rääkis 
Tomperk. Tänavu valmivad nende 
talu 0,46 hektaril `Asia`, `Sonata` 
ja `Allegro` viljad. Kuuendat aas-
tat on nende talu maasikad amet-
likult mahemärgisega, kuid sama 
kasvatusmeetodit on nad kasuta-
nud algusest peale ehk üle kümne 
aasta. 

„Mahedalt on muidugi keeruline 
kasvatada, sest loomulikult tahaks 
saada väga suuri ja ilusaid marju 
ning väga palju saaki, aga tuleb lep-
pida sellega, mis põllult tuleb. Ei saa 
sellist pritsimist ja väetamist teha, 
nagu muidu,“ nentis Piret Tomperk. 

Näiteks õielõikaja vastu võideldi 
Aaviku Mesilas katteloori taime-
del kaua peal hoides. „Nii kaua, kui 
katteloor peal, olid taimed terved, 
nii kui maha võtsime, oli õielõika-
ja platsis. Kastame oma tiigiveega 
ning väetame kanakakakraanulite-
ga. Oluline on viljavaheldus, et enne 
maasikate istutamist oleks korrali-
kult sõnnikuga väetatud, siis ta jak-
sab neli aastat välja vedada. Seejärel 
läheb maa neljaks aastaks puhkama 
liblikõieliste alla. Üle nelja aasta ei 
saa maasikat kasvatada, sest maa 
läheb kohutavalt rohtu ning happe-
liseks, keeruline on toimetada,“ kir-
jeldas ta mahevõtteid. 

Kahe erineva 
maasikakasva-
taja toodanguga 
kauplejad Ksenija 
ja Marjana Rak-
vere turul: Eesti 
maasikatel on hea 
minek, ostetakse 
isegi kastidega, kui 
kilohind on 5.50 - 6 
eurot. Foto: Katrin 
Uuspõld



Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-

Krown korrosioonikaitse keskus

Rakveres, Kreutzwaldi 22a. Tel 5817 7000. www.krownrakvere.ee T A A S T A M I N E-20%
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Võsu sai liikluse rahustamiseks juurde „lamavaid politseinikke“
Juuni keskel valmisid Võsu ale-
vikus Rakvere teel ja Kooli täna-
val liikluskünniste ehitustööd. 
Nii Rakvere teele kui ka Kooli 
tänavale ehitati kokku neli kün-
nist, mida tähistavad vastavad 
liiklusmärgid. 

„Peamised põhjused künniste 
rajamiseks olid nii asjaolu, et Võsu 
alevik asub kiirusepiirangu 30km/h 
mõjualas kui ka Võsu piirkonna 
eripära, et suveperioodil mitme-
kordistub piirkonnas liiklejate hulk 
olulisel määral. Mõlemast aspektist 
lähtuvalt on liikluse rahustamiseks 
täiendavate meetmete rakendami-
ne oluline,“ vahendas Haljala valla koduleht Transpordiameti Ida ük- suse juhataja Anti Palmi selgitusi.

Palmi hinnangul oli eriti vajalik 
künniste rajamine Kooli tänavale, et 
teha koolimaja ja spordihoone lähe-
duses laste liiklemist senisest ohutu-
maks.

Tulenevalt suvitushooaja algu-
sest on Haljala vallavalitsus ajutised 
teekünnised paigaldanud taas ka 
Võsu peatänavale. Eesmärgid tee-
künnistel on ühised – oluline on 
liiklust rahustada, et liiklemine Võ-
sul oleks turvalisem nii sõidukite 
kui ka jalakäijate jaoks.

Võsu alevik asub 30 km/h sõidu-
kiiruse mõjualas.

Kuulutaja

Rakvere on rattapargi võrra rikkam
Rakveres valmivat 
pumptrack’i käisid poisid aia 
tagant piidlemas juba mitu 
kuud. Neljapäeva keskpäeval 
kuulutati see lõpuks paljude 
rõõmuks avatuks ning ratturid 
said end kuuma päikese all 
värsketel radadel proovile 
panna. Nende kasutuses on 
nii pumptrack, maastikusõi-
durada kui õppesõidurada.

Katrin Uuspõld

Rakvere reaalgümnaasiumi taha jää-
va jalgpalliväljaku naabruses, Rak-
veret ja Sõmerut ühendava kerg-
liiklustee ääres, aadressil Uus tänav 
19 asub nüüd ligi 30 000 m2 suu-
rusel maa-alal Eesti üks suurimaid 
pumptrack’e koos rattaradadega, mis 
talvel muutub aga kelgunõlvaks.

Tegemist on rajaga, mis sobib 
kasutamiseks alates väikelastest 
kuni professionaalideni. Pumptrack 
on kompaktne, pakub palju erine-
vaid sõiduliine ning püsib sõitjatele 
kauem huvitav, sest pidevalt on või-
malik luua uusi trajektoore. Rajal on 
kasutatud ka osade kurvide asemel 
kaldes laineid, mida ei ole sellisel 
kuju Eestis varem tehtud. 

Rakvere linnapea Triin Varek 
pani raja kasutajatele südamele reeg-
lite järgimist. „Oluline ohutus ja kii-
ver. Aga jälgiga ka ümbrust, et see 
oleks korras, ärge lõhkuge. Oluline 
on see, et oleme üksteisega sõbrali-
kud. See kõik siin on kasutamiseks 
ja lustimiseks,“ ütles Triin Varek.

Linnapea lisas, et talle on kurde-
tud palvust ning plaanis on lähiajal 
tuua platsi äärde ka varjualune, kus 
ühtlasi saab seljakotte hoida kui ise 
parajasti sõidetakse.  

Pumptrack’i ehitaja 
Hevent Ehitus OÜ 
esindaja Henri Kalm 
tõi avamispäeval välja, et Rakvere 
pumptrack on üks suuremaid Ees-
tis. „See on täislahendus, kus on 
pumptrack, maastikurattaala ja õp-
pesõidurada, mis on omakorda seo-
tud kergliiklusteega. Saladuskatte all 
võin öelda, et kergliiklustee äärde 
tuleb ka teine pumptrack, mis jääb 
siit paar kilomeetrit Narva poole.

Maastikurada on võrdlemisi 
uudne, siin on kasutatud puit-me-
tall-õppeelemente, mis ei muutu 
ajas. Neil on hea teha tehnikaõpet,“ 
rääkis Henri Kalm ning andis las-
tele-noortele kaasa soovi „kiivrid 
pähe, jälgige üksteist, hoidke üks-
teist!“

Laste õpperaja puhul on Henri 
Kalmi sõnul tegu uudse ja Eestis es-

makordse lahendusega, mis valmis-
tab lapsi ette osalema liikluses, rajal 
puutuvad lapsed kokku reaalsete 
liikluses ettetulevate olukordadega 
nagu lained, kitsad kohad, manöö-
verdamine, raudtee ületamine, 
löökaukude läbimine, slaalom, kal-
dpinnad. Lisaks on rajal elemendid, 
et harjutada sõitu ka ühe käega ja 
paigaldatud liiklusmärgid, et lapsed 
saaksid harjuda märkide jälgimisega.

Kalm lisas, et elemendid on pii-
savalt laiad ning madalad, et harju-
tamine oleks ohutu, samas piisavalt 
keerukad, et lastel oleks huvitav 
rada läbida. „Antud tooteid oleme 
arendanud aastaid ning oleme sinna 
kaasanud ka Maanteeameti,“ kõne-
les ta.

Mägedel paiknev maastikurat-
tarada on mõeldud tehnikaõppeks. 
Rada on küll lühike, kuid sisaldab 
palju elemente, mis imiteerivad loo-
duses ettetulevaid takistusi: tõuse, 
languseid, kurve, palke ja kivisid.  

Rattapargi avamisele tulnud ko-
halikud politseinikud näevad po-
sitiivse võimalusena noorte jaoks. 
„Noortel peab olema võimalus 
ennast välja elada, see on selleks 
ideaalne: väljas, värske õhk, füü-
siline tegevus, samas sotsiaalne 
suhtlemine omavahel. See ka vaim-
sele tervisele hästi,“ rääkis Rakve-
re politseijaoskonna juht Katrin 
Satsi.

Satsi oli päri, et noortel tuleb sil-
ma peal hoida ning kui on märgata 
suhtlemises anomaaliaid, siis sellest 
palutakse politseile ka teada anda, 
et jõuaks varakult sekkuda. Polit-
seinikel on plaanis ka oma tööajal 
pumptrack’ilt läbi astuda ja ennetuse 
ja ohutusega tegeleda, muuhulgas 
meenutada, et kiiver ja kaitsmed ei 
ole politsei, vaid ratturi enda jaoks.

Rakvere abilinnapea Kert Karus 
rääkis, et praegu on projekteerimisel 
veel üks rattapargi osa samasse piir-
konda, nimelt on plaan spordikes-
kuse parklast ära tuua skatepark, et 
teha ruumi parkimiskohtadele ning 
koondada ratturid ühte kohta. 

Abilinnapea märkis, et lähiajal 
tuleb rattapargi lähedusse jäävasse 
elamupiirkonda ka kiirusepiirang 30 
km/h, et ratturitel oleks turvaline 
liigelda. 

Rakvere linnavalitsus alustas ala 
projekteerimisega mullu kevadel. 
Tänavu veebruaris leiti hankega 
ehitaja ning märtsis algasid ehi-
tustööd. Ehitas Hevent Ehitus OÜ 
ja ehituse maksumus oli ligikaudu 
180 000 eurot.  

Võsu alevikus on lubatud sõidukiirus 30 km/h, teed said juurde ka liikluskünniseid, et 
suvisel ajal tiheda liiklusega paigas oleks turvalisem. Foto: Haljala vald

Rattateed ootavad 
sõitjaid. Fotod: Katrin 
Uuspõld

Uhiuue rattapargi 
avavad piduliku lindi-
lõikamisega Rakvere 
linnapea Triin Varek, 
ehitaja Hevent Ehitus OÜ 
esindaja Henri Kalm ja 
Rakvere spordikeskuse 
direktor Ave Sats. 
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Hauapiirete ehitamine ja renoveerimine,
hauakivide pesu, liiva ja killustiku vahetus
ning muud tööd surnuaias.

Küsi nõu ja pakkumist:
tel. 5592 3491; hauaplatsihooldus@muhkel.eetel. 5592 3491; hauaplatsihooldus@muhkel.ee

Hauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle Eesti

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

8. ja 15. juuli

15. juuli

T-R 9-18, L 10-14

Asume aadressil Tallinna tn 21, Rakvere

Legendaarse kergejõustiklase Heino Lipu pronksskulptuur seati paika Maidla mõisas

J aanipäeval, 24. juunil avati 
Ida-Virumaal Maidlas legen-
daarse kergejõustiklase Heino 

Lipu sajanda sünniaastapäeva auks 
mõisa peahoone ees pronksskulp-
tuur, mille valmistas skulptor Aivar 
Simson. Ühtlasi selgitati Heino Lipu 
mälestusvõistlustel kuulitõukes välja 
ka Eesti meistrid. 

Lüganuse vallas asuvas Maidla 
mõisakompleksis peeti rahvusva-
helised kuulitõukevõistlused oma-
aegse Euroopa parima kuulitõukaja 
ja maailma tippu kuulunud mitme-
võistleja, Heino Lipu mälestuseks.

Heino Lipp sündis 21. juunil 
1922, Kiviõli lähistel Maidlas. Te-
gemist on läbi aegade ühe andekama 
Eestimaa sportlasega, kellel jäid tol-
lase tagakiusava režiimi ning väikla-
se poliitika tõttu olümpiamängude 
ning mitme teise rahvusvahelise 
tiitlivõistluse medalid võitmata. 
Lipp olnuks peafavoriit kümne-
võistluse olümpiavõidule Londonis 
(1948) ning olümpiamedalisoosik 
Helsingis (1952), samuti võinuks 
meie legendaarne atleet võita kuu-
litõukes Euroopa meistrivõistluste 

kuldmedali nii Oslos (1946) kui ka 
Brüsselis (1950). Aastatel 1946–
1951 juhtis Heino Lipp kuulitõu-
kes Euroopa edetabelit, parandades 
kuuel korral Euroopa tippmarki. 
Heino Lipu kuulitõuke rekord 16.98 
on Eesti kergejõustikuvõistlus-
tel finaalivääriline tulemus täna-
päevalgi.

Maidla mõisa peahoone ees asub 
nüüd aga Heino Lipu pronksskulp-
tuur, mis avati pidulikult jaanipäe-
val. Koostöös Kergejõustikuliiduga 
toimusid Eesti meistrivõistluste 
kuulitõukevõistlused esmakordselt 
eraldi spordisündmusena just Maid-
las, et avaldada austust Ida-Viru-
maalt sirgunud spordisangarile. Es-
makordselt Eesti kergejõustiku aja-
loos selgitati kuulitõuke Eesti meist-
rid väljaspool staadioni toimunud 
võistlusel.

Naistest võitis rootslanna Fanny 
Roos ja meestest poolakas Michal 
Haratyk. Eesti meistriteks kuulitõu-
kes tulid Kätlin Piirimäe ja Jander 
Heil.

Kuulutaja
Skulptor Aivar Simson pani mälestuse legendaarsest kergejõustiklasest Heino Lipust 
pronksi. Foto: Kristjan Pärnamäe

RMK viis 1000 ebapärlikarpi kodujõkke edasi sirguma

R MK kalakasvatustalituse 
töötajad viisid hiljuti tuhat 
üheaastast noorkarpi Põlula 

kalakasvanduse laborist tagasi La-
hemaale oma kodujõkke. Neil ühe-
aastastel karbikestel on nüüdsest 
lootust elada rohkem kui saja aasta 
vanuseks, ent nende eelkäijail pole 
juba ligi viiskümmend aastat seda 
võimalust olnud.

Kuna on suur risk, et ebapärlikar-
bid, kes on vaevu palja silmaga mär-
gatavad, võivad ka veel jõepõhjas 
hukka saada, kasvavad nad jõevees 
spetsiaalsetel plaatidel. Neid käivad 
RMK kalakasvatustalituse ja Kesk-
konnaameti töötajad kord või paar 
nädalas setetest puhastamas. 

Ebapärlikarpide tehislikes tin-
gimustes kasvatamisega tegi RMK 
algust kaks aastat tagasi, sest kodu-
jões nende looduslik paljunemine 
ühel hetkel peatus ning järglasi, kes 
täiskasvanuikka jõuaksid, ei ole neil 
teadaolevalt olnud vähemalt viima-
sed viiskümmend aastat. Seetõttu on 
ebapärlikarbid Eestis tõsises väljasu-
remisohus. 

Kuna ebapärlikarpide paljunemis-
protsess on keeruline, tuleb Põlula 
töötajatel teha karpide kasvatamisel 
üsna keerulist ja täpset tööd. Esmalt 
tuleb suve hakul püüda karpide ko-
dujõest vähemasti 120 sõrmepik-

kust forelli, kelle lõpuste külge on 
ebapärlikarpide vastsed kinnitunud. 
Kalad viiakse Põlula kalakasvandu-
se karantiinihoonesse, kus vastsed 
moonde läbi teevad ja kala lõpuste 
küljest vette pudenevad. Looduses 
pudeneksid nad jõepõhja, aga kuna 
pärast seda looduses ebapärlikarpide 
areng peatub, kasvatatakse neid eda-
si spetsiaalsete plaatide peal laboris 
ja hiljem jões. 

Kord nädalas käivad kalakas-
vatustalituse töötajad toomas 
karpide jaoks kodujõest vett ja 
lähedal asuva märgala veesilmast 
detriiti (taimne pude). Lisaks an-
takse karpidele laboris toiduks 

spetsiaalset vetikasegu, tänu mil-
lele suudavad 0,4 millimeetrised 
karbivastsed kasvada hilissügiseks 
1 millimeetristeks. RMK Põlula 
kalakasvatuse ebapärlikarbi spet-
sialisti Katrin Kaldma sõnul on see 
tähtis, sest väiksema läbimõõduga 
karbid ei pruugi jõevees talve üle 
elada. Kaks korda aastas kontrol-
litakse ka, milline on karpide sei-
sukord jões ning eraldatakse mik-
roskoobi all surnud noorkarbid 
elusatest. 

„Möödunud talvel jões olnud kar-
pidelt nägime, et väga väiksed kar-
bid jõevees ellu ei jää,“ märgib Kald-
ma. „Suurematel karpidel möödus 

talv paremate tulemustega – 250-st 
karbist, kes tänavu kevadeks said 
kaheaastaseks, oli kevadeks ellu jää-
nud 80%. Väiksematest ja noorema-
test alla 15%.“

Tuhat noorkarpi, kes eelmisel 
nädalal kodujõkke viidi, on tubli 
lisandus juba jões kasvavale neljas-
ajale karbile. Ka nemad kasvavad 
jõevees plaatide peal ja spetsiaalsetes 
kastides, kuniks nad seitsme- kuni 
kümneaastasena päris looduslikku 
keskkonda asustatakse. 

Tänavune ebapärlikarpidega na-
katunud forellide püük on juba teh-
tud ning praegu kogutakse Põlula 
kalakasvanduses kala lõpuste küljest 
pudenevaid vastseid. Lootus on ko-
guda neid ligi 7000. 

Lisaks karpide kasvatamisele te-
hislikes tingimustes püütakse ka jões 
olukorda parandada ja elukeskkonda 
karpidele sobivamaks muuta. Selleks 
vähendatakse setete sissekannet, 
suunatakse veevoolu jõesängi ku-
jundama jmt.

Karpe kasvatatakse rahvusva-
heliste projektide Ranniku LIFE ja 
LIFE Revives toel. Asurkonna tur-
gutamiseks kasvatatakse ja viiakse 
projektide raames Lahemaa jõkke 
üle 15 000 noorkarbi.

Kuulutaja

RMK looduskaitseosakonna rahvusvaheliste looduskaitseprojektide koordinaator Mihkel 
Järveoja paigaldab jõkke vaiasid, mille külge kinnitatakse plaadid noorte ebapärlikarpide-
ga. Foto: Kristiina Viiron
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
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Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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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 02.08 ja 31.08
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 05.07 ja 07.07
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Kus on sinu

REKLAAM?
Võimalus on siin:

reklaam@kuulutaja.ee

32 25 093
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KATARIINA

KELDER

VÕTAME TÖÖLE
 ÜLDEHITUSTÖÖDELE 

OSKUSTEGA 
EHITUSTÖÖLISI, 
HOOAJALISELT 

ABITÖÖLISE

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

PAKUN TÖÖD

• Soovin kahte ehitajat keld-
ri ehitusele. Tel 5689 3372

•  Pakun tööd laserravi
tegijale Rakveres, väl-
jaõppe ja majutuse või-
malus. Kiire! Tel 554 6490 

• Põllumajandusettevõte 
Vinnis pakub tööd keevita-
mise oskustega farmi lukk-
sepale. Tel 5306 2106

• Suveks Hiiumaale . 
Sõru Kõrts ootab oma 
meeskonda alates juu-
nikuust klienditeenin-
dajaid. Pakume väärilist 
palka ja vajadusel välja-
õpet kohapeal. Paindlik 
tööaeg.  Majutus ja toit 
tasuta. Tel 504 1353, tiit@
hiiumaa.ee

• Majanduslikele töödele
nooremat pensionäri. Tel 
5689 3372

• Otsime enda meeskon-
da C-kategooria auto-
juht-operaatorit sur-
vepesuautole. Tel 5194 
4298

OTSIN TÖÖD

• 36-aastane mees otsib
ehitusalast tööd Rakveres. 
Tel 5612 0754

TÄNA MAAILMAS

1980: laul „O Canada” kuulutati Kanada hümniks
Täna 42 aastat tagasi, 1. juulil 1980. 
aastal sai Kanada ametlikult endale rah-
vushümni, kuigi tegelikult oli see laul loo-
dud juba sada aastat varem.

Allan Espenberg

Kanadas on riigihümnil kaks ametlikku versiooni: 
prantsuskeelne ja ingliskeelne. Ja see peegeldab 
kõige täielikumalt ja täpsemalt Kanada riigi ole-
must. Aastatel, mil Kanada oli veel Suurbritannia 
koloonia, esitati kõigil ametlikel tseremooniatel 
meloodiat „Jumal hoia kuningannat/kuningat” 
(„God Save the Queen”, meesvalitseja puhul „God 
Save the King”). Kuid oli olemas veel 1867. aastal 
loodud ja populaarsuselt eelmisele mitte alla jäänud 
laul “Vahtraleht igavesti” (The Maple Leaf Fore-
ver), millel olid ka kõik õigused riigi peamise rah-
vusliku laulu rollile.

Ettevalmistuste ajal Québeci iga-aastaseks pü-
haks kirjutas kohalik helilooja Calixa Lavallée 
prantsuse kanadalaste rahvuslaulu “O Canada”. 
Väidetavalt kirjutas autor selle kiirkorras ühe 
ööga provintsi endise ülemkohtuniku ja luuleta-
ja Adolphe-Basile Routhier’ sõnadele. 24. juunil 
1880. aastal, Kanada prantslaste iga-aastase tradit-
sioonilise rahvuspüha tähistamisel Québeci linnas 
kuulis rahvas esimest korda seda käbedalt sündi-
nud hümni.

Inimeste tugeval toetusel saavutas laul „O Ca-
nada” järgmise kahe aastakümne jooksul Québeci 
provintsis tohutult suure populaarsuse. Kuid 
kuna seda esitati eranditult prantsuse keeles, siis 
ei ulatunud see Québeci provintsi piiridest kauge-
male.

Alles pärast ingliskeelsete sõnadega eri varian-
tide ilmumist tõusis laulu „O Canada” populaarsus 
kiiresti. Kõigist loodud ja kõlanud variantidest 
peeti parimaks juristi, kohtuniku ja poeedi Robert 
Stanley Weiri pakutud teksti 1908. aastal. Hiljem 
sai sellest praeguse hümni ainus ingliskeelne ver-
sioon.

Hümni teksti hakati trükkima kooliõpikutes, et 
õpilased selle kohustuslikult pähe õpiksid. Ottawas 
asuva Kanada parlamendihoone kellatornis (Peace 
Tower) kõlas kellamäng hümnimeloodia saatel, 

seda hakati esitama kõigil pidulikel massispordi- ja 
kultuuriüritustel, näiteks hokivõistlustel.

Laulu „O Canada” tunnustamine riigihümniks 
ja „God Save the Queen” saamine ametlikuks ku-
ninglikuks hümniks leidis aset 1964. aastal. Aga 
„O Canada” sai Kanada hümni ametliku staatuse 
27. juunil 1980 ehk täpselt 100 aastat ja 3 päeva 
pärast selle esmaettekannet, kui Kanada parla-
mendi mõlemad kojad nõustusid sellega. 1. juulil 
1980 kuulutas Kanada kindralkuberner Edward 
Schreyer avalikul tseremoonial Routhier’ ja Wei-
ri järeltulijate osavõtul laulu „O Canada” Kanada 
ametlikuks hümniks.

Hümni on hakatud muutma
Sel sajandil hakkas Kanada hümni ingliskeelne 
tekst mõningaid inimesi ärritama. Nii otsustas 
Kanada parlamendi alamkoda muuta 2016. aastal 
riigihümni teksti sooneutraalseks, kuid ülemkoda 
ehk senat võttis vastava seaduseelnõu vastu alles 
kaks aastat hiljem.

Senati otsuse järgi muudeti hümni ingliskeelses 
variandis kaks sõna lauses „True patriot love in all 
thy sons command”, kus sõnad „thy sons” asen-
dati sõnadega „of us” ehk võeti välja sõna „pojad” 
ja pandi asemele sõna „meie”. Praegu kõlab see 
hümnirida järgmiselt: „True patriot love in all of 
us command”. Poliitikute arvates ei tohi jagada 
ühiskonda meesteks ja naisteks ning seetõttu tuli 
meessoost inimesi iseloomustav sõna prügikasti 
heita. Hümni prantsuskeelset teksti polnud vaja 
muuta, sest selles ei esinenud niisugust koledat 
sõna nagu „pojad”, mis Kanada poliitikuid hirm-
sasti ärritas. Asi on selles, et ingliskeelne tekst 
pole sõnasõnaline tõlge prantsuskeelsest origi-
naalist. Olgu öeldud, et ingliskeelse variandi sõ-
nastust on varemgi muudetud, kuid prantsuskeel-
ne tekst on jäänud samaks.

Seaduseelnõu algataja oli Liberaalse Partei par-
lamendiliige Mauril Bélanger, kes aga ise ei jõud-
nud hümni muutmist ära oodata, sest suri 2016. 
aastal. Konservatiivid olid küll teksti muutmise 
vastu, kuid nende jõud ei käinud üle liberaali-
dest, kellel oli parlamendi mõlemas kojas enamus. 
Oma osa hümnimuutmiskavas oli ka Kanada 
peaministril Justin Trudeau’l, kes on nimetanud 

end lausa feministiks. Trudeau’ sõnutsi on hüm-
niteksti muutmine järjekordne positiivne samm 
soolise võrdsuse suunas.

Võib-olla ei piirduta Kanadas selle muudatuse-
ga ja tehakse veel parandusi hümni ingliskeelses-
se teksti. Nimelt on poliitikuid, kellele ei meeldi 
hümni tekstis esinevad sõnad „isamaa” (see sõna 
pidavat solvama migrante, kuna Kanada pole 
nende isamaa) ja „jumal” (see ei meeldi ateistide-
le).

Venelased põlastasid 
Kanada riigihümni
Seoses Kanada hümniga on aegade vältel olnud nii 
väiksemaid kui suuremaid arusaamatusi ja segadu-
si. Kõige kõmulisem rahvusvaheline skandaal lei-
dis aset 2015. aasta mais Prahas toimunud jäähoki 
maailmameistrivõistlustel. Tol päeval toimus fi-
naalmäng Venemaa ja Kanada meeskondade vahel.

Venemaa ja Kanada hokimängijate vastasseisud 
on alati pakkunud suurt huvi ja teisiti polnud see ka 
seekord. Finaali jõudnud Venemaa oli veerand- ja 
poolfinaalis olnud üle Rootsist ja USAst, aga Kana-
da oli võitnud Valgevenet ja Tšehhit. Aga üllatuseks 
kõigile ei olnud finaalis mingit tasavägist mängu: 
Kanada oli nii palju üle, et venelased trambiti – sõna 
otseses mõttes – jää sisse. Matš lõppes kanadalaste 
kindla võiduga 6:1, mis on finaalmängu jaoks üsna 
ebatavaline skoor. Seejuures lõid venelased oma au-
värava alles mängu viimastel minutitel. Nii pärjati 
Kanada meeskond kuldmedalitega ja venelased pi-
did leppima hõbedaste autasudega.

Kuid matši lõpus juhtus midagi sellist, mida ei 
osanud keegi ette näha. Vene mängijad olid kao-
tuse tõttu nii pettunud ja ärritunud, et saanud 
kaela hõbemedalid, ei jäänud nad ootama, kui 
konkurentidele ulatatakse võidukarikas. Suurem 
osa mängijatest lahkus auhinnatseremoonialt 
enne karika üleandmist ning väljakule jäi vaid ka-
heksa venelast. Aga kui hakati võitjate auks män-
gima Kanada riigihümni, siis selleks ajaks olid 
kõik venelased väljakult haihtunud.

 Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni juhid 
olid venelaste skandaalse käitumise pärast raevus 
ning Venemaa jäähokimeeskonda karistati 80 000 
Šveitsi frangi suuruse trahviga.
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

3.28
3.38

4.10 €/kg

1.54
11.41 €/kg

1.78

1.98
2.48

3.68
4.38

Kodune hakklihasegu Pere
(pakendatud), 1 kg

1.98
2.48

Poolsuitsuvorst Siimu
(viilutatud)
135 g
Nõo

Lõuna sardell, 1 kg

NÄDALAPAKKUMISED
01.07 - 07.07

Lihaleib
(viilutatud)
250 g
Maks & Moorits

1.74
al 16.89 €/kg

2.18

2.28
2.48

4.56 €/kg

1.44
1.68

5.76 €/kg

3.74
4.08

13.85 €/kg

Sifoonvahukoor Hochwald
250 ml

Kohvijook Starbucks
250 ml / 2 sorti

1.18
1.38

2.95 €/kg

1.48
12.33 €/kg

1.78

1.34
3.35 €/kg

1.84

1.44
1.78

1.92 €/l

2.38
9.52 €/l

2.98

1.84
2.18

7.36 €/l

Kohuke rummikook
38 g
Liisu

Caesari salat Mamma
(kanaga)
270 g
Saarioinen

Suitsusardell juustuga
500 g
Rannarootsi

Martsipan Schluckwerder
(tumedas šokolaadis)
100 g

Kodune kisell Mo Saaremaa
(mustsõstraga)
750 ml

A+ A

A+ A

A+

Keeduvorst Lemmik
(viilutatud) 150 g

Hiirte Juustu rebitavad juustupulgad
120 g
Estover

Poolkoivad klassikalises marinaadis
Tallegg
800 g
HkScan

Margariin soolane Voimix
(vähendatud rasvasisaldusega)
250 g & 400 g
2 sorti

Jogurtikreem Saare
5%, 400 g
2 sorti

0.84
1.08

3.36 €/kg

0.38
10.00 €/kg

0.44

A+ A

A+ A

Jogurtijook Alma Vita
4 x 100 g / 2 sorti
Valio

+

A+ A

1.08
2.70 €/kg

1.28

Ekstra-neitsioliiviõli Gourmante
Extra Light
500 mlHEA HIND

4.58
9.16 €/l

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.28
al 6.40 €/kg

0.38
0.44

10.00 €/kg

1.34
1.84

3.35 €/kg

Kohuke rummikook
38 g
Liisu

Jogurtijook Alma Vita+
4 x 100 g / 2 sorti
Valio

+ 0.10

1.08
10.80 €/kg

Kummikommid Haribo
al 175 g
4 sorti

Seakoot, 1 kg

0.78
0.98

5.20 €/kg
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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: 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 1, . 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
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, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. 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.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . 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.

Viin Moskovskaya Osobaya
40 2 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300g

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300g

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300 g

Vahuvein Luna De Murviedro
alkoholivaba
0,75 l / 2 sorti
Liviko

Laste pühkmähkmed Pampers
Premium Care
al 34 tk / 3 sorti

Laste pühkmähkmed Pampers
Premium Care
al 34 tk / 3 sorti

Laste püksmähkmed Pampers
Premium Care
al 34 tk / 3 sorti

Taimetee Belin
(ingveri-astelpaju)
40 g (20 2 g)X

Karastusjook
0,33 l / 5 sorti
Coca-Cola

Energiajook Hustler
0,5 l

Liköör Vana Tallinn
40 0,5 l%
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Intiimpesuvahend Neutral
Sensitive Skin
250 ml

Niisked salvrätikud Pampers
52 tk / 2 sorti

Hügieeniside Naturella Ultra
al 14 tk / 3 sorti

Tualettpaber Zewa Deluxe
Pure White 3-kihiline / 8 rulli

Tualettpaber Zewa Deluxe
Pure White 3-kihiline / 8 rulli

Tualettpaber Zewa Deluxe
Pure White 3-kihiline / 8 rulli

Tualettpaber Grite Plius
Ecological 3-kihiline
8 rulli

Tualettpaber Grite Plius
Ecological 3-kihiline
8 rulli

Küpsis Vecriga
(rosinatega)
400 g

Hambapasta lastele Colgate
Mild mint / 6-9 aastastele
50 ml

Šampoon ja palsam Elvital
Hyaluron Plump
al 200 ml
2 suurust

Pesuloputusvahend Lenor
750 ml
3 sorti

Nõudepesumasina kapslid
Finish Power
53 tbl.

Raseerimisgeel Satin Care
Olay Vanilla Dream
200 ml
Gilette

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

2.64
3.24

24.00 €/kg

1.24
2.18

4.13 €/kg

Ürdisool Herbamare
(original & spicy)
250 g / 2 sorti

3.28
4.18

13.12 €/kg

Aromat puuviljavein Bollino
10 0,75 l%
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Aromat puuviljavein Bollino
10 0,75 l%
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Ballantine´s
Finest Blended Scotch
40 0,5 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vahuseep Palmolive
250 ml / 2 sorti

Šampoon Neutral
Baby
250 ml

Põrandapuhastuskomplekt
Swiffer
(vars + puhastuslapid)
8 tk + 3 tk

Dekoratiivõhuvärskendi Brait
100 ml / 2 sorti

Hügieeniside Libresse
Natural Care
20 tk

Raseerija Venus
Sensitive 3 tk
Gilette

Puhastusvahend Cillit Bang
750 ml
2 sorti

1.98
2.78

6.60 €/kg

1.58
1.78

3.95 €/kg

3.48
3.88

0.44 €/rull

1.18
1.88

0.15 €/rull

2.98
3.98

1.49 €/rull
9.98

14.98

1.28
1.78

3.20 €/kg

4.38
5.98

1.46 €/kg

2.98
5.68

4.97 €/l

2.98
4.98

3.97 €/l

4.48
5.88

44.80 €/l

9.98
21.48

0.19 €/tk

1.78
2.78

2.37 €/l

2.08
2.64

al 0.10 €/tk

1.98
2.88

0.10 €/tk

1.44
al 1.78

0.03 €/tk

12.88
17.98

al 0.27 €/tk

3.48
4.98

8.70 €/l

2.68
3.48

10.72 €/l

5.88
8.18

1.96 €/tk

2.88
3.78

11.52 €/l

2.48
3.48

9.92 €/l

3.34
4.88

16.70 €/l

1.28
1.74

25.60 €/l

4.98
5.98

6.64 €/l

0.78
0.98

1.56 €/l

0.54
al 0.64

1.64 €/l

0.58
0.78

14.50 €/kg

Päevalilleseemned Bazarnye
(röstitud ja soolatud)
300 g

Päevalilleseemned Bazarnye
(röstitud ja soolatud)
300 g

Päevalilleseemned Bazarnye
(röstitud ja soolatud)
300 g

4.08
5.48

16.32 €/kg

+ 0.10 + 0.10 + 0.10

Vein Franz Hoffner Weisswein
10 0,75 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Franz Hoffner Weisswein
10 0,75 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Franz Hoffner Weisswein
10 0,75 l%
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.

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

Piiritusjook Metaxa 5´
38 0,2 l%
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.48
3.78

al 9.92 €/l 28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Majapidamispaber Zewa
Wisch & Weg Design
2 rulli

Majapidamispaber Zewa
Wisch & Weg Design
2 rulli

Majapidamispaber Zewa
Wisch & Weg Design
2 rulli

Tualettpaber Grite Plius
Ecological 3-kihiline
8 rulli

Koeratoit Darling
(juurviljadega, kuiv)
3 kg / 2 sorti

Koeratoit Darling
(juurviljadega, kuiv)
3 kg / 2 sorti

Koeratoit Darling
(juurviljadega, kuiv)
3 kg / 2 sorti

A+ A

Roheline jalapeno Santa Maria
(terav) 215 g / 110 g

Puhastusvaht Cillit Bang
600 ml

Aromat puuviljavein Bollino
10 0,75 l%
3 sorti
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.
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

Info tel 504 0118

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

SUVEREHVE

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

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

KINNISVARA

• Müüa 1toaline ahjuküttega kor-
ter Rakveres. Tel 5806 1081

• Müüa Tapa vallas 2toaline re-
monti vajav puuküttega korter. 
Korter asub I korrusel. Info tel 
5820 7509

• Müüa 3toaline  remonditud 
korter Rakvere kesklinnas. Hind 
100 000 €. Tel 5662 8584

• Müüa Uhtnas 3toaline korter. 
Tel 507 2508

• Müüa 4toaline mugavustega 
korter. Hind kokkuleppel. Tel 
5398 2904

• Müüa suvila Aseris saunaga. Tel 
5806 1081 

• Müüa garaaž Rakveres Herne 
tänaval. Tel 517 9114

OST

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

• Ostan Rakvere 1toalise kõigi 
mugavustega korteri, hind kuni 
38 000 €. Tel 5599 5755

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

• Ostan maja Tartu või Jõgevale. 
Tel 5817 2199

• Soovin osta maja Rakveres või 
selle lähiümbruses max 15 km. 
Tel 525 2303

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

• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638

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

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega korter Sõmerul. Kõik ela-
miseks vajalik olemas. Hind 200 € 
+ kommunaalmaksud. Tel 523 4376

• Üürile anda 2toaline ahjuküt-
tega korter Rakveres, Pikk tn 37 
puitmaja, II korrus. Üür 250 €/
kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Pikemaks ajaks üürile anda 3toa-
line mugavustega korter Jaama 
tänaval renoveeritud majas. Info 
tel 5591 2000

ÄRIPINNAD

• Anda rendile HAMBARAVIKA-
BINET koos sisustuse ja tehnikaga, 
sertifi tseeritud, täiesti töökorras, 
Rakveres bussijaama vastas Vilde 
14. Vaata ka kuulutust www.uus-
maa.ee. Tel 5648 6638

• Anda rendile äripind, 58 m2 (heas 
korras, konditsioneer jm), bussi-
jaama vastas Vilde 14, Rakvere. 
Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa kasutatud invaroller
ENVOY. Kõik mis küljes see 
ka töötab. Hind 800 €. Asukoht 
Lääne-Virumaal. Tel 5342 9003

• Müüa heas korras sõiduauto 
Volvo V40. Tel 5398 2904

OST

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

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

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

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

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

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! 
Huvi pakuvad ka vanad autod ja 
uunikumid! Vajadusel puksiir! 
Arvelt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku julges-
ti! Tel 5565 9595

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. 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

• Pakun väikeveo teenust Tapal ja 
lähiümbruses. Helista ja küsi lisa 
tel 5629 6583

• Puksiirite enus .  RI X MA 
VEOD OÜ. Kandevõime 4 ton-
ni. Tel 526 4376

KAEVETEENUSED

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

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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 ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

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   

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.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

• 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

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

EHITUSTEENUS

• Biopuhastite ja septikute 
paigaldus ja müük. Tel 5757 
0202, erlend@eestiseptik.ee

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kon-
ditsioneere. Tel 502 4944

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd. Eramajas, korteris kui 
ka tootmishoones. Tehnosüs-
teemide hooldus, remont ja 
diagnostika. Eriväljasõidud 7 
päeva nädalas. info@watercat.
ee, tel 5697 9409

• Paigaldame vee ja kanalisatsioo-
ni torustike, septikuid, mahuteid, 
biopuhasteid. Pakume ekskavaa-
tori teenuseid. Toome täitepinnast, 
viime ära liigpinnase. Hüdrovasara 
tööd. Saab tellida vee ja kanali-
satsiooni projekte. Info telefonil 
53487973 või info@optorutood.ee

• Teostan plaatimistöid. Hinnad 
mõistlikud. Huvi korral helista tel 
5802 6520

• Santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5308 1705  

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

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

• Maalritööd. Tel 503 0406

• Ehitus- ja remonttööd. Fassaa-
did (soojustamine, värvimine, 
vooder), katused,  vundamendid, 
terrassid jne. Siseviimistlustööd, 
samuti vannitoad ja santehnili-
sed tööd. Tel 5803 4004, kui huvi 
helistab ja jõuame hinnas kokku-
leppele..

• Teostame kvaliteetset ehi-
tus- ja viimistlustööd. Ül-
dehitus, remonttööd (korte-
rid, majad, kõrvalhooned), 
maja ehitus vundamendist 
võtmeteni. Kui hindad täp-
sust ja head kvaliteeti, siis he-
lista tel 527 4546 või kirju-
ta meile ardo_lint@hotmail.
com 

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

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

• Pakume üldehitusteenust. Tel 
501 3862

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

• E h i t u s ,  l a m m u t u s ,  s i s e -
viimistlus .  Korterid, majad, 
saunad, suvilad (plaatimised, 
värvimised, terrassid). Tel 504 
5560

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santehni-
l isitöid,  elektr itöid.  Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Teeme igasuguseid lammutus-
töid. Tel 5891 6787  

• Kogemustega elektrik teos-
t a b  e r i n e v a i d  e l e kt r i t ö i d . 
Hind kokkuleppel.  Tel 5689 
4149 

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd kogemustega elekt-
rikult. Tel 5349 5632

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 
9785

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, korstna-
pühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapitsi ehitus ja remont. 
Tel 5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Te en kin d a k ro hv i  (korst-
n a d ,  s o o j a m ü ü r i d ,  s e i n a d 
jne). www.kenriko.ee Tel 508 
3305

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

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

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

MUUD TEENUSED

• Masinaelementide projektee-
rimine. Tel 5819 6153

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

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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 €)
•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

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

Pakun kruntide 
puhastust võsast 

ja rohust. 
Tel 5690 5215

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

MÜ Ü A KUIVI KÜ TTEKLOTSE!
Kuivad kütteklotsid võrkkotis 45 l / 3 €

Vedu üle kogu Eesti!

520 7616 info@kü ttematerjal24.ee

OÜ Häcke Paide pansionaat 
pakub lühi- ja pikaajalist 

hooldusteenust eakatele.

Hind alates 28 €/ööpäev.

Hind sisaldab toitlustust (4x 
päevas), ravimeid, sauna, 

mähkmeid ja igapäevaseid 
olemteenuseid.

Elamiseks 1- ja 2-kohalised toad, 
hoones on li   ja invatõstuk. 
Igal korrusel oma söögisaal 

ja puhkeruum. 
Info tel 5342 2248, 337 5190, 

paide@hooldekodud.ee

UUS
süvaveepump
+ rõhurelee 
Garan  i! 
pump 2,5“ (66 mm),
pump 20 m juhtmega,
suurendatud liivakindlusega,
H= 66(85) m, P=370(550)W
tel 324 4103, 5662 1147

www.eridus.ee
enki.erel@gmail.com
KÜSI ka paigaldust!

220 €

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

• Kogemustega kõrgharidusega 
raamatupidaja osutab fi rmadele 
raamatupidamisteenust. Tel 
55686 385, 5688 7448; e-mail: be-
nedicion2@gmail.com 

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja rent. 
Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. 
Alates 31.01.2022 uus aadress E. 
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaad-
ress info@itsalong.ee

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

KODU

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Palun helistada. Tel 5678 0335

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Ära anda toa, köögi mööbel. Tel 
5594 7776

• Ära anda 2 magamistoa komp-
lekti, 2 sektsioonkappi, 3 diiva-
nilauda, 2 tugitooli ja diivan, 2 
madalat esikukappi. Müüa vana-
aegne puhvetkapp ja diivanilaud; 
lahti tõmmatav ümmargune söö-
gilaud + 6 tooli, televiisori laud, aia 
laud ja 4 tooli, jalaga õmblusmasin 
„Gritžner“, veneaegne mahla au-
rutaja, 2 kapsariivi, email potte 25 
ja 40 liitrit, põdra ja kitse sarved. 
Tel 553 4244

• Seoses maja müügiga müüa 
mööblit, aiamööblit, nõusid
ja muud majapidamis kraami. 
Helista ja küsi julgesti tel 528 6483

• Müüa tõstekang kummiketas-
tega, pink, kõhupink, hantlid, 
võimlemisrull. Hind 500 €. Tel 
5689 2267 

• Müüa korralik kasutatud töös-
tuslik traadikeevitus Wallius EHT 
270. 3 faasi, keevitusvool max. 
270a. Kaasa rull 1mm, 15 kg traati, 
käpp 4m 240a. Tel 503 1848

• Käsitsi kooritud kuuselatid, 
aiapostid, katusemalgad ja mõr-
ravaiad. Tel 5662 5497

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapida-
miste likvideerimisel. Raha kohe, 
koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antii-
giäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330, info@hansaantiik.ee

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

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 160 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristall-
nõusid,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid 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 õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid, 
tarbeklaasi vaase. Tel 5607 
6805

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

• Soovin osta lauapealse nõude-
pesumasina ja jalgratta nael-
kummid (26-tollised). Tel 557 
0179

p

KÜTE, KÜTTEPUUD

• R a k v e r e  K l i i m a  O Ü 
müük-paigaldus-hooldus 
kõik ühest kohast! Kui otsid 
õhksoojuspumpa või kondit-
sioneeri küsi meilt pakkumist! 
Tasuta konsultatsiooni tel 5662 
2050 või http://www.rakverek-
liima.ee Lisaks nüüd müüme 
õhk-vesi soojuspumpasid,
küsi pakkumist ka meilt!

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553       

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud, sanglepp. Tel 5192 4320

• Müüa lõhutud küttepuid (ka 
kuiva), pakkuda ka 30 cm 40 L 
kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetud-lõhutud kütte-
puud, kuiv ja toores. Tel 5192 4320

Müüa Rakveres 
kuiva küttepuud 

(kuusk 30 cm). 
Pakitud 40 l võrku.

 Koti hind 4 €.  
Tel 5300 3606

EHITUS

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

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

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, ehitusliiva, täi-
teliiva, haljastusmulda. Suu-
remate koguste tellimisel koos-
tame hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5619 8547  

•  Müüa soodsalt saematerjali. 
Tel 501 2905   
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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)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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 
parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:
kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.
Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Sisesta kuulutus 
kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis 
ning Kuulutuste Facebooki lehel

Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista 32 25 093

Toimetusse tulek kokku leppel 
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

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5196 2628 või  5354 3002

• Mee müük, korjatud selle aasta 
kevadel. Hind oleneb kogusest, 
toon ka ise kohale. Andres, tel 
5346 9159

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo tele-
fonil 526 1408

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984 

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

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

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

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

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

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

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmu-
seid, käevõrusid, merevaiku, 
münte, hõberublasid, paber-
rahasid, kellasid, hõbedat
(pitsid, lusikad, portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rin-
namärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni 
äärel“ 30 €/tk ja enne 1940. 
aastat trükitud nahkköites 
raamatuid (raamatu selg või 
kaaned on nahaga kaetud) ja 
muid vanu raamatuid. Pakkuda 
võib igasuguseid esivanematest 
jäänud asju! Tulen ise koha-
le - raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase kuni 100 €/tk, 
nõukogudeaegseid ja vane-
maid ehteid, sõlgi, käevõrusid, 
merevaiku, karpides lusikaid, 
EW aegseid kohvikanne ja 
piimakanne. Samuti ostan nõu-
kogudeaegseid ja ka vanemaid 
raamitud seinapilte, graafi lisi 
lehti, õlimaale, akvarelle, ku-
jusid, keraamilisi seinaplaate, 
fotoaparaate, fotosid, fotoalbu-
meid, postkaarte jne. Igasuguse 
huvitava vanavara, raamatute 
ja kunsti ost! Tulen ise koha-
le - raha kohe kätte! Tel 5649
5292

TUTVUS

• 60-aastane mees tutvub kena 
pikemat kasvu saleda üksiku 
naisega vanuses 60aastat, kes 
tuleks Rakvere. Tel 554 6490

• Otsin Rakverest naissoost sõpra
vanuses 65-70. Tel 5894 3000

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 küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min

Sügav kaastunne lähedastele 
JOHANNES LEPPIK

kaotuse puhul.

BAUROC AS 
kollektiiv ja töökaaslased

Valus on mõelda, et Sind enam pole
ja iial Sa meie juurde ei tule…

Äkki katkes Sul elulõng, 
hella mälestust me sinust hoiame.

Siiras kaastunne lähedastele   
ALAR VEEDLA

kaotuse puhul. 
Tädi Liia perega

Avaldame kaastunnet 
Olegile pisipojaga 

kalli abikaasa ja ema  
MARELLE PÄHKLI

kaotuse puhul. 
Viljar, Agu ja Meelis

Ükski lill ei õitse kaua, 
tugev tammgi kord kukkuma peab. 

Aeg lõpetuseks tõstab elusaua, 
kuid millal - seda keegi ei tea. 

Mälestame  
MARELLA PÄHKEL’IT

ja avaldame 
kaastunnet omastele. 

OG Elektra kunagised 
töökaaslased jahelaost
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KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul, Eesti kg 3.50 4.00

Roheline sibul kg 8.00

Till kg 12.00

Petersell kg 8.00

Värske küüslauk, imp. tk 1.00

 Tomat, imp. kg 3.00 4.00

Tomat, Eesti kg 7.00

Salatikurk, Eesti kg 3.50

Väike kurk, Eesti kg 3.50 4.00

Värske peakapsas, Eesti kg 2.50

Naeris, suvikõrvits, nuikapsas Eesti kg 4.00

Herned, Eesti kg 8.00

Maasikad, Eesti kg 4.00 5.50

Metsamaasikad kg 35.00 40.00

Kultuurmustikad, imp. kg 10.00

Murelid, imp. kg 6.00

Kirsid, imp. kg 5.00

Värske hapukurk kg 10.00

Arbuus, imp. kg 2.00 2.50

Mesi kg 8.00

HINNAD RAKVERE TURUL 30. JUUNIL.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Staadionitäis mehi jutustavad tantsu ja lauluga vendluse loo
Sel nädalavahetusel too-
vad 2200 mehe teed Rak-
vere staadionile, tantsima. 
Neljandat korda saab teoks 
Meeste Tantsupidu, mil 
seekord motoks „4 Venda“ 
ning jutustab loo nelja Ees-
ti soost venna kulgemisest 
läbi erinevate ajajoonte 
eestlaste kujunemisloos.

Katrin Uuspõld

Kõik need rohkem kui paartuhat 
meest, kel vanust kaheksast kahek-
sakümneni, on olnud trennilainel ja 
tantse õppinud pikalt ning ootami-
se vastu pidanud – algselt pidanuks 
neljas meeste tantsupidu teoks saa-
ma juba varem, aga terviseolukorra 
heitlikkus lükkas selle edasi. 2. ja 
3. juulil saab Meeste Tantsupidu 4 
Venda ometi teoks.

„See on esimene neljast peost, kus 
kõik muusika ja tantsud on uued, 
varasemast perioodist ei ole midagi 
võetud. Repertuaar on väga tugev, 
sest loominguinimestele meeldib, 
kui on uus muusika, tekivad ka uue 
käekirjaga tantsud,“ rääkis tantsupeo 
produtsent Madis Orav. 

Tantsurühmad ja -ansamblid on 
tema sõnul rahvakultuuri taimela-
va, kus käiakse koos aastakümneid. 
Aga on ka eriprojektirühmad ehk 
mehed, kes pole varem tantsinud ja 
just selle peo jaoks õpivad. „Varem 
on olnud näiteks riigimeeste rühm, 
rahvusringhäälingu rühm, ka see-
kord on erirühmi, näiteks Rakvere 
linna meeste rühm,“ märkis Orav. 

Muusikutena ei astu sel peol 

üles ühtki naist, ainult mehed: Ott 
Lepland, Franz Malmsten, Robert 
Linna, Marten Kuningas, Karl-Erik 
Taukar, Iff, Märten Männiste, Ing-
mar Kiviloo, Andreas Pall ja Marten 
Põldmets. 

Meeste Tantsupidu 4 Venda on 
ajas rändamise pidu. „Igal peo osal 
astub oma ajajoonelt välja vend, ja 
toob välja, mis meie praeguses het-
kes on teisiti kui tema ajal. See on 
selline sümbioos, isegi ulmeline – 
vaadata, millised kombed ja eelkõige 
mõtted elust olid. Sel peol on kolm 
asja koos: muusika,  mis on loodud 
just selle peo jaoks, tantsud, mis on 
loodud selle peo jaoks ning kirsiks 
tordil on ka neli suurt ekraani, mis 
toetavad omakorda jutustusega,“ 
kirjeldas Madis Orav.

4 Venda, nii nagu ka eelmised 

meeste tantsupeod, on legendaar-
se rahvatantsujuhi ja -õpetaja Maie 
Orava idee ja tema on ka peala-
vastaja. „Vendlus on see, mis mehi 
omavahel ühendab. Eesti keeles ei 
ole sõna, mis naisi ühendab. Mehi 
ühendav ühisväli tekib sõnast vend-
lus ning nelja venna kaudu tahame 
selle välja tuua igal ajastul. See on 
midagi, mida sõnades ei ole võima-
lik kirjeldada,“ rääkis Madis Orav.

Vaataja jaoks on tantsuetendus 
Orava sõnul kui põnev reis, mis an-
nab mõtteainet, toob paralleele, näi-
tab palju inimene on muutunud ajas 
ja vaatab ka tulevikku. „Neli venda 
on vanade eesti nimede põhised: 
Iko, Ati, Loo ja Räni. Iko on muist-
ne ajajoon, nii nagu me metsa ja maa 
rahvas oleme. Ati on ajast, kus meid 
vallutati, tuli linnakultuur, hansakul-

tuur, võeti üle lääne kombeid. Loo 
on oma riigi loomisest enne teist 
maailmasõda ning Räni on tuleviku 
ajastust, kes tuleb ja ütleb: kuulge, kui 
palju seda tehnoloogiat teil vaja on, 
kas see aitab inimestevahelisi suhteid 
paremaks muuta?“ avas Madis Orav 
tantsupeo süžeed.

Pühapäeva õhtul algusega kell 
18.45 kannab ETV ka tantsueten-
dust üle, kuid Madis Orav soovitab 
võimalusel siiski Rakverre oma sil-
maga vaatama tulla, sest teleri va-
hendusel jäävad mõned kihid eten-
dusest kohal olemata hoomamatuks. 

Meeste tantsupidu 4 Venda on 
Eesti Rahvatantsukeskuse, Rakvere 
linna, Eesti Rahvakultuuri Keskuse, 
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Seltsi ja  Tarvanpää Seltsi koostöös 
sündinud tantsupidu.

KUHU MINNA

Rakvere teater
1., 2. ja 3.07 kell 19 „Robin Hood” Lammasmäe Puhkekeskuses, lav. Taavi Tõnisson 

Hetk kolmandast Meeste Tantsupeost. Foto: Kairi Voosalu
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Absoluutselt geniaalne, „Elvis“
Lõpuks ometi saan soovita-
da, et minge nüüd jooksu-
jalu palava ilma eest kor-
raks kinosaali pakku, sest 
ekraanile on jõudnud Baz 
Luhrmanni film rokikunin-
gas Elvis Presleyst. 

Margit Adorf

Mina oma eluajal ei ole saanud sel-
lest kõige kuumemast Elvise-vai-
mustusest osa, sest sündisin siis, kui 
Elvis juba vaikselt oma hotellitoas 
hääbus, eluõhtu käega katsuda. Aga 
no kuulnud oleme me tema laule ju 
siiski kõik ja midagi, isegi olemata 
fänn, teab temast kindlasti iga ini-
mene. 

Ma olen Elvise kohta sattunud 
kuulma raadiosaateid, lugenud siin-
seal ettesattunud artikleid, nii et 
midagi ma tema elust teadsin, aga 
põhjalikult uurinud või detailides-
se süvenenud ei ole. Kas ma nüüd, 
pärast Elvise filmi nägemist, olen 
palju targemaks saanud? Ma arvan, 
et mitte. See film jutustab ühe loo, 
me saame kuulsa laulja kohta tea-
da ühe loo, mitte kõike kuhjaga ja 
korraga. Ja see on geniaalne lahen-
dus, sest Elvis jääb endiselt staariks, 
veidi kaugeks ja eemalolevaks, kuigi 
saab ka lähedasemaks kui varem. Ja 
tema lugu on selle filmi poolt jutus-
tatuna traagiline, sest eks see lugu 
on ka päriselt väga traagiline ja kui 
järele mõelda, siis ikka kohe väga 
masendav. Kui ma varem imestasin, 
et miks see Elvis niimoodi üksi seal 
hotellitoas end elusalt maha mattis, 
siis pärast seda filmi ma mõistan ja 
selle üle enam üldse ei imesta. See 
on omamoodi suhtevägivalla lugu.

Mina läksin seda filmi vaatama 
suure elevusega, eelkõige seepärast, 
et režissööriks on Baz Luhrmann, 
kelle puhul ma saan küll öelda, et 
ma olen tema fänn. Mulle meeldivad 
vist küll kõik tema filmid, nimekiri 
pole küll pikk, täispikki mängufilme 
režissöörina on tema kontol vaid 
viis, kuid igaüks neist on omaette 

pärl, eriti hiilgavad neist „Romeo 
+ Juliet“, „Moulin Rouge“ ja „Suur 
Gatsby“. Kui Luhrmann midagi ette 
võtab, siis grandioosselt. Filmis „El-
vis“ seda jagub, kuid mitte küll päris 
niisugusena nagu varasemates filmi-
des. On tunda sarnaseid jooni, aga ta 
ei korda ennast. Ja see on suur pluss. 
Ma olin esimestest kaadritest alates 
vaimustuses. 

Luhrmann on ka filmi üks stse-
naristidest ja ta on valinud Elvise 
loo jutustajaks superstaari mäned-
žeri, kolonel Tom Parkeri, keda 
mängib kõll õnnestunult, kuid üsna 
üheplaaniliselt Tom Hanks. Tom 
Parker oli mees, keda polnud ole-
mas. Teda etendas hoopis teine 
isik, hollandlane Andreas Corne-
lis (Dries) van Kuijk, kes oli USAs-
se saabunud illegaalina ja lõi endale 
seal uue identiteedi. Kindlasti oli ta 
Elvise karjääri üheks hooandjaks, 
kuid ka kõige suuremaks takistajaks 
ja vereimejaks. Ja sellest film rää-
gibki, Luhrmanni lugu keskendub 
psühhopaadi Tom Parkeri ja laulja 
Elvis Presley omavahelisele suhtele. 
Ei, ma ei räägi siin mingist intiim-
suhtest, vaid majanduslikust eba-
võrdsest partnerlusest.

Niisiis, selles loos on küll ka vei-
di armastust, ema-poja suhet, suhet 
muusikasse, abielu, lapse sünd, kuid 
peamiselt keskendutakse Elvise elu 
ühele loole ja see on lugu sellest, 
kuidas mänedžer lauljat halastama-
tult ära kasutas, seejuures viimastel 
aastatel nii, et kõik asjaosalised sel-
lest aru said. Parker oli nagu puuk, 
kes imes end Elvise külge ja enne ei 
jätnud, kuni ohver suri. Seda kõiki-
de silme all, pesueht psühhopaat. 

Kui nüüd arvate, et ah, mis ma 
sinna kinno nüüd ikka enam lähen, 
siin on ju kogu lugu ära jutustatud, 
siis veenan teid, et nii see siiski ei 
ole. See on suure armastuse ja kire-
ga valminud film ja see paistab ek-
raanilt välja. Elvise rolli on valitud 
mängima 31-aastane Austin Butler, 
kelle jaoks on see kindlasti senistest 
kõige suurem ja ennustan, et läbi-
murderoll. Ta mängib nii nooremat 
kui ka vananenud Elvist ja saab selle 
ülesandega suurepäraselt hakkama. 
Abiks on ka grimmikunstnikud, et 
veenvust lisada ning nemadki on 
tasemel. 

Film jälgib Elvise kujunemist 
lauljaks, tema peresuhteid, sõprus-
konda, teed kuulsuse tippu. Seda 

tehakse mõnevõrra pinnapealselt, 
me ei näe eriti mingeid sisemisi lä-
bielamisi või intiimsemaid suhteid, 
kuid ärgem unustagem, et selle loo 
jutustajaks on mänedžer. Selles suh-
tes ongi niisugune loo edastamise 
viis ainuõige, sest ega see mänedžer 
nüüd absoluutselt igal pool ka kaasas 
ei olnud ega kõike näinud. Super-
staarist filmi tegemisel ongi hea, kui 
keskendutakse ühele aspektile, on 
olemas selge fookus. 

Väga palju on muidugi muusikat, 
erinevaid laulustseene, stseenide 
ülesehitus on nauditav, kohati ka-
sutatakse ekraani mitmeksjagamist, 
korraga jookseb mitu paralleelset 
tegevust. See film on särav, gran-
dioosne, geniaalne. See paneb kaasa 
elama ja eelkõige just loobki emot-
siooni. Selle emotsiooni eest filmile 
maksimumpunktid. Kes iriseda ta-
hab, küll see ka vigu leiaks, aga laske 
end vabaks ja minge nautige. Filmi 
lõpuosas tuleb ekraanile ka päris 
Elvis, me näeme üht tema viimast 
esinemist enne tema surma. See on 
südantlõhestav finaal ja kogu eelnev 
film on ettevalmistus selleks. Või-
mas austusavaldus varalahkunud 
legendile. 

Elvis jääb selles fi lmis endiselt staariks, veidi kaugeks ja eemalolevaks, kuigi saab ka lähedasemaks kui varem. Foto: Pressimaterjalid
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• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID,
KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

voodrilauad, lavalauad,
põrandarestid

REISKA PA OÜ

PARIMAD HINNAD

Laat rannas

Külastajatele avatud Kunda Sadam

Külas sõpruslaev EML Wambola

Spordiprogramm - põnev slackline,

taekwando demonstratsioon, rannavolle ning

sõpruskohtumine jalgpallis

Räimeküpsetamise konkurss

Kultuuriprogramm - Kunda Linnaorkester,

naisrahvatantsurühm Kõkutajad, külalised Lätist,

Leedust ja Soomest ning Ladina showtrupp Panter

Atraktsioonid

Maitsev söök/ jook

Lasteprogramm
Põnevad tegevused, näomaalingud,

teadusteater ja etendus "Piip ja Tuut

püstijalakomöödias LOOMAD"
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