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Muinsuskaitsealade uued kaitsekorrad
Kaitsekorrad valmivad kohaliku 
omavalitsuse, elanike, ekspertide ja 
Muinsuskaitseameti koostöös. Rak-
veres kaitsekorda koostav töögrupp 
saab kokku 2023. aasta alguses ning 
kohalike elanike arvamuse küsimi-
seks on planeeritud mitu avalikku 
koosolekut.

Kaitsekorra eesmärk on tuua pa-
remini esile vanalinna eripära ja 
kasutada pärandi potentsiaali linna 
arenguks. Muinsuskaitseameti Lää-
ne-Virumaa nõunik Kadri Lepik 
selgitas, et uus kaitsekord on paind-
likum kui senine määrus. Nimelt ja-
gatakse hooned väärtusklassidesse ja 
vähem väärtuslike hoonete puhul on 
tööde tegemiseks vaja senisest vähem 
kooskõlastusi.

Kaitsekorraga jaotatakse Rakvere 
vanalinna hooned nelja kaitsekate-

gooriasse: mälestised ning A-, B- ja 
C-kaitsekategooria hooned. A- ja 
B-kaitsekategooria ehitised moo-
dustavad muinsuskaitsealal kaitstava 
kihistuse, mida tuleb säilitada ning 
kohandada kaasaja vajadustele hoides 
võimalikult palju ajaloolist materjali 
ja ilmet, C-kaitsekategooria ehitisteks 
loetakse üldjuhul uushooned ning 
lihtsamad abihooned. Väga väärtus-
like ehk A-kategooria hoonete puhul 
jääb kehtima senine kord: kogu hoo-
ne koos interjööriga on muinsuskait-
se all, ehitus- ja restaureerimistöö-
deks nii välis- kui siseruumides on 
vaja Muinsuskaitseameti luba. B- ja 
C-kategooria hoonete puhul muutub 
regulatsioon senisest oluliselt leebe-
maks: edaspidi ei ole siseruumides 
muudatuste tegemiseks Muinsuskait-
seameti luba vaja.
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Muinsuskaitsealade uus kaitse-
kord toob rohkem paindlikkust
Hiljuti pildistasid Eesti Kunsti-
akadeemia tudengeid Rakve-
re vanalinna muinsuskaitse-
alal hooneid, uurisid nendel 
olevaid detaile ja rääkisid ela-
nikega – sel moel inventeeri-
mine on eeltöö muinsuskait-
seala uue kaitsekorra koosta-
miseks. 

Katrin Uuspõld

Eestis on 12 muinsuskaitseala ning 
Muinsuskaitseamet on võtnud ette 
kõigile neile uute kaitsekordade 
koostamise. Eeltööd Rakvere muin-
suskaitseala uue kaitsekorra koos-
tamiseks – majade kaardistamist ja 
esmast hindamist – kunstitudengid 
just äsja tegidki. „Tuli välja väga 
põnevaid leide, näiteks mõned Pika 
tänava tagahoovides Vallimäe nõl-
va sees olevad keldrid, millest enne 
teadmisi ei olnud,“ rääkis Muinsus-
kaitseameti Lääne-Virumaa nõunik 
Kadri Lepik. „Oli elanikke, kes keel-
dusid tudengeid oma majja ja hoovi 
laskmast, aga ka neid, kes olid väga 
sõbralikud ja andsid edasi palju olu-
list infot.“

Ta tõi näiteks ühe elamise, kus 
paarkümmend aastat ei olnud põ-
randaaluselt keldriluugilt vaipagi 
kergitatud ning tudengitele anti 
luba keldrisse minna – selgus et 
keldris endas oli teinegi luuk, millest 
avanes ühendus naaberkorterisse. 
„Oli palju huvitavaid detaile, mida 
noored üles pildistasid ja kirja pa-
nid,“ rääkis Kadri Lepik. 

Rakvere linnas on üks keerulise-
maid, aga ka huvitavamaid muin-
suskaitsealuseid alasid Pikk tänav. 
Lepiku sõnul on seal nii vanu kui 
uusi korteri- ja majaomanikke, pal-
jud on oma hooned korda teinud, 
mitmetelt on laekunud ka avaldused 
renoveerimistöödeks.

Pikk 29 ehk maja, kus omal ajal 
elas ja töötas Juhan Kunder ning 
pikka aega tegutses ka Juhan Kun-
deri selts, on praegu üsna õnnetus 
seisus. „Kunderi seltsi maja on nõu-
kogude ajal väga ära rikutud. Omal 
ajal oli sel ilus pilkupüüdev puitpits. 
Nüüd tuleks tagasi teha koopia. Aga 
kuidas me väärtustame koopiat? 
Koopiahoonel ei ole ajaloo mõistes 
suurt väärtust, küll aga tänava ja 
miljöö jaoks,“ arutles Lääne-Viru-

maa nõunik Mirjam Abel.
Paljud muinsuskaitsealal asuvad 

majad on sellised, kus inimesed on 
elanud aastakümneid. Mirjam Abel 
rääkis tähelepanekust, et sageli näeb 
maja välja nagu oleks kohe kokku 
kukkumas, aga sisse astudes selgub, 
et see on euroremonditud. 

„Tapeedi panekuks ei ole muin-
suskaitsealuses majas luba vaja, aga 
ka väliste parandustööde tegemine 
on siiski omaniku kohus. Fassaadi-
de puhul on materjalivalik oluline. 
Kõige halvemad on need juhtumid, 
kus töö lihtsalt tehakse ebasobilikult 

ära ja ei kooskõlastata. Ja siis ütleb 
naaber, et miks mina pean panema 
puitakna, kui tema seal pani plas-
takna – aga plastakna omanik ei ole 
üldse teavitanud aknavahetusest. 
Kõige karmimal juhul peaks plas-
takna panekule järgnema menetlus 
ja akna väljavahetamine sobiva vas-
tu,“ selgitas Mirjam Abel.

Muinsuskaitseametnikud on kok-
ku puutunud ka suhtumisega „kui 
ma muinsuskaitsest raha ei saa, siis 
ma remonti ei tee“. „See suhtumine 
ei ole õige, omaosalus, mis näitab 
omaniku tahet oma vara hooldada, 

peaks olema igas projektis ja taotlus-
te  hindamisel seda ka arvestatakse,“ 
tõi Lepik välja.

Muinsuskaitseameti tähtajaline 
taotlusvoor kestab 1. augustist 30. 
septembrini. „Soovitame tulla maa-
konna nõunikuga konsulteerima, 
et selgitada välja vajadused ja nõu-
ded ning see, kas eelnevalt on vaja 
teha ka tegevuskava või projekt, et 
taotlusele kvalifitseeruda,“ märkis 
Lepik.

Kuigi esitatud ja rahastatavate 
taotluste rahastuse suhe on tema 
sõnul umbes üks kahekümnele, ta-
sub see siiski ette võtta ja olla järje-
kindel, sest nii mõnigi taotlus saab 
positiivse vastuse alles mitmendal 
katsel. 

Juhtunud on sedagi, et kui hoone 
on muinsuskaitse all, ei julgeta sel-
lega midagi ette võtta. Kadri Lepik 
räägib juhtumist, kus temaga võttis 
ühendust mõisakooli direktor ja üt-
les, et tahaks oma koolis põrandale 
kleepida märgised, aga vallast öeldi, 
et ei tohi midagi teha, sest see on 
muinsuskaitsealune maja. „Ükski 
seadus ei keela kasutada koolitööks 
vajalikke elemente,“ ütles Kadri Le-
pik.

Mis puutub aga kõigi muinsus-
kaitsealuste hoonete kaitsmise laie-
masse eesmärki, seisneb see nõuni-
ke sõnul selles, mälestistel oleks elu 
sees ja nad püsiksid – et ka meie jä-
reltulijatel oleks võimalus osa saada 
esivanemate kultuuripärandist.

Pitsiga aken. Hoone on 19. sajandi 
viimasest kümnendist. Fotod: Kadri Lepik 
ja Mirjam Abel

Hubane sisehoov Rakvere muinsukaitsealal, näha on 18. sajandi teisest poolsest pärit 
tänavaäärsele hoonele 19. sajandil tehtud juurdeehitused.
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Uuel õppeaastal 
saab taotleda õppe-
laenu kuni 3000 eurot

V alitsuse otsuse kohaselt on järg-
misel õppeaastal riigi poolt taga-
tud õppelaenu maksimaalmäär 

ühes õppeaastas 500 eurot rohkem kui 
tänavu ehk 3000 eurot laenutaotleja 
kohta. Haridus- ja Teadusministeeriu-
mi asekantsler Renno Veinthal märkis, 
et maksimaalse laenusumma suurenda-
mine 20% võrra loodetavasti võimaldab 
laenuvõtjal toime tulla käesoleva aasta 
üldise hinnatõusuga. 

Õppelaenu maksimaalmäära tõstmisel 
arvestati partnerite ettepanekuid, prae-
gust kõrgharidussüsteemi, riigi majan-
dusolukorda ja töötasu alammäära ning 
muudatusi õppetoetuste ja õppelaenu 
seaduses.

1. augustist jõustuvad seadusemuu-
datused teevad õppelaenu võtmise õp-
pija jaoks soodsamaks ja paindlikumaks. 
Krediidiasutusel ja laenusaajal on või-
malik leppida kokku intressi määras, 
mis pole suurem kui kuue kuu euribor 
pluss kolm protsenti aastas, ning intressi 
ülempiiriks laenuvõtjale jääb viis prot-
senti aastas. Kokkuleppel krediidiasu-
tusega võib alustada õppelaenu tagasi-
maksmisega 18 kuu möödumisel õpin-
gute lõpetamisest, seni tuli seda teha 12 
kuud pärast õpingute lõppu. Kahe käen-
daja asemel piisab edaspidi ühest.

Õppelaenu saavad võtta õpilased ja 
üliõpilased, kes õpivad Eesti ülikoolis, 
rakenduskõrgkoolis, kutseõppeasutuses 
või välisriigis nimetatud õppeasutusega 
samaväärses õppeasutuses ja õppevor-
mis ning kelle puhul on täidetud seadu-
ses ettenähtud tingimused. Õppelaenu 
võtvate õppurite arv on aasta-aastalt 
langenud, 2020/2021. õppeaastal tegi 
seda vaid 1288 õppurit ehk 3%. 

Kuulutaja

Rakvere haigla täiendas oma varustust
Rakvere haiglas käivad 
praegu palatikorpuses venti-
latsioonitööd, mis peaksid 
lõpusirgele jõudma sügisel. 
Soetatud on ka operatsioo-
nisaali varustust, muuhul-
gas operatsioonilaudu, mis 
mõeldud ka raskemate pat-
sientide jaoks – paraku on 
haiglajuht Ain Suurkaevu sõ-
nul tendents suunas, et opi-
lauale jõuab üha rohkem 
ülekaalulisi.

Katrin Uuspõld

Rakvere haiglas on kolm operat-
sioonisaali, neist kahte osteti uued 
operatsioonilauad ning soojen-
duskapid operatsioonivahendi-
tele- ja instrumentidele. Rakvere 
haigla juhi Ain Suurkaevu sõnul 
olid nii opilauad kui soojenduska-
pid oma aja ära elanud ja vajasid 
väljavahetamist.

„Vanad operatsioonilauad jää-
vad meil reservi, kasutame ühte 
kolmandas operatsioonitoas, mis 
toimib valdavalt protseduuride 
jaoks,“ selgitas Suurkaev.

Uute laudadega on Suurkaevu sõ-
nul operatsioonimeeskonnad väga 
rahul, sest need võimaldavad mu-
gavamalt ka kaalukamaid patsiente 
opereerida. „Eelmiste opilaudade 
hüdraulika seda ei võimaldanud. 
Operatsioonile sattuvate inimeste 
seas on paraku järjest rohkem kaalu 
poolest raskemaid patsiente,“ tõdes 
Ain Suurkaev. „Ülesöönud inimene 
on haigustele vastuvõtlikum, teda 
saadavad keerulisemad asjad. Liigne 
kehakaal paraku võimendab ja soo-

dustab haigusi.“ 
Haigla soetas ka äsja operat-

sioonisaalide ja ärkamistoa vaheli-
se patsiendi monitooringu süstee-
mi, mis sarnaneb juba erakorralise 
meditsiini osakonnas kasutata-
vaga. „Kui patsiendile pannakse 
monitor külge, siis kõik andmed 
liiguvad patsiendiga kaasa, ta on 
operatsiooni käigus monitooritud 
ja andmed on salvestatud. Varem 
tuli palju käsitsi üles märkida,“ sel-
gitas Suurkaev.

Varustuse soetamiseks sai Rak-
vere haigla maakonna arengust-
rateegiate elluviimise toetusmeet-
mest projektiraha 121 700 eurot, 
ülejäänud 115 tuhat eurot oli haig-
la poolt. 

Töös on ka tänavu kevadel oste-
tud arkoskoop, sest eelmine eakas 
seade muutus vanarauaks. Arkos-
koopi kasutavad valdavalt ortopee-

did liigestega seotud operatsiooni-
del. „See on röntgentehnoloogial 
põhinev seade, mis võimaldab 
teostada erinevaid lõikusi ja protse-
duure läbi väga väikeste nahahaa-
vade,“ selgitas Ain Suurkaev. 

Ortopeediliste operatsioonide 
järjekorrad paraku väga pikad. 
„Nende maht üldhaiglale on suh-
teliselt piiratud ja sõltub enamasti 
haigekassa lepingust. Vajadus on 
suurem ning arstid oleks valmis 
rohkem ka operatsioone tegema, 
kuid haigekassa tellimus on suu-
rem keskhaiglatele ja regionaal-
haiglatele. Rakvere haiglas teevad 
operatsioone Tartust käivad ars-
tid,“ rääkis Suurkaev.

Kevadel alanud ventilatsiooni-
süsteemide tööd haigla palatikor-
puses jõuavad haigalajuhi sõnul 
lõpusirgele suure tõenäosusega 
sügisel. 

Uued operatsioonilauad võimaldavad arstidel mugavamalt opereerida ka kaalu 
poolest raskemaid patsiente, sest hüdraulika võimaldab lauda seadistada ka 250+ kg 
kaaluva patsiendi puhul. Foto: Ain Suurkaev
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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

Avatud talude päeval osaleb tänavu üle 300 talu
Kaheksas üle-eestiline avatud talude 
päev toimub tänavu 23. ja 24. juulil 
ning oma osalemisest on andnud tea-
da üle 300 talu ja ettevõtte. Sarnaselt 
eelmistele aastatele on avastamist 
igale maitsele: saab näha loomi ja lin-
de ning põllumajandustootmise n-ö 
köögipoolt.

„Huvitaval kombel on Pärnu-
maalt talusid tavapäraselt vähem. 

See eest on neid rohkem osalemas 
Raplamaalt, Põlvamaalt ja Järva-
maalt,“ märkis maaeluministeeriu-
mi avalike suhete nõunik Alex-San-
der Puhm. „Tavapärasest on rohkem 
uusi tulijad. Kui viimastel aastatel 
oli umbes 50 uut talu ja ettevõtet, 
kes osalesid esmakordselt, siis sel 
aastal on neid ligikaudu 65.“

Külastajatel palutakse oma lem-

mikloomad koju jätta, et mitte trau-
meerida talu enda loomi. Avatud 
talude päeva veebileht asub aadressil 
www.avatudtalud.ee. Sealt leiab kü-
lastaja ka avatud talude kaardi, kuhu 
lisanduvad enne üritust ka talude 
programmid. Facebookis on aval-
datud üritus „Üle-eestiline avatud 
talude päev 2022“, kus jagatakse sa-
muti infot toimuvast. Avatud talude 
päeva põhipäev on pühapäev, 24. 

juuli ning sel päeval on külastajate-
le avatud kõik registreerunud talud. 
Samas võib avada oma talu ka juba 
laupäeval, 23. juulil ning seda võima-
lust kasutab tänavu neli viiendikku 
taludest.

Eelmisel suvel oli üle Eesti avatud 
299 talu, kuhu tehti nädalavahetusel 
kokku üle 234 000 külastuse. 

Katrin Uuspõld

Kord nädalas on Rakvere turul kaubakohtumised
Juba aastaid on Rakveres OT-
Ti kokkusaamised olnud nel-
japäevaõhtuti, viimasel ajal 
on kohtumispaigaks Rakvere 
turg, kus kohalikud tootjad 
umbes tunni jooksul oma 
aiast-põllult-talust toodud 
värske kraami kundedele 
müüvad. 

Katrin Uuspõld

OTT ehk Otse Tootjalt Tarbijale 
kaubakohtumised on Eestis aktiiv-
sed mitmes paigas, Rakveres nime-
tatakse neid sümboolselt taluturuks. 
Eelmisel neljapäeval oste teinud Tiia 
ütles, et sai OTTist teada juba ammu 
Facebooki kaudu. „Käin nüüd siin, 
sest poes on mahetoitu vähem saa-
da. Siit saab aga oma Eesti mahedalt 
kasvatatud värsket toitu. Ma iga 
kord ei käi, aga kui saan, siis ikka tu-
len läbi. Täna näiteks ostsin esimest 
korda värsket kartulit sel aastal. Iga 
kord vaatan, mida huvitavat paku-
takse,“ rääkis Tiia. 

Küllike Saarna on aastaring-
selt pea igal neljapäevaõhtul oma 
kaubaga platsis. „Aastaid tagasi 
käisin OTTis ostmas ja vaatasin, 
kõik müüvad! Ja mul tohutusuur 
aiamaa, hakkasin ka tasapisi oma 
kraami pakkuma. Kõik mis kaasa 
võtan, ostetakse ära. Till, peter-
sell, lehtkapsas, lehtpeet, lehtsalat, 
spargel, maasikad, värske mesi. 
Kümme karpi mune läheb vihuti 
käest,“ loetles hakkaja naine, kes 
talvel pakub oma aiasaadustest 
tehtud hoidiseid. „Pensionär saab 

ilusti oma aiakraami müüa,“ on ta
 rahul. 

Larissa Lasimeri letilt osteti kõi-
gepealt ära munad, rabarberimahla 
ja oma toorainest tehtud supipõhja-
sid jagus kauemaks. 

Aivar Niinemägi pakkus eelmisel 
neljapäeval värsket kartulit, vars-
sellerit ning varsselleri-kurgi toor-
mahla, mille pudelil silt „Aiataadi 
mahlad“. „Kaubamärk on „Aiataadi“, 
tulevad ka „Aiataadi“ maitsesoolad, 
mahlad ja hoidised,“ täpsustas Nii-
nemägi. 

„Varsseller on väga hea supi sees, 
rannakarbid ilma varssellerita on 
täiesti mõttetud!“ lisas ta.  

Varsselleri toormahla teeb ini-
mestele ka tellimuse peale. „Kõi-
ge parem oleks teha kahenädalane 
kuur, pool liitrit päevas,“ soovitab 
ta. 

Maarja Lohse letil on tema ja 
abikaasa põllul Võsu lähedal Ka-
sispea külas kasvanud salat, mait-
setaimed, piparmündid, mitut sorti 
basiilikud, lillekimbud, salatipead, 
redised, roosi- ja kibuvitsasiirup, 
küüslauguvõrsed. „Lehtkapsast ehk 
kalest saab muuhulgas teha koos 
tilliga väga head hautist ajal kui 
peakapsas veel ei ole valmis,“ soo-
vitas ta.

„OTTi puhul on oluline see, et 
kogu kraam on vahetult enne müü-
ki toomist korjatud. Sa kohtud oma 
toidu kasvataja, talunikuga, siin ei 
ole vahendajaid, igaüks müüb ise, 
selle poolest eristutakse ka tavatu-
rust,“ leidis Maarja-Liis Lohse. 

Mäehansu talu perenaine Marge 
Salumäe on oma kitse- ja lamba-
toodetega käinud OTTi kaubakoh-
tumistel pea algusest saati, viimasel 

ajal ta igakord sinna ei jõua, küll aga 
viib kundedele tellitud kauba koju 
kätte. „Minu jaoks on OTT kogu-
konnaturg, kus ostja ja müüja on 
ühe asja eest väljas, see on kogukon-
nakohtumine. Mulle sobis paremini 
kui kaubakohtumine oli algul pool 
tundi, siis inimesed tulid, ostsid 
oma tellitud kauba, suhtlesid oma-
vahel. Kui kohtumisaeg on muude-
tud tunniajaliseks, siis rahvas hajub 
ja suheldakse vähem,“ rääkis Marge 
Salumäe. 

Ta avaldas lootust, et üha rohkem 
kohaliku toidu soovijaid leiab siiski 
OTTi üles ning samuti tulevad oma 
kraamiga kauplema ka väiksemad 
tootjad ning miks mitte ka lapsed 
näiteks enda küpsetatud vahvleid 
müüma.  

Katrin Uuspõld

TEE ISE: 

Küüslauguvõrsed mitut moodi
Kui küüslauk moodustab võrsed, siis korraliku saagi saa-
miseks tuleb need ära kaksata. Maarja Lohse hakib neid 
toorelt salatisse, aga saab ka marineerida ja hapendada – 
oluline, et need võetaks ära enne kui vars muutub puiseks. 
„Üks klient just ütles, et tema teeb neist pestot,“ pakkus ta 
veel ühe võimaluse küüslauguvõrsete kasutamiseks.

Maitsvad jäävad need ka pannil õlis praadides, sortsu 
valget veini lisades ja veidi hiljem tükeldatud tomatit juurde 
pannes. Kui tomat on küps, saab hapukust tasakaalustada 
veidi suhkrut lisades ning soola-pipart maitse järgi pannes. 
Tulemus sobib suurepäraselt pastaga või grill-liha kõrvale. 

Maasikad marjarullideks
Maasikaid saab säilitada ka kuivatades. Toidukuivati on 
selleks hea abimees: maasikaviilud muutuvad seal mõnu-
sateks liistakateks, mida saab hoiustada näiteks keeratava 
kaanega klaaspurgis või grippkotis. Kuivatis on lihtne teha 
ka marjarulli. See tähendab sisuliselt õhukese marjapü-
reekihi ühtlast laialilaotamist ja toidukuivatis kuivatamist, 
hiljem saab kuivanud kihi rulli keerata, suupärasteks juppi-
deks lõigata ning hoiustada samamoodi nagu teisi kuivata-
tud puuvilju. 

Maasikate puhul on hea nipp neid püreestada koos banaa-
niga, siis ei pea lisama suhkrut, vaid banaan annab ma-
gusust. Aga loomulikult võib lisada ka endale meelepärast 
suhkrut või mett. Rullideks saab teha mitmeid marju, neid 
omavahel pürees kombineerides. 

Soovitav on püree teha võimalikult ruttu pärast marjade 
korjamist ning kuivatada 40-46 kraadi juures, siis jäävad 
kasulikud ained alles.

Rakvere OTT saab kokku neljapäeva-
õhtuti turul. Foto: Katrin Uuspõld
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Home3 teleteenus – milline pakett sobib just Sulle?
Home3 on Baltikumi suurim 
SAT TV operaator, kes pakub 
oma klientidele mitmeid hüve-
sid, mida ühelt kvaliteetseid 
TV teenuseid pakkuvalt ette-
võttelt oodatakse. Peale suu-
repärase leviala on Home3 te-
leteenusega liitujale nii vaja-
minevad seadmed kui ka 
standardpaigaldus tasuta!

Home3 on SAT TV (satelliittelevi-
siooni) pakkuja, mis tähendab seda, 
et telepilt jõuab Sinuni üle õhu ehk 
satelliidi vahendusel. SAT TV eeli-
seks on väga lai leviala, mis ei sõltu 
kaabli olemasolust ega mobiililevist. 
Satelliittelevisiooni kasutamiseks 
on vaja koju paigaldada satelliitan-
tenn, kuid paigalduse pärast ei pea 
Sa muretsema, seda teevad kogenud 
Home3 tehnikud. 

Satelliittelevisiooni teenuse puhul 
on oluline, et satelliidilt vastuvõeta-
vale signaalile ei tohi ette jääda mis-
tahes segavaid takistusi. Kvaliteet-
seks vastuvõtuks peab olema side 
satelliidi ja majale paigaldatud an-
tenni vahel nii-öelda „otsenähtav“. 
Seetõttu on oluline leida satelliitan-
tenni paigaldamiseks koht, kus kõr-
ged puud või teised kõrged objektid 
signaali ei segaks.

Home3 satelliittelevisioon on pa-
rim valik, kui elad piirkonnas, kuhu 
kaabeltelevisioon ei ulatu ja kus mo-
biililevile ei saa kindel olla.

Home3 valikus on kolm erinevat 
TV paketti, kus sisalduvad kõik põ-
hilised Eesti ja välismaised telekana-
lid, lisaks populaarsed eestikeelsete 
subtiitritega filmikanalid ja eesti-
keelsete kommentaaridega spordi-

kanalid, mille seast leiab vast igaüks, 
mida vaadata. Kõikide pakettide 
kuutasu sees on järelvaatamine, 
videomaailm, seadmed (satelliitan-
tenn ja digiboks, internetiga paket-
tidel ka wifi ruuter) ning standard-
paigaldus! 

Home3 teleteenust saad nautida 
oma kodus olevast telerist satelliit-
antenni ja digiboksi abil. Kui peaks 
juhtuma, et kolid kuskile muja-
le, saad seadmed kaasa võtta. Kui 
soovid telekanaleid, filme või sarju 
vaadata nutiseadmest, laadi alla Go3 
mobiilirakendus ning naudi oma pa-
ketis sisalduvat teleteenust  just seal, 
kus sa parasjagu viibid! Olenevalt 
Home3 paketist saad ligipääsu tea-
tud Go3 sisule, näiteks „Kodu“ pa-
ketis sisaldub Go3 „TV ja filmid“ 
pakett. Home3ga saad teleteenust 
nautida samal ajal nii telerist kui ka 
Go3 mobiiliäpist – kui Sina soovid 
vaadata näiteks uudiseid ning kaas-
lane filmi, siis saate mõlemad vaada-
ta just seda, mida parasjagu soovite!

Siinkohal tutvustame, mida 
Home3 telepaketid sisaldavad ning 
kellele milline TV pakett sobida 
võiks.

„Starter“ pakett sisaldab ligi 30 
telekanalit, mille hulgas on popu-
laarsed Eesti kanalid, filmikanal 
TV1000 ning mitmed uudiste-, 
laste-, teadus- ning loodussaadete 
kanalid. „Starter“ pakett sobib Sulle, 
kui soovid soodsa hinnaga kõiki põ-
hilisi telekanaleid, sealhulgas Eesti 
telekanaleid. Paketihinna sees on ka 
Go3 „Start“ pakett (Go3 vaatamiseks 
on vajalik internetiühendus), mil-
le abil saad vaadata oma telepaketi 
telekanaleid ka nutiseadmest Go3 

äpiga. Lisaks näed mitmeid TV3 
saateid ja sarju enne tele-eetrit!

„Kodu“ pakett on meie kõige po-
pulaarsem pakett, mis sisaldab üle 
40 kodu- ja välismaise telekanali 
ning pakub mitmekülgset meelela-
hutust kogu perele. Kanalivalikusse 
kuuluvad populaarsed filmi-, spordi, 
uudiste-, laste-, teadus- ja loodus-
saadete kanalid ning loomulikult 
Eesti kanalid. „Kodu“ pakett on just 
Sinule parim, kui Sind köidavad fil-

mikanalid ja spordikanalid. Paketi-
hinna sees on ka Go3 „TV ja filmid“ 
pakett.

„Kodu+“ pakett on üks suurima 
kanalite arvuga üle õhu levivaid te-
lepakette Eestis. „Kodu+“ paketist 
leiab üle 50 kodu- ja välismaise tele-
kanali – populaarsed filmi-, spordi, 
uudiste-, laste-, teadus- ja loodus-
saadete kanalid, Eesti ning täiskas-
vanute kanalid. „Kodu+“ paketti 
kuulub Go3 „Kõik hinnas“ pakett, 

millega saab vaadata ka maailma-
kuulsaid discovery+ kanaleid nagu 
Eurosport 1, Eurosport 2, TLC. 
Discovery+ kanalite nägemiseks 
peab olema aktiveeritud Go3 konto.

Kui on soov, siis igale Home3 
paketile on võimalik lisaks võtta ka 
piiramatu 4G internet, nii on TV 
pakett ning internet mugavalt ühe 
kuutasu sees. Vajaminev wifi ruuter 
on paketi kuutasu sees!

Liitu nüüd Home3 teleteenusega 

ja saad teleteenuse ning soovi korral 
ka interneti kolmeks kuuks nulli-
ga, maksma hakkad alles neljandast 
kuust. Täpsemad kampaaniatingi-
mused ja lisainfot Home3 teenus-
te kohta leiad veebilehelt www.
home3.ee, helistades 698 9000 või 
saates meile kirja aadressile info@
home3.ee.

Kui soovid teenustega lähemalt 
tutvuda, külasta meie telki Jäneda 
Talupäevadel 30.-31. juulil.

SISUTURUNDUS

TÄNA MAAILMAS

1967: lahkus näitlejanna Vivien Leigh 
Täna 55 aastat tagasi, 8. juu-
lil 1967. aastal suri Hollywoo-
di üks kuulsamaid, andeka-
maid ja ilusamaid näitlejanna-
sid, kahe Oscari auhinna 
omanik Vivien Leigh. Brünett 
kaunitar oli lahkudes kõigest 
53aastane.

Allan Espenberg

Vivian Mary Hartley sündis 5. no-
vembril 1913 Indias Darjeelingi 
linnas šotlasest isa ja iirlannast ema 
lapsena. Mõned allikad väidavad ka, 
et tema ema võis olla armeenlanna 
või indialanna. Hollywoodis edu 
saavutamiseks hoidis Vivien seda 
osa oma päritolust saladuses.

Kui tüdruk oli kuueaastane, saat-
sid vanemad ta Inglise internaat-
kooli, kus ta ei näinud oma ema 
kaks pikka aastat. Tüdruk rääkis 
oma koolisõpradele, et temast saab 
kunagi „suur näitleja“. Ja tal oli õi-
gus, kuid tüdruk ei mõistnud, mil-
list tasu Hollywood temalt selle eest 
nõuab.

Tema sõbratar Maureen O’Sulli-
van, kes mängis hiljem Tarzani-fil-
mides Jane’i, ütles tema kohta: „Vi-
vien tahtis alati saada näitlejaks. Ta 
oli sihikindel. Näiteks oli ta koolis 
ainuke tüdruk, kes tegeles balletiga. 
Minu arvates oli see temast päris 
julge.“

Kui Vivien oli veel laps, siis män-

gis ema temaga mälu arendamiseks 
mängu Rudyard Kiplingi romaanist 
„Kim“. Ta asetas kandikule esemed, 
laskis tütrel neid uurida ja eemal-
das seejärel kandiku, et laps saaks 
esemed meelde tuletada ja üles lu-
geda. Suureks saades oli Vivienil 
tõepoolest suurepärane fotograafi-
line mälu. Talle jäid repliigid meel-
de juba pärast näidendi esimest või 
teist lugemist.

Kui Vivien oli 19aastane, abiellus 
ta jõuka advokaadi Herbert Leigh 
Holmaniga, kes oli temast 13 aastat 
vanem. Abikaasastaatus ei pidur-
danud tema näitlejaambitsioone, ta 
jätkas õpinguid mainekas Kuningli-
kus Draamakunstide Akadeemias ka 
siis, kui jäi lapseootele: tütar Suzan-
ne sündis 12. oktoobril 1933.

Näitlejanna agent soovis, et ta 
valiks endale sobivama lavanime ja 
tegi mitmeid ettepanekuid, sealhul-
gas April Morn ja April Maugham. 
Selle asemel otsustas aga naine säili-
tada oma abikaasa nime, kuid muu-
tis oma eesnime kirjapildi Vivianilt 
naiselikumaks Vivieniks.

Kirglik armuromaan
1935. aastal saabus esimene suurem 
edu. 22aastaselt sai ta seksitöötaja 
Henriette rolli skandaalses lavastu-
ses „Vooruse mask“. Tema mängi-
mine võeti vastu suurte ovatsiooni-
de ja kriitikute tunnustusega ning 
sellest näidendist sai alguse Leigh’ 
tormiline tõus Hollywoodi tippstaa-

ride hulka.
1936. aastal nägi Leigh laval näit-

lejat Laurence Olivier’d ja sosistas 
sõbrannale: „See on mees, kellega 
ma abiellun.“ Sõbranna tuletas tal-
le meelde, et ta on juba abielus – ja 
Olivier samuti. Kuid Vivien Leigh 
oli vapper daam ja tal polnud prob-
leemi piiluda Olivier’ garderoobi, 
teineteist tundma õppida ja siis lah-
kudes teda kaelale suudelda.

Peagi mängisid nad koos filmis 
„Tuli Inglismaa kohal“, kus nad olid 
armukesed. Ja pärast filmimise lõp-
pu algas pikk armuromaan, mis oli 
seotud suure süütundega. Näitlejad 
hoidsid oma suhet neli aastat sala-
duses ning 1940. aastal lahutasid 

oma abikaasadest ja abiellusid. Vi-
vien ja Laurence tõid koosolemise 
nimel suuri ohvreid. Lahutuslepin-
gu ühe osana pidid mõlemad loo-
buma oma laste esmasest hooldus-
õigusest.

Kui Olivier valiti filmis „Vihuri-
mäe“ kehastama meespeategelast, 
siis tahtis Leigh tema kõrval män-
gida naispeaosa, Catherine’i rolli. 
Selle asemel pakkus režissöör Wil-
liam Wyler talle Isabella kõrvalo-
sa. Näitlejanna ütles seepeale: „Ma 
mängin Catherine’i või ei mängi 
üldse.“ Wyler pidas naist segaseks 
ja meenutas hiljem, et oli talle vas-
tanud: „Hollywoodis ei saa te kuna-
gi midagi paremat kui Isabella roll.“ 

Veel ütles Wyler: „Ma tegin selle 
surematu avalduse, aga tema tõestas, 
et ma eksisin.“

Tervise halvenemine
Leigh mängis 1939. aastal  filmis 
„Tuulest viidud“ naispeaosatäitjat 
Scarlett O’Harat. Filmivõtete ajal 
töötas ta 16 tundi päevas, kuus päe-
va nädalas ja niimoodi neli kuud jär-
jest. Ta osales peaaegu igas stseenis. 
Et stressiga toime tulla, suitsetas 
Vivien neli pakki sigarette päevas. 
Muide, näitlejannale maksti filmis 
„Tuulest viidud“ näitlemise eest 25 
000 dollarit. Aga Clark Gable’ile, 
kes töötas 71 päeva, maksti 120 000. 
Erinevalt oma meespartnerist võitis 
Leigh aga 1939. aastal parima nais-
näitleja Oscari.

1949. aastal oli Vivien näitle-
ja Londonis Tennessee Williamsi 
näidendis „Tramm nimega „Iha““. 
Ta mängis psühhoosi äärel olevat 
kaunitari Blanche DuBois’d. Varsti 
pärast seda mängis näitlejanna selle 
näidendi ekraniseeringus sama rolli 
koos Marlon Brandoga. See töö tõi 
talle teise Oscari.

Sellal, kui näidendist „Tramm 
nimega „Iha““ sai tema professio-
naalne triumf, hakkas vaimuhaigus 
tasapisi pead tõstma. Blanche’i roll 
õõnestas näitlejanna tervist. Hul-
lumeelse inimesega samastumine 
mõjus Vivienile rusuvalt. Enam kui 
300 etenduse ajal imas ta Blanche’i 
psühholoogia nii endasse, et tal oli 

raske sellest lahti lasta. Hiljem, kui 
näitlejanna haige oli, tsiteeris ta sa-
geli repliike näidendist. Tema sõnul 
on „Blanche traagiline kuju ja ma 
mõistan teda. Aga see roll viis mind 
hullumeelsuseni.“

Vivieni tabas lõplik psühhoos 
järgmise filmi võtetel 1953. aastal 
Tseiloni saarel. Võtteplatsil oli ta 
paranoiline ja hiljem tekkisid tal 
hallutsinatsioonid. Näitlejanna saa-
deti tagasi Los Angelesse. Lennukis 
olles oli ta halvas meeleolus ja üri-
tas enesetappu sooritada lennukist 
välja hüppamisega. Los Angeleses 
viidi Vivien haiglasse ja talle tehti 
elektrišokiravi, mis oli tollal ainus 
bipolaarse häire ravimeetod. Peaosa 
tolles filmis sai Vivieni asemel Eliza-
beth Taylor.

Muuhulgas väljendus Vivie-
ni haigus ka libiido järsus tõusus, 
põhjustades temas kontrollimatuid 
seksuaalsoove. Näitlejanna pettis 
regulaarselt oma meest, magas tak-
sojuhtide ja kulleritega, püüdes oma 
soove rahuldada. Need truudusetu-
sed koos haiguste ja muude teguri-
tega viisid 1960. aastal tema abielu 
lagunemiseni Olivier’ga.

1964. aastal diagnoositi Vivienil 
tuberkuloos ja ta võitles sellega kogu 
oma elu. 1967. aasta kevadel näis, 
et ta on paranenud. 8. juulil tõusis 
näitlejanna voodist ja läks vannitup-
pa. Äkitselt kaotas naine teadvuse ja 
suri. Tema kops oli vedelikuga täi-
tunud. Ta oli vaid 53aastane.

Vivien Leigh naispeaosatäitja Scarlett O’Harana fi lmist „Tuulest viidud“. Kaader fi lmist
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Kohtumised šamaanide ja buda munkadega, osalemised 
spirituaalsetes riitustes, kulgemine GULAGi surmalaagrite 
radadel, vahistamine viisarežiimi rikkumise eest, pooleteise-
tunnine vestlus Siberi Jeesus Kristusega, sattumine üleuju-
tuse meelevalda, kullakaevanduse külastamine – need on 
vaid mõned peatükid helilooja ja rännumehe Peeter Vähi 
värskelt ilmunud raamatust „Siberisse, vabatahtlikult“.

Kaire Kenk

Peeter Vähi kirjutas raamatu en-
nekõige reisihuvilistele, kes ka ise 
Siberis sooviksid ära käia. „Nüüd 
on asjaolud kahjuks muutunud, 
kuid Peetri raamat on tore kaas-
lane ka ilma igasuguse reisisoo-
vita,“ ütleb raamatu välja andnud 
kirjastuse Pegasus esindaja Tiina 
Laanem. „Peetril on suurepärased 
olukirjeldused, ta avab põhjalikult 
nähtu tausta, sukeldub ajalukku. 
Omaette plussiks on suurepärased 
fotod.“

Peeter Vähi ja tema kaasa Tiina 
Jokinen tegid reisi Siberisse 2018. 
aastal, mil kõik näis viibivat veel 
rahulikus oleskelus. Kuid rahuliku 
pealispinna all märkasid tähelepa-
nelikud rändurid juba siis üksikuid 

märke, mis viitasid muutustele. 
Nii mõnedki 2018. aastal tehtud 
tähelepanekud on hiljem osutunud 
ettenägelikuks. Reisiraamatule 
lisaks saab Jupiterist vaadata tele-
saadet „Ürgne maa Siber“. 

„Ma tunnen praegu, et olen 
maailmas liiga palju ränna-
nud, ma olen käinud 150-s 
riigis,“ mõtiskleb Vähi. 

„Nüüd mõtlen rohelisemalt. Maa-
ilmaga saab tutvuda ka mitte ai-
nuüksi lennukiga lennates, vaid 
ka näiteks teiste rännumeeste rei-
sikirju lugedes, reisisaateid telerist 
vaadates. Otsustasin, et tänavu 
suvel liigun vaid marsruudil Tal-

Peeter Vähi läks Siberisse. 
Vabatahtlikult
ritarbija. Toimuvad kõr-
gema klassi artistide 
kontserdid, kunstinäi-
tused, linnad on täis 
trendikaid gurmeeres-
torane. Samas võime 
näha ka risti vastupidist 
tendentsi. Kaug-Ida 
tööstuslinnad, mis on 
tekkinud kunagiste GU-
LAGi vangilaagrite baa-
sil, näiteks Oruktukan, 
Atka, Kadõktšan ja teised 
sarnased kaevanduslinnad 
Magadani oblastis on ha-
letsusväärsed,“ kirjeldab 
rännumees.

Kui kaevandused sule-
ti, siis kadus tema sõnul 
töö, paljud lahkusid, teised 
hakkasid jooma, tüdrukud 
hakkasid prostituutideks. 
Järk-järgult hakati kinni 
panema koole, lasteaedu, 
haiglaid, postkontoreid. 

Infrastruktuur lakkas 
funktsioneerimast, 
lõpuks keerati kinni 
paneelmajade küte ja viima-
sed elanikud olid sunnitud 
lahkuma. 

„Linnad, milles kunagi võis elada 
15 000 elanikku, on praegu täieli-
kud tondilossid või kummituslin-
nad. Teeveerde maha jäetud autod 
võitlevad roostega. Käisime mõ-
nes korteris, kust viis-kuus aastat 
tagasi on ära mindud – hea taht-
mise korral võiks mõnes köögis 
süüa teha, gaasiballoonis on veel 
gaasi. See on masendav pilt, täiesti 
masendav. Ühtegi inimest pole;“ 
on Vähi oma silmaga näinud.

... „Päris“ šamaane
„Leidsime Tuvast, ma julgen öel-
da, kaks päris šamaani. See ongi 
nende kutsumus ja töö, nad elatu-
vad sellest, nende poole pöördu-
takse kõikvõimalikes küsimustes, 
on selleks siis vihma palumine, ka-
riloomade tervis või mõni kaduma 
läinud asi. „Tööd“ on neil piisavalt, 
eriti neil, kes tegelevad ravitsemi-
sega. Kui inimesed ei usu enam 
tavapärasesse meditsiini, pöördu-
takse ikka šamaani poole. Räägi-
takse, et mõnikord pöördutakse 
šamaanide poole ka selleks, et 
naabrile käru keerata, needus pea-
le panna. Valged šamaanid selliste 
asjadega ei tegele. Kohtusime ka 
kahe „pool-šamaaniga“. Nemad on 
šamaani 12-astmelisel hierarhiare-
delil jõudnud kusagile poole peale. 
Nemad ei vii läbi päris šamaaniri-
tuaale, kuid me osalesime nende 
traditsioonilises algõzrituaalis,“ 
seletab maailmarändur.

Vähi sõnul tekib alati 
küsimus, kui tõelised 
need šamaanid on.
„Mina olen osalenud Siberis ša-
maanirituaalil, mis maksis 20.000 
rubla ja kus hiljem šamaan küsis, 
kas mu raamatupidajale on vaja 
ka arve kirjutada,“ muigab Peeter 
Vähiga raamatuesitlusel vestelnud 
ärimees ja kirjastaja Tiit Pruuli. 
„Tänases Mongoolias on muidugi 

kõikvõimalikke šamaane, tõsise-
maid ja ärilisemaid, aga kindel on 
see, et Mongoolia koos oma sugu-
lastega Burjaatias on praegu üks 
šamanistlikemaid paiku maailmas. 
Tervendamine šamaaniriituse 
abil on seal igapäevane tegevus,“ 
ütleb Pruuli. „Mina siiski usun, 
et minu Siberis kohatud šamaa-
nid olid ehtsad. Nemad ei küsinud 
oma rituaalide eest raha,“ usub 
Vähi.

...Siberi Jeesus Kristust
„Temaga rääkima pääsemine ei 
olnud sugugi lihtne. Nad on seal 
mõneti ettevaatlikud, sest palju 
on neid, kes temaga kohtuvad ja 
kirjutavad pärast loo, kuidas šarla-
tan on enda ümber sekti kogunud. 
Meie pääsesime ligi ainult tänu 
Vadimile, kes on Eestis käinud 
nagu Vissarion isegi. Vadim on 
Siberi Jeesuse parim käsi. Kui Jee-
sus Kristuse tekste kirjutasid üles 
evangelistid, siis Vissarioni ütlusi 
kirjutab üles Vadim, kes nimetab 
end kroonikuks. Ta on ühtlasi 
kunagine rokkmuusik ja seetõt-
tu ma teda teadsingi,“ muljetab 
Vähi.

Väidetavalt sai Vissarion kus-
kil 90ndate alguses ilmutuse, et 
on ümbersündinud Jeesus. Varem 
töötas ta mõne aja liiklusmiilitsa-
na, aga teenis leiba ka kunstniku-
na. Ta hakkas jutlustama ja peagi 
kogunes tema ümber seltskond, 
kellega viimaks koliti linnast ära 
taigasse. „See on koht, kuhu sõidab 
linnast džiibiga pool päeva ja mille 
puhul teed alati läbitavad ei olegi. 
Selle keskuses, Päikeselinnas, elab 
umbes tuhat Vissarionile kõige 
lähemat inimest. Lähedalasuvates 
külades on nii vissarioonlasi kui 
õigeusklikke. Lisaks on tal väljas-
pool Siberit umbes 5000 järgijat, 
neist mõned ka Eestis,“ nendib 
Vähi.

Siberi Jeesus on tema 
sõnul vägakarismaatiline nii 
väljanägemiselt kui väärika 
käitumise poolest. 

„Tohutult hea tunne tek-
kis juba enne temaga 
kohtumist. Ta on loonud 
Päikeselinna, täiusliku 
ühiskonna, kus ei jooda, 
ei suitsetata, ei tarvitata 
narkootikume. Enamik 
elanikke on veganid, 
eranditeks rasedad nai-
sed ja väikesed lapsed. 
Seal püütakse võimali-
kult palju vältida raha-
lisi suhteid. Nad kasva-
tavad ise toidu ja too-
davad energia. Nad on 
tohutult töökad, ehi-
tavad oma majad ise. 
Kõik tunduvad väga 
sõbralikud, pakuvad 
külalistele nii öömaja 
kui toitu. Muidugi ei 
saa seda ära kasuta-
da, ent tasu ei küsi-
ta. Küll on inimesed 
tänulikud, kui neile 
jäetakse toiduaineid 

või raha,“ meenutab 
rännumees.

Päikeselinn jättis talle väga po-
sitiivse mulje, olles eetilise ühis-
konna musternäide. „Ma julgek-
sin öelda, et vissarioonluse näol 
on tegemist peaaegu et omaette 
religiooniga, mis põhineb pea-
miselt küll kristlusel, aga sellega 
on ühendatud elemente šamanis-
mist ja budismist, võib-olla isegi 
islamist ja hinduismist. Erinevalt 
kristlastest usuvad nad näiteks 
ümbersündidesse. Muidugi istub 
Siberi Jeesus Kristus koos Vadi-
miga praegu trellide taga. Meile 
räägiti, kuidas Päikeselinna suli 
umbes 50 sõjamasinat, sõdurid, 
tühjad bussid. Ilmselt sooviti kogu 
Päikeselinn tühjaks küüditada. 
Aga see kukkus läbi, sest vissa-
rioonlaste juhid andsid vabatahtli-
kult alla,“ kirjeldab Vähi.

... Siberi eestlasi
„Ega ma ju läinud sinna venelasi 
vaatama, kuigi neid elab Siberis 
kõige rohkem. Pigem otsisime al-
tailasi, burjaate, hakasse, jakuute, 
tuvalasi ja päris väikeseid rahvaid, 
nagu eveene, evenke, jukagiire, 
nanaisid, udegeesid. Käisime nen-
de külades,“ räägib Peeter Vähi. 
Käidi ka  ka Siberi eestlaste küla-
des, Uus-Petseris ja Ülem-Suetu-
ki, kus nende reisiseltskond võeti 
vastu puhkpilliorkestriga. „Edasi-
ne ajagraafik oli tihe: disko, saun, 
esimene koolipäev eesti koolis, lu-
teri kiriku vaatamine. Ülem-Sue-
tukki tulid esimesed eestlased juba 
1850ndatel ning nende järeltulijad 
räägivad eesti keelt tänini. Küll 
arhailist eesti keelt, aga räägivad! 
Paljud inimesed isegi täiesti akt-
sendivabalt. Sealsed kohtumised 
kulgesid väga lõbusalt, sest mei-
le pakuti juba esimeses pidulauas 
kohalikku puskarit, mis on väga 
hästi valmistatud ja mida sealsed 
eestlased kutsuvad „allikaveeks“,“ 
muigab Vähi. „Minagi olin 
Ülem-Suetukis käies üllatunud 
selle „allikavee“ äärmiselt puh-
tast maitsest,“ naerab rännumees 
Pruuli.

linn-Tartu-Sõrve poolsaar Saa-
remaal,“ ütleb Vähi. „Pealegi on 
meie reisiplaanid praegu pausile 
pandud. Pidime augustis sõitma 
Tšuktšimaale ja Wrangeli saare-
le. Paraku jääb ära. Sealt pidime 
liituma laevaekspeditsiooniga 
Uus-Meremaale, ka see reis on 
tühistatud. Aga kunagi ei tea ette, 
mis tulevik toob.“

OMA SIBERI-REISIL 
NÄGI REISISELTSKOND:
...kummituslinnu
„Kaug-Ida ja Siberi suurlinnad 
Habarovsk, Irkutsk, Krasno-
jarsk, Tšita, Vladivostok – need 
on rahvusvahelised metropolid 
ja uskumatult palju positiivses 
suunas muutunud neist aegadest, 
millest neid mäletan,“ kirjeldab 
Vähi. Näiteks Vladivostoki uued 
sillad – Kuldne ja Vene sild ületa-
vat imposantsuselt San Francisco 
kuulsat Kuldvärava silda. „Lisaks 
uusrikastele on Venemaal tekki-
nud suhteliselt jõukas keskklass, 
mis on sedavõrd arvukas, et sellest 
on kujunenud ka oluline kultuu-

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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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee
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Valvur
Vajame oma meeskonda Lääne-Virumaale Mõdriku õppekeskusesse kohusetundlikku ja

usaldusväärset valvurit. Peamiseks ülesandeks on kõrgkooli vara säilimise ja ohutuse

tagamine Mõdriku õppekeskuse territooriumil.

videosüsteemide jälgimine ning kontrollkäigud keskuse alal;

katlamajade töö kontrollimine kütteperioodil;

hoonete ukseesiste ja treppide lume-ja jäätõrje talvisel perioodil;

üliõpilaskodus korra tagamine ja majutuse korraldamine väljaspool administraatori tööaega.

Tööks on vajalikud

arvuti kasutamise oskus algtasemel (videovalve);

onfliktide lahendamise oskus;

hea eesti keele oskus

Sulle pakume

stabiilset töösuhet

täiskoormusega tööd graafiku alusel

töökohta hubases Mõdriku ajaloolises mõisakompleksis

tervise edendamise toetust ja erinevaid soodustusi, sh 35 päeva puhkust

Ootame Sinu CV-d: 17.07.2022

Kandideerimine CV-Online portaali kaudu või e-postiaadressil elo@tktk.ee

Küsi lisa

Milvi Idavain, administraator, 329 5977, milvi.idavain@tktk.ee

Elo Viljus, personalitalituse juht, elo@tktk.ee

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume kõrgkooli

andmekaitsereeglitest:

https://www.tktk.ee/korgkool/isikuandmete-tootlemine
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Info ja registreerimine tel 32 25 060 (E, T, K 11.00 - 15.45),
Rohuaia 6, Rakvere või info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee

AUTOKOOL NORAX

* Kursuste eest saab tasuda osadena.

Veoautojuhi „Täienduskoolitus”
23. - 31. juuli 35 ak/t (L, P kell 9.00)

E- autokool (teooria.ee) alustada saab igal ajal

B- kat autokool 24. august (K, N kell 16.00 - 18.00)

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 07.07 ja 12.07
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!
GRILLTOODANGU

VALMISTAJA

grilltoodete valmistamine-
maitseainete kaalumine,
marinaadi valmistamine

grilltoodete
komplekteerimine

oled füüsiliselt vastupidav ja
hea tervisega

Soovid valmistada
kvaliteetseid grilltooteid

Sind iseloomustavad sõnad
kiirus, täpsus ja
kohesetundlikkus

kindel ja konkurentsivõimaline töötasu.

tööalane väljaõpe sõbraliku ja toetava kollek�ivi poolt

huvitav töö pidevalt arenevas e� evõ� es

firmasisene arenguvõimalus

tasuta transport Rakvere-Tobia-Rakvere

TRANSPORTTÖÖLISE

tooraine vastuvõtmine tsehhi

toodangu teisaldamine

tsehhi põhiselt

oled hea füüsilise

vastupidavusega

Sulle meeldib vahetustega töö

hindad head meeskonda

oled kiire ja täpne

kindel ja konkurentsivõimaline töötasu

tasuta lõunasöök

tasuta spor�misvõimalus väga heal tasemel jõusaalis

Võimalusel oma transport.Kus on sinu

töökuulutus?
Võimalus on siin:

reklaam@kuulutaja.ee

32 25 093

• noorsootöötaja/psühholoogi/

sotsiaalpedagoogi haridust (lõpetatud või

omandamisel) ja töökogemust noortega;
• väga head eesti keele ja suhtlemisoskust;
• varasem kogemus viimaks läbi aktiivseid

grupitegevusi ja töötubasid;
• empaatilist ja avatud suhtumist;
• proaktiivsust ja lahendustele orienteeritust;
• tugevat enesekehtestamise ja konfliktide

lahendamise oskust;
• valmisolekut tegeleda noorte

arenguvajadustega ja olla neile eeskujuks;
• arvuti kasutamise oskust;
• valmisolekut pühenduda programmi

missioonile ja panustada pikaajaliselt.

Sobivalt eluoskuste treeneri kandidaadilt ootame:Sobivalt eluoskuste treeneri kandidaadilt ootame:

• väljaõpet  lastejalgpalli treeneri

kutsekvalifikatsiooni omandamiseks;

täiendõpet programmi sotsiaalsete ja
enesejuhtimise oskuste sessioonide

läbiviimiseks
• baasõpet programmi mudeli ja programmis

osalevate noortega töötamiseks;
• pidevat tuge ja nõustamist (sh

supervisioonid, täiendõpe, individuaalne

mentorlus jms) programmi elluviimise käigus;
• võimalust töötada osalise töökoormusega (3

sessiooni nädalas) ja pärastlõunasel ajal
• avatud, toetavat ja ambitsioonikat

meeskonda;
• võimalust näha vahetult oma töö tulemusi ja

muuta noorte eluustada pikaajaliselt.

Programmi eesmärk on:Programmi eesmärk on:

• Arendada noortes elus toimetulekuks vajalikke sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi;
• Ennetada noorte riskikäitumist

• 2/3 moodustavad jalgpallitreeningud jm sportlikud tegevused;
• 1/3 sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendav tegevused (sh erinevad programmi

Osalejatele toimub kolm 1,5 tunnist sessiooni nädalas. Neist:Osalejatele toimub kolm 1,5 tunnist sessiooni nädalas. Neist:

OMALT POOLT PAKUME:OOTUSED ELUOSKUSTE TREENERILE:

PROGRAMMI EESMÄRK JA MUDEL

VÕTAME TÖÖLE
 ÜLDEHITUSTÖÖDELE 

OSKUSTEGA 
EHITUSTÖÖLISI, 
HOOAJALISELT 

ABITÖÖLISE

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

PAKUN TÖÖD

• Pakkuda võsalõikus tööd. Tööd saab 
teha nii Eestis kui Soomes. Hea kui 
omad B-kategooria juhilube. Väljaõpe 
kohapeal. Info tel 566 4415

•  Otsin katuseparandajat (Koila küla 
ja Aseriaru küla objektidele). Tel 512 
2025

• Pakun tööd laserravi tegijale
Rakveres, väljaõppe ja majutuse 
võimalus. Kiire! Tel 554 6490

• Põllumajandusettevõte Vinnis pakub 
tööd keevitamise oskustega farmi
lukksepale. Tel 5306 2106

• Suveks Hiiumaale. Sõru Kõrts 
ootab oma meeskonda alates 
juunikuust klienditeenindajaid. 
Pakume väärilist palka ja vajadu-
sel väljaõpet kohapeal. Paindlik 
tööaeg.  Majutus ja toit tasuta. Tel 
504 1353, tiit@hiiumaa.ee

• Otsime enda meeskonda C-ka-
tegooria autojuht-operaatorit
survepesuautole. Tel 5194 4298

• Soovin kahte ehitajat keldri ehituse-
le. Tel 5689 3372

• Majanduslikele töödele nooremat 
pensionäri. Tel 5689 3372
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8. - 14. juuliPAKKUMISED
Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

2.88
3.98

3.28
3.88

5.58
6.48

Broileri kintsuliha
(suitsutatud) ~300 g
1 kg
Nõo

Požarski kotlet Tallegg
(jahutatud)
350 g
Hk Scan

3.98
4.98

7.96 €/kg

7.48
7.98

2.68
2.98

5.36 €/kg

1.28
al 6.40 €/kg

1.68

1.08
1.48

10.80 €/kg

0.48
0.60

3.20 €/kg

Õhemast õhem grill-liha
Maks & Moorits
800 g
Atria

Õhemast õhem grill-liha
Maks & Moorits
800 g
Atria

Hakklihapitsa
Saarioinen
200 g

Omletirullid suitsukana ja
sulajuustuga Mamma
160 g
Saarioinen

AB-jogurt
(laktoosivaba)
150 g / 2 sorti
Tere

Kodujuust Alma
klassikaline 5% 200 g
Valio

Rohejuust
150 g / E-Piim

Toorjuust Creme Bonjour
(laktoosivaba)
200 g

Glasuurkohuke Magija
45 g / 4 sorti

Puuviljakrõpsud Fruut
(kuivatatud)
20 g / 4 sorti

Puuviljakrõpsud Fruut
(kuivatatud)
20 g / 4 sorti

Sojajook Alpro
250 ml
2 sorti

Müslibatoon Sante
40 g / 2 sorti

Röstitud müsli
Granola Sante
350 g / 2 sorti

Koonusjäätis Magnum
Almond Cone
160 ml / 99 g

Vahukommid
Haribo
150 g

1.68
2.14

4.80 €/kg

1.78
11.13 €/kg

1.98

1.44
1.68

7.20 €/kg

Õhemast õhem grill-liha
Maks & Moorits
500 g
Atria

Rohejuust
150 g
Epiim

Toorjuust Creme Bonjour
(murulauguga laktoosivaba)
200 g

1.28
1.48

8.53 €/kg

0.94
4.70 €/kg

1.14

1.84
1.98

9.20 €/kg

Pulgajäätis Magnum
Vegan Almond
90 ml / 72 g

0.44
0.58

2.93 €/kg

0.84
3.36 €/l

0.98

0.34
0.38

7.56 €/kg

0.88
1.18

44.00 €/kg

1.34
18.61 €/kg

1.88

1.28
1.78

12.93 €/kg

Kummikommid
Haribo al 175 g
4 sorti

1.28
1.68

al 6.40 €/kg

2.34
11.70 €/kg

2.74

1.34
1.54

8.93 €/kg

0.34
0.48

8.50 €/kg

1.84
5.26 €/kg

2.48

1.24
1.68

27.56 €/kg

Täispiimašokolaad Nurr
200 g
Kalev

Müslibatoon Eat Natural
45 g / 2 sorti

0.98
1.28

49.00 €/kg

Puuviljakrõpsud Fruut
(kuivatatud)
20 g / 4 sorti

Sealihasteik kondiga, 1 kg

Poolsuitsuvorst Nevski, 1 kg

Keeduvorst Laste
(viilutatud)
150 g

Sea välisfilee, 1 kg

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Õllepunnid juustuga Isukas
500 g
Rannarootsi

Õllepunnid juustuga Isukas
500 g
Rannarootsi

Õllepunnid juustuga Isukas
500 g
Rannarootsi
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8. - 14. juuli

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

PAKKUMISED

Värvi- ja mustusekogumise lapid
Dr.Beckmann
22 tk

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.

2.08
2.74

5.94 €/kg

1.68
1.98

6.11 €/kg

1.08
1.38

10.80 €/kg

0.38
0.48

5.43 €/kg

1.28
1.68

0.11 €/tk

0.84
1.08

al 0.11 €/tk

7.98
9.98

al 0.17 €/tk

1.48
1.98

0.04 €/tk

2.48
3.18

0.16 €/tk

7.18
9.88

0.18 €/tk

5.48
6.14

0.69 €/rl

1.68
2.28

3.36 €/l

1.88
2.54

2.09 €/l

1.68
2.48

6.72 €/l
2.38

3.28

9.52 €/l

1.64
1.84

1.09 €/l

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hügieeniside Kotex
Ultra
al 6 tk / 3 sorti

Röstitud mais Mexicorn
70 g / 3 sorti
Mogyi

Küpsised Jyväshyvä
(šokolaaditükkidega)
350 g

Küpsised Jyväshyvä
(šokolaaditükkidega)
350 g

Viski Tullamore Dew
Irish
40% 0,5 l

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

Saare Gin
37,5 %, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Absolut
40%, 0,7 l

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

Liköör Kännu Kukk
45% 0,5 l
Liviko

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

Viin Liviko Viru Valge
80%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Suupiste suurtele koertele
Pedigree Jumbone
180 g

Nõudepesuvahend Fairy
900 ml
3 sorti

Laste pühkmähkmed Pampers
Premium Care
al 34 tk / 3 sorti

Laste pühkmähkmed Pampers
Premium Care
al 34 tk / 3 sorti

Laste mähkmed Huggies
Night pants
al 19 tk / erinevad

Hügieeniside Naturella
al 8 tk
3 sorti

Tampoonid OB
Comfort
16 tk / 3 sorti

Elektriline hambahari
Colgate
(lastele)
1 tk / 2 sorti

Pesukaitse Libresse
Natural Normal
40 tk

1.58
2.34

43.89 €/kg

1.08
1.58

0.72 €/l

Karastusjook
Fanta Zero & Sprite
1,5 l / 2 sorti

+0.10

3.18
3.98

12.72 €/kg

1.38
1.88

2.76 €/kg

1.28
1.68

7.11 €/kg

Näkileib Wasa
Originaal 275 g

Roheline tee Lipton
(mandariini -ja apelsinimaitseline)
20 x 1,8 g (36 g)

Küpsised Jyväshyvä
(šokolaaditükkidega)
350 g

Kali Tanheiser
1,5 l

+0.10

KPN vein Tommasi
Ripasso Valpolicella
13,5% 0,75 l

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

2.98
4.28

12.63 €/l

Liköör Vana Tallinn
45% 0,5 l
Liviko

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

0.58
0.88

2.64
3.48

52.80 €/l

5.88
6.88

2.28
3.08

11.40 €/l

Dušigeel Palmolive
250 ml
3 sorti

5.68
7.98

0.32 €/tk

Geelkapslid Perwoll
(18 x 14,5 g) 261 g
2 sorti

Geelkapslid Perwoll
(18 x 14,5 g) 261 g
2 sorti

Pesumasina puhastuspulber
Dr.Beckmann
250 g

Akna- ja klaasipuhastusvahend
Clin
500 ml
2 sorti

Õhuvärskendaja Air Wick Spray
236 ml
3 sorti

Suupiste Pedigree Jumbone
suurtele koertele
180 g

Hambapasta Blend-a-Med
Anti Cavity
100 ml / 2 sorti

Hambapasta Jordan
Green Clean
50 ml
2 sorti

0.99
1.34

9.90 €/l

2.08
2.88

41.60 €/l

Laste püksmähkmed Pampers
Night pants
al 19 tk / erinevad

Tualettpaber Zewa Exclusive
Ultra Soft 4-kihiline / 8 rulli

7.48
9.88

al 0.26 €/tk

Šampoon ja palsam Pantene
Aqua Light
al 200 ml

Vatitikud Smile
(paberpulgaga)
160 tk

Deodorant Neutral
(roll-on) 50 ml
2 sorti

Kõrvitsaseemned Bazarnye
(röstitud ja soolatud)
100 g

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

KGT vein Casa Charlize
Floreale Pinot Grigio
12% 0,75 l / 2 sorti

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

28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Puuviljavahuvein Cosmopolitan
Diva Berry Fusion
6% 0,75 l

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

0.01 €/tk

Geelkapslid Perwoll
(18 x 14,5 g) 261 g
2 sorti
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.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

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

MÜÜA

Lisainfo tel 5624 4605 
igor@sacito.eu

TINGI! 

2-korruseline kortermaja 
Vändra alevis. Üldpind 1013 m2. 

www.kv.ee/2335034

Hind 100 000 €

Müüa maatulundusmaa 
Rae vallas 3,3 ha. 

www.kv.ee/2984458

Hind 23 500 €

Müüa 3-toaline korter Kuristal, 
Jõgevamaal, I korrus. 

www.kv.ee/3432580

Hind 22 000 €

Kahala külas, Järvamaal müüa 
2-toaline korter. 

www.kv.ee/3434275

Hind 15 200 €

Aseri lähistel maja koos kõrval-
hoonetega, krunt 1,4 ha. 

www.kv.ee/3362079

Soodushind 33 500 €
Vana hind 37 500 €

Müüa 2-korruseline maja Tõrma 
külas, krunt 3500 m2. 

www.kv.ee/3134721

Soodushind 45 000 €
Vana hind 48 500 €

Tihemetsas 3-toaline 
möbleeritud korter.  
www.kv.ee/3427439

Soodushind 13 500 €
Vana hind 15 500 €

Müüa Loksa linnas 
2-toaline korter, I korrusel.  

www.kv.ee/3427855

Soodushind 33 000 €
Vana hind 37 500 €

Müüa Rummu alevis renovee-
rimist vajav 2-korruseline maja 

koos 4600 m2 krundiga. 
www.kv.ee/3353222

Soodushind 36 000 €
Vana hind 40 000 €

Üürile antavad 
korterid: 

• Anda üürile Loksal 2-toaline 
korter, I korrus

• Anda üürile Rakveres Lennuki 
tänaval 2-toaline korter

• Anda üürile Koigi külas Järvamaal 
1-2-toalised kortereid

• Anda üürile Uhtanas -toaline 
möbleeritud korter

• Anda üürile Põvas 1-toaline möb-
leeritud korter

• Anda üürile Jõgeval 2-toaline 
möbleeritud korter

• Anda üürile vana laut Koila külas, 
Viru-Nigula vallas

KINNISVARA

• Müüa 2toaline rõduga ja keskküttega 
korter Vinnis, Kiige tn 2. II korrus, 
maja keskel, avatud köök ja suurtuba, 
suur magamistuba, WC ja duširuum 
asuvad koos. Maja renoveeritud, kor-
teris uued radikad, uued pakettaknad, 
uus torustik. Keskmises seisukorras, 
vajab väikest remonti. WhatsApp: +358 
41 4806892 või liiav0301@gmail.com

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

• Müüa Loksa linnas 2toaline kor-
ter I korrusel. Keskküttega. Tel 5624 
4605

• Müüa 2toaline korter Kahala külas, 
Järvamaal. Köögimööbli ja tehnikaga. 
Tel 5624 4605

• Müüa Koigi külas 2toaline korter, II 
korrusel. Tel 5624 4605

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

• Müüa Uhtnas 3toaline korter. Tel 
507 2508

• Müüa Kurista külas 3toaline korter
(vabaneb augusti alguses). Tel 5624 
4605

• Müüa Tihemetsa alevikus 3toaline
korter I korrusel. Möbleeritud. Tel 
5624 4605

• Müüa Tõrma külas, Rakvere vallas 
renoveerimist vajav 2-korruseline 
maja. Tel 5624 4605

• Müüa Aseri lähistel talu, kõrvalhoo-
ned ja maaga, 1,4 ha. Tel 5624 4605

• Müüa Vändra alevis 2-korruseline 
renoveerimist vajav kortermaja. Tel 
5624 4605

• Müüa Rummu alevis renoveerimist 
vajav maja suure krundiga (4600 m2). 
Tel 5624 4605

• Müüa suvila Aseris 800 m2, väike 
puumaja koos saunaga ja suur terrass 2 
kasvuhoonega, tomatid, kurgid olemas 
ja muud prevatiseritud, mere lähedal. 
Tel 5806 1081

• Müüa kaks vana palkmaja Toomika 
küla (Viru-Nigula vallas ja Vainu külas 
(Lüganuse vallas). Tel 5624 4605

• Müüa garaaž Rakveres Herne täna-
val. Tel 517 9114

• Müüa Rae vallas, Vaidasoo külas 3 
ha maatulundusmaa. Tel 5624 4605

OST

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

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

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

• Ostan garaaži Mulla või Vilde täna-
val. Tel 5648 6638

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

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Põlva linnas 1toaline
möbleeritud korter. Tel 56244605

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

• Anda üürile Rakveres, Lennuki tä-
naval 2toaline möbleeritud korter. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Jõgeva linnas 2toaline
möbleeritud korter, V korrusel. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Loksal 2toaline korter, 
I korrus. Tel 512 2025

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

• Anda üürile Uhtnas III korrusel 1toa-
line korter, möbleeritud. Tel 5624 4605

• A n d a  re n d i l e  v a n a l a u t  ( re -
monti vajav) Koila külas. Tel 5624 
4605

ÄRIPINNAD

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

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa saksa auto. 1 omanik. Tel 
5594 7776

• Müüa Ford Fusion 2003. a. Läbisõit 
250 000 km. Ülevaatus puudub. Asu-
koht Kunda. Hind 500 €. Tel 520 5256

• Müüa Volkswagen Touran, diisel, 
2003. a. Tel 5569 2057

• Müüa veoauto GAZ 53 + varuosad. 
Tel 5624 4605

• Müüa vähetarvitatud haagis MAZ
8114 Zubrjonok. Kehtiv ülevaatus 
ja kindlustus, kaasas varuratas. Tel 
5193 7388

• Müüa mägiratas Optima 26“. 5 
käiku, väikse läbisõiduga. Hooldus 
tehtud. Raami suurus 1,65-1,80. 
Hind 200 €. Kaasas rattalukk. Ra-
tast saab näha Rixratas kaupluses, 
kauplus asub Rakveres, Parkali 7, 44 
308 Lääne-Viru maakond, Pihlaka 
kohvikuga samas majas. Tel 322 
3325, 5564 5207, 511 6424. Avatud: 
E-R 9.00-18.00, L 9.00-15.00

• Müüa kasutatud invaroller EN-
VOY. Kõik mis küljes see ka töötab. 
Hind 800 €. Asukoht Lääne-Viru-
maal. Tel 5342 9003

OST

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

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

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

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

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

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

• 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, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Mak-
san õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostan kõiki Toyota marki sõidu-
keid. Sobivad veel Nissan: Almera, 
Primera, King Cab, Pick up, Navara, 
Sunny, Vanette; Mitsubishi L200, 
L300, L400, Pajero Sport; Suzuki 
Grand Vitara bensiini mootoriga; 
Honda CR-V bensiin automaat; 
Mercedes 190D, Sprinter või va-
nemad bussid; Hyundai: i20, i30; 
Mazda B2500, E220; Volkswagen 
Golf 3 variant, Sharan 2.0 bensiin. 
Tel 5896 1576 või tee pakkumine 
meili teel rscarexport@gmail.com
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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

* 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

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

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

Suurem valik autosid:
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Nissan Pulsar Acenta 
Connect, 06/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, 
sinine met. Sn: 140000km. 
Hind: 6990.-
Peugeot 208 Active , 
07/2017a. 1.2 (60kw), ben-
siin, manuaal, tumehall met. 
Sn: 84130km. 
Hind: 7990.-
Peugeot 208 Active , 
07/2016a. 1.2 (60kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 
47000km. 
Hind: 8290.-
Nissan Pulsar Acenta, 
06/2015a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. 
Sn: 91400km. 
Hind: 8990.-
Honda Jazz, 10/2015a. 1.3 
(75kw), bensiin, manuaal, 
valge met. Sn: 87900km. 
Hind: 9990.-
Peugeot 2008 Active, 
08/2018a. 1.2 (61kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 
55500km. 
Hind: 11 390.-
Nissan Qashqai Tekna, 
12/2016a. 1.2 (85kw), ben-
siin, automaat, pruun met. 
Sn: 83 700km. 
Hind: 14 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 
09/2018a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, pruun met. 
Sn: 44915km. 
Hind: 17 490.-
Peugeot 308 GT, 09/2021a. 
1.2 (96kw), bensiin, auto-
maat, hall met. Sn: 7km. 
Hind: 23 310.-
O p e l  G r a n d l a n d  X , 
08/2020a. 1.2 (96 kW), 
bensiin, automaat, valge 
met. 15615km. 
Hind: 23 390.-
Nissan Qashqai MHEV 
140 6M/T 2WD Acenta, 
11/2021a. 1.3 (103kw), ben-
siin, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 3900km. 
Hind: 25 900.-
Peugeot 508 Al lure , 
04/2019a. 2.0 (120kw), 
diisel, automaat, hall met. 
Sn: 42 890km. 
Hind: 25 990.-
Renault Kadjar Intens, 
02/2022a. 1.3 (103kw), 
bensiin, automaat, hõbeda-
ne met. Sn: 5km. 
Hind: 26 880.-
P e u g e o t  3 0 0 8  G T , 
05/2021a. 1.5 (96kw), dii-
sel, automaat, sinine met. 
Sn: 7500km. 
Hind: 34 790.-
Peugeot 3008 Active 
Pack, 2022a. 1.5 (96kw), 
diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 5km. 
Hind: 36 300.-

SOODSA HINNAGA  
AUTOREMONT TAPAL

Oleme avatud E-L 08.00-18.00
 - Pirnide vahetus
 - Õlivahetus
 - Summuti remont
 - Pidurite remont -ja hooldus
 - Muude vigade tuvastus ja remont
 - Liivapritsiteenus
 - Varuosade tellimine

 Asume:
Autobaasi 19 Tapal 

(Autoülevaatuspunkti kõrval).
Info ja broneerimine 5191 6311, tapa@artml.ee

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. 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

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

• Puksiiriteenus. RIXMA VEOD 
OÜ. Kandevõime 4 tonni. Tel 526 
4376

KAEVETEENUSED

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

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

EHITUSTEENUS

• Biopuhastite ja septikute pai-
galdus ja müük. Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com
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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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

Pakun kruntide 
puhastust võsast 

ja rohust. 
Tel 5850 4714

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

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

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

• Paigaldame vee ja kanalisatsioo-
ni torustike, septikuid, mahuteid, 
biopuhasteid. Pakume ekskavaatori 
teenuseid. Toome täitepinnast, viime 
ära liigpinnase. Hüdrovasara tööd. 
Saab tellida vee ja kanalisatsiooni pro-
jekte. Info telefonil 53487973 või info@
optorutood.ee

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

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostame kõiki lammutustöid
koos prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

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

• Koduabi. Kui sa ise ei jõua meistri-
meest ära oodata või ise ei viitsi, siis 
helista julgesti ja küsi abi. Teostan kõiki 
võimalikke ehitus-remonditöid, seal-
hulgas santehnilised tööd, väiksemaid 
majasisesed elektritööd. Tel 5647 1394

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

• Saunade, grillimajade, varikatuste, 
terrasside ehitus. Tel 5889 2528

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja 
viimistlustööd. Üldehitus, remont-
tööd (korterid, majad, kõrvalhoo-
ned), maja ehitus vundamendist 
võtmeteni. Kui hindad täpsust ja 
head kvaliteeti, siis helista tel 527 
4546 või kirjuta meile ardo_lint@
hotmail.com 

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

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

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 
3862

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

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

• Ehitus, lammutus, siseviimistlus. 
Korterid, majad, saunad, suvilad 
(plaatimised, värvimised, terrassid). 
Tel 504 5560

• Ehitus- ja remonttööd. Fassaadid 
(soojustamine, värvimine, vooder), 
katused, vundamendid, terrassid jne. 
Siseviimistlustööd, samuti vannitoad 
ja santehnilised tööd. Tel 5803 4004, 
kui huvi helistab ja jõuame hinnas 
kokkuleppele

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

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

• Maalritööd. Tel 503 0406

• Teeme igasuguseid lammutustöid. 
Tel 5891 6787  

• Kõik lammutustööd koos prahi ära-
veoga. Tel 5889 2528

• Kogemustega elektrik teostab erine-
vaid elektritöid. Hind kokkuleppel. 
Tel 5689 4149 

• Kõik elektritööd pädevusega elektri-
kult. Tel 5890 2983

• Tegeleme elektritöödega Rakveres ja 
selle ümbruses. Teostame kaabeldus-
töid, paigaldame kõiksugu elektripai-
galdusi: pistikupesad, valgustid, lülitid, 
jaotuskeskused. Tel 522 8425, e-mail: 
elekterlv@gmail.com. Facebook: LV 
elekter. Instagram: LV elekter

• Elektritööd kogemustega elektrikult. 
Tel 5349 5632

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

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 
5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

• 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

MUUD TEENUSED

• Hea Viru-Nigula, Kunda, Rakvere 
ja Lüganuse kalmistu külastaja. 
Hooldan Teie lähedaste haudasid 
ning puhastan hauakive ja plaate. 
Soovi korral palun helista või kir-
juta 5341 3539 ja kalmuhaldjas@
gmail.com

• Masinaelementide projekteerimi-
ne. Tel 5819 6153

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528

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

• Hekkide, ilupõõsaste hoolduslõi-
kus. Tel 514 3787, Heino

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa arva-
tud auto akud, vana auto doku-
mentidega ja  kodutehnika. Tel 
5672 7600

• Videosüsteemide paigaldus, elekt-
ritööd. Tel 505 4386

• Arvutite hooldus ja remont. Prin-
terite müük, hooldus ja rent. Kohapeal 
suur valik kvaliteetseid, soodsa hinna-
ga analoogtoonereid. Alates 31.01.2022 
uus aadress E. Vilde 3, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

• 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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

OÜ Häcke Kohtla-Järve 
hooldekodu 

pakub lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust.

Asume Järveküla tee 30, 
Kohtla-Järve.

Hind alates 
25.00 EUR/ööpäev.

Info tel 337 5190, 
aa.kodu@ne  .ee

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta KODU

• Müüa riidepuid 20 senti tk. 5370 
1178

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



Kuulutaja reede, 8. juuli 2022 15KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

www.kuulutaja.ee

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

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

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

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

• Ära anda sektsioonkapp, riidekapp, 
voodi (lai) 0,90x2 madratsitega, laste 
(beebi) voodi, noortetoa komplekt 
(laud+kapp+riiul), Telestar+TV-alus, 
välivoodi, kir+köögilaud, vaip. Tel 
5594 7776

• Ära anda 2 magamistoa komplekti, 
2 sektsioonkappi, 3 diivanilauda, 2 tu-
gitooli ja diivan, 2 madalat esikukappi. 
Müüa vanaaegne puhvetkapp ja diiva-
nilaud; lahti tõmmatav ümmargune 
söögilaud + 6 tooli, televiisori laud, 
aia laud ja 4 tooli, jalaga õmblusmasin 
„Gritžner“, veneaegne mahla aurutaja, 
2 kapsariivi, email potte 25 ja 40 liitrit, 
põdra ja kitse sarved. Tel 553 4244

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

• Käsitsi kooritud kuuselatid, aiapos-
tid, katusemalgad ja mõrravaiad. Tel 
5662 5497

• Müüa trimmer (väga odavalt). Tel 
5685 8009

• Muusikahuvilisele tasuta ära anda 
Pianiino RIGA. Tel 5649 1828

• Pakun väikese tasu eest muna koori
ja karpe. Tel 5913 7349

OST
• Soovin osta lauapealse nõudepe-
sumasina ja jalgratta naelkummid
(26-tollised). Tel 557 0179

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

• 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 värvilisi Tarbeklaasi vaase, 
maksan kuni 160 € vaasist. Paku jul-
gesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõu-
sid,- 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 kasutatud mootorsae, võib 
vajada remonti. Tel 503 9650

• Ostan mööblit 1950-79. Puhvet-
kapid, tugitoolid, diivanid. Tšehhi ja 
saksa DV, põhjamaad, Kooperaator, 
Läti, Leedu... Aastatest 50-79. Majava-
litsus@gmail.com

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid Tallin-
nas. Tel 5607 6805

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Saetud-lõhutud küttepuud lao-
tuna 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). Hal-
gude 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 küttepuud, 
sanglepp. Tel 5192 4320

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

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

EHITUS

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

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

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, ehitusliiva, täiteliiva, 
haljastusmulda. Suuremate ko-
guste tellimisel koostame hinna-
pakkumise. Asume Rakveres. Tel 
5619 8547  

• Müüa soodsalt saematerjali. Tel 
501 2905   

• Müüa erinevas mõõdus kuiva 
saematerjali Viru-Nigula vallas. Tel 
512 2025

• Müüa ümarterast, pikkus 125 cm, 
läbimõõt 4 cm. Tel 5889 2528

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

METS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  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

PÕLLUMAJANDUS

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

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

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

• Müüa MTZ-Jumz kallutav haagis, 
metall mahuti 5,2 m3, kultivaator. Tel 
5358 6829

• Annan odavalt mitu aastat seisnud 
sõnnik ut. Tel 5428 0415

VANAVARA

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

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, foto-
tehnikat, fotosid, albumeid, raadio, 
lauanõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458
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KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul kg 2.00 3.00

Maitseroheline kg 8.00 12.00

Värske küüslauk kg 10.00

 Tomat, imp. kg 3.00 3.50

Tomat, Eesti kg 7.00

Salatikurk kg 2.50

Väike kurk kg 3.00

Värske peakapsas kg 2.50

Kaalikas, suvikõrvits, nuikapsas kg 4.00

Herned kg 6.00

Maasikad, Eesti kg 3.50 4.00

Metsamaasikad kg 32.00 35.00

Kultuurmustikad, imp. kg 10.00

Murelid, imp. kg 4.50 5.00

Kirsid, imp. kg 4.50

Ploomid, imp. kg 3.00 3.50

Värske hapukurk kg 10.00

Kukeseened kg 30.00

Arbuus, imp. kg 2.00 2.50

Mesi kg 8.00

HINNAD RAKVERE TURUL 7. JUULIL.
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

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

• 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

• Ostan nostalgilisi nõusid-ser-
viise (ka üksikuid). Vanemaid 
naiste-meeste ehteid (kaelaehted, 
sõrmused, sõled, prossid, rinna-
ehted, mansetid). Huvitavad ka 
lauanõud, vaasid, karpidega lusi-
kad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad 
vanad asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, 
käevõrusid, merevaiku, münte, 
hõberublasid, paberrahasid, 
kellasid, hõbedat (pitsid, lusikad, 
portsigarid jne). Huvitavad ka 
vanad rinnamärgid, medalid, or-
denid, 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 kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase kuni 100 €/tk, nõu-
kogudeaegseid ja vanemaid eh-
teid, sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. Sa-
muti ostan nõukogudeaegseid ja 
ka vanemaid raamitud seinapilte, 
graafi lisi lehti, õlimaale, akvarelle, 
kujusid, keraamilisi seinaplaate, fo-
toaparaate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse huvitava 
vanavara, raamatute ja kunsti ost! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 56495292

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

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

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rakveres, 
Laada 14- (vana Turuhoone, Turukau-
bamaja ja Keskväljaku vahel) - müügil 
jalgrattuririideid

TUTVUS

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

MUU

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

• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. 
Eraelu- ja suhteprobleemide nõus-
tamine. Anname teile parimaid 
soovitusi. Kõne hind 1,48 €/min

KUHU MINNA

Biore Tervisestuudio Laada 5, Rakveres
27.07 Tervendaja Volli vastuvõtt
Info tel  5017960

Kuidas putukad eelmale 
peletada ja hammustust ravida

S uvega looduses käivad paratamatult kaasa tüütud sääsed ja par-
mud ning ohtlikud puugid. Hea ettevalmistus ning teadmised pu-
tukahammustuste ennetamiseks ja leevendamiseks aitavad tõsise-

mad tagajärjed ära hoida. Apteeker annab nõu, mida peaks putukatõrje-
vahendite valimisel jälgima, missuguseid looduslikke vahendeid kasutada 
ning kuidas putukahammustusi leevendada.

Putukatõrjevahendite valik on lai ning Benu Tõrva Keskapteegi pro-
viisor Virge Sokka sõnul tuleb sobiva vahendi valimisel silmas pidada nii 
kasutaja vanust kui vahendi toimespektrit. „Väikelastele ja tundliku na-
haga täiskasvanute puhul soovitan tootemärgiseid hoolikalt lugeda või 
küsida nõu apteekrilt,” räägib Sokk. Apteeker lisab, et tõrjevahend tuleks 
valida konkreetsest vajadusest lähtuvalt, kas sääskede, parmude, puukide 
või kõigi nende putukate eemale peletamiseks.

Väikelastele ja eriti tundliku nahaga inimestel soovitab apteeker kasu-
tada lavendliõli, mis tema kogemusel loodusliku sääskede tõrjevahendina 
toimib hästi. „Laste puhul on mugav kasutada looduslike toimeainetega 
putukatõrje käevõrusid,“ toob apteek välja erinevaid võimalusi tundliku 
nahaga inimestele. 

Lisaks tõrjevahenditele saab putukahammustusi ennetada ka õige 
riietusega. „Metsa minnes tuleks selga panna pikad ja kehast kaugema-
le hoidvad riided. Heledate pikkade varrukate ja säärtega riiete pealt on 
puuke kerge märgata,“ soovitab Sokk. 

Hammustuskoha kratsimine suurendab kihelust
Putukahammustused paranevad apteekri sõnul kõige kiiremini kui neid ei 
kratsi. „Kratsimine võib tekitada põletikku ning kupp hakkab veelgi roh-
kem sügelema. Sügelus- ja kihelustundele pakuvad leevendust teepuuõli ja 
mentooli sisaldavad vahendid ning tursele võiks asetada külmakoti,“ õpetab 
proviisor. Tugeva ärrituse ja paistetuse korral võiks Sokka sõnul kasutada 
allergiaravimeid.

Puugi kiire eemaldamine vähendab nakkuse riski
Pärast puugiohtlikus piirkonnas viibimist on apteekri sõnul oluline kogu 
keha üle kontrollida, sest puugi kiire eemaldamine vähendab oluliselt bor-
relioosi nakkuse ohtu. „Puuki on kõige parem eemaldada spetsiaalsete puu-
gitangidega, mida saab soetada apteegist ning kindlasti ei tohi puugi eemal-
damisel kasutada õlisid ega muid vedelikke,” selgitab Sokk, miks tuleb puuk 
eemaldada kuivalt nahalt ja võimalikult pea lähedalt. „Oluline on puugi pea 
kätte saada, sest pea kaudu eritab puuk haigust tekitavat vedelikku ning puu-
gi eemaldamise järel hammustuse koht desinfitseerida või pesta vee ja seebi-
ga,” õpetab proviisor. Kui ise puuki kätte saada ei õnnestu tuleks abi saami-
seks pöörduda arsti poole. 

Pärast puugihammustust tuleks proviisori sõnul paari nädala jooksul oma 
tervist tähelepanelikumalt jälgida. „Borrelioosi korral tekib hammustuse ko-
hale ringjas punetav laik ning pärast seda palavik, külmavärinad, lihase- ja 
liigesvalud, kurgu- ja peavalu ning köha. Lisaks võivad olla suurenenud lüm-
fisõlmed ning esineda üldine nõrkus,“ kirjeldab Sokk borrelioosi sagedase-
maid sümptome. Entsefaliidi puhul on sagedasemad nähud tugev peavalu ja 
krambid.

Allikas: Benu apteek
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Pandivere rattasõit 
pakub rohkelt silmailu ja 
sportlikke väljakutseid
Pandivere rattasõidu teekond kulgeb 
Ebavere terviseradadel ning ümber-
kaudsetel teedel, pakkudes silmadele 
vahvaid üllatusi ja näitamaks, kui 
kaunis on paik, kus elame. 

Võistlust planeerides on mõel-
dud väga erineva sportliku etteval-
mistusega rattasõitjate peale. Kuna 
enamus rattamaratone on suunatud 
n-ö tõsisele tegijale, siis just Pan-
divere rattasõidul võivad julgelt 
osaleda ka lihtsalt rattarõõmu nau-
tijaid. Kõik osalejad saavad kindlasti 
vahva sportliku elamuse. Põhidis-
tantsi võitmiseks on siiski ehk vaja 
kas head treenitust või kuhjaga loo-
duslikke eeldusi – või pigem mõle-
mat, sest metsas väljakutseid jagub.

S uures osas jäävad rajakaardid 
nii rahva- kui ka põhisõidul sarna-
seks eelmise aasta omadega, lisatud 
on mõni sopp ja nüanss ja mõned 
meetrid uut rada ning muudetud 
on ka suunda, et ikka üllatusmo-
mente oleks. Kindlasti on rõõmsalt 
üllatav seegi, et oleme püüdnud 
stardimaksud endiselt madalad 
hoida, et päev Pandivere rattasõi-
du seltskonnas oleks puhas rõõm.

Pandivere rattasõit toimub 24. 
juulil 2022, algusega 12.00 stardi ja 
finišiga Ebavere tervisespordikes-
kuses.

12.00 Tillusõit (2016 ja hiljem sün-
dinud, tasuta)
12.10 Noortesõit  (2010-2015, ta-
suta)
12.30 Rahvasõit (eelregistreerimi-
ne 5 € /kohapeal 10 €)
14.00 Põhisõit (eelregistreerimine 
10 € /kohapeal 20 €)
Eelregistreerimine 21.07 kuni 
24.00 www.sportos.eu 
Tillusõidul ja noortesõidul pre-
meeritakse kõiki osalejaid medali 
ja meeleheaga ning noortesõidul 
autasustatakse  kolme paremat 
poissi ja tüdrukut medali ning 
meenega.

 
Rahvarada on endiselt laugem ja 
rahulikum, sobides nii võidusõi-
duks kui ka mõnusaks kulgemiseks 
sõprade või perega. Osaleda võib 
ka elektriratastel, kuid sellest tu-
leb teavitada korraldajat ja teada, 
et elektriratastel sõitjad võistlevad 
väljaspool arvestust.

Põhisõidul osalejatele paku-
me võrdselt nii metsaradu kui ka 
asfalt- ning kruusateid. Rajad on 
kõigile sõidetavad ja pigem kerge-
ma raskusastmega. Metsarada kul-
geb mitmel korral võistluskeskuse 
lähedalt mööda ning on kaasaelaja-
tele hõlpsasti vaadeldav ja võimal-
dab oma lemmikuid hõikumisega 
positiivselt mõjutada.

Kõik jooksvad uudised ja info 
on leitav FB: Pandivere rattasõit 
https://www.facebook.com/pan-
divererattasoit. 

Palume ennast ja oma võsuke-
sed varakult kirja panna keskkon-
nas www.sportos.eu   Pandivere 
Rattasõit,  see lihtsustab märgata-
valt korraldajate tööd ja hoiab ära 
võimalikud segadused kohapeal 
registreerides. Tillusõidu osalejatel 
(sündinud 2016 ja hiljem) palume 
registreeruda.

Samuti võib kirjutada aadressile 
pandivererattasoit@gmail.com, 
kui tekib mõni küsimus või ettepa-
nek Pandivere rattasõitu puuduta-
vates teemades.

Kohtumiseni Ebaveres! Ja nüüd 
harjutama!

Jane Kool

Toto vokalist Joseph Williams: „Väga raske on peale kontserti lõõgastuda!“
2. augustil esineb Rakvere Vallimäel maailmakuulus 
ameerika ansambel Toto. Kontsert antakse maailmatur-
nee „Dogz Of Oz Tour“ käigus. Toto on kuuekordne Gram-
my-võitja ja nende plaate on müüdud üle 40 miljoni. Neist 
rääkides meenuvad kohe superhitid nagu „Africa“, „Hold 
The Line“ ja „Rosanna“. Toto praegusele lauljale Joseph 
Williamsile õnnestus hiljuti telefonitsi paar küsimust esi-
tada.

Ülo Külm

Toto mängib uue tuuri raames 
taas Eestis, seekord Rakveres. 
Mida oodata on, mille poolest 
mängukava varasemast erineb?

Tegemist on suure kontserdi-
ga. Mängime läbi kõik oma suure-
mad lööklaulud. Kuid eriline rõhk 
on Toto neljandal stuudioalbumil 
„Toto IV“ (1982), tähistame selle 
väljaandmise 40ndat juubelit. (Sel-
gituseks. Tegu on Toto läbimur-
dealbumiga laias maailmas, plaat 
lausa kubiseb hittidest – autori 
märkus)

Teeme ka uusi asju, uusi lugusid 
minu sooloalbumitelt. Bänd ise on 
läbinud teatud uuenduskuuri.

Toto on varem Eestis kaks kor-
da esinenud, kuid ilma sinuta. 
Mida aga ise Eestist üldse tead 
või kuulnud oled?

Ma arvan, et see on tõsi. Pole 
kogu aeg Totos (lauljaks) olnud. 
Huvitav on see, et mõni nädal tagasi 
küsiti mult täpselt sedasama, kui in-
tervjuud andsin.

Olen uhke teie riigi üle, kuid alles 
õpin Eesti kohta. Tean, et olite palju 
aega tagasi Nõukogude Liidu osa.

Millal on Toto uut stuudioalbu-

mit oodata?
Pole päris kindel millal. Kuid 

sooloalbumid on ilmunud David 
Paichilt (klahvpillid ja vokaal) ning 
Steve Lukatherilt (kitarr ja vokaal). 
(Steve Lukather on väga kõrgelt 
hinnatud kitarrist – autori märkus)

Oled ka ise korduvalt erinevate 
soolotöödega või projektidega 
välja tulnud?

Jah. Kui õigesti mäletan, siis vii-
mati aastal 2020, CWF-iga. (Wil-
liamsi enda viimane sooloalbum tuli 
välja 2021 – autori märkus)

Nii mitmedki Toto fännid on 
välja öelnud, et neile meeldib 
sinu vokaal isegi rohkem, kui 
grupi originaallaulja Bobby 
Kimballi oma.

(Tagasihoidlikult) Ise olen alati 
hinnanud Toto originaallauljat ja 
hindan teda kõrgelt.

Teie praeguse kontserttuuri 
nimetus, „Dogz Of Oz“, on lahe-
dalt veider, kui nii võib öelda. 
On see tuletatud Ozzy Osbourne 
kunagise bändi Blizzard Of Ozz 
nimest?

Ei, sellel pole sellega mingit pist-

mist. Aluseks on hoopis kuulus film 
„The Wizard Of Oz“.

Millal otsustasid, et sinust peab 
laulja saama?

Minu ema oli laulja. Võib-olla 
esimest korda mõtlesin sellele juba 
4-5 aastaselt.

Stuudiosse jõudsin siiski esimest 
korda viieteistaastaselt.

Millised rahvusvaheliselt tun-
tud lauljad on sind rohkem 
inspireerinud, sulle enim mõju 
avaldanud?

Paul McCartney, Stevie Wonder, 

Robert Plant.

Kuidas oma hääle eest hoolt 
kannad, kui tihti päevas laul-
mist praktiseerid?

Iga päev tegelen sellega, hoolima-
ta sellest, kas töötan või mitte. Kui 
kaua täpselt, sõltub. Kuid vähemalt 
pool tundi alati.

Igapäevaelu kohta tuuril olles. 
Mida esile tooksid?

Ärkan lihtsalt hilja. Muidugi vaa-
tan telekat.

Kuidas peale kontserti lõõgastud?

Väga raske on peale kontserti 
lõõgastuda. Kontserdi energia kan-
dub edasi, kestab edasi.

Vahel võtan muidugi mõned õl-
led. 

Ainuke poliitiline küsimus. Ve-
nemaa-Ukraina sõda. Sinu lühi-
kommentaar?

See on õudne ukrainlaste jaoks.

Vaba aeg ja hobid?
Tegelen plaatide produtseerimi-

sega. Ja ka filmid on teema.

Ülo Külm

Toto laulja Joseph Williams. Foto: Toto pressimaterjalid
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Sõmerul saab rohkelt ronida ja trikitada

M adalseiklusradu on viimasel ajal ehitatud mitmele poole ning 
need on ka usinasti kasutuses. Värskelt sai valmis madalseiklus-
rada Rakvere külje all Sõmeru alevikus Sõmeru-Näpi rahvas-

pordiväljaku lähedal metsatukas, mis on otse Sõmeru Terviseraja ülemi-
se parkla vastas, ametliku aadressiga Staadioni tänav 1. Huvilisi ootavad 
rippsild, takistusrada, trossirada, silla-ahvirada, ninjarada, tasakaalurada ja 
trosslaskumine. 

Samal ajal paigaldati Sõmeru põhikooli kõrvale haljasalale ka uued roni-
mislindid koos elementidega ehk slackbatuudikomplektid Ninja-Slackline 
ja Ninjaline. Tegemist on novembris 220. aastaseks saanud Sõmeru põhi-
kooli kingitusega, mis nüüd paika sai. Rakvere valla spordi- ja terviseden-
duse nõunik Siiri Kohver rääkis, et vald kinkis tõepoolest koolile sünni-
päevaks madalseiklusraja elemendid, aga kuna suurema madalseiklusraja 
ehitamine oli plaanis suvel, ühendati mõlemad tööd.

„Kooli enda soov oli saada vallalt sünnipäevaks kingitus, mis oleks 
mõeldud lastele, aga mis ei oleks ese. Kuna parajasti oli arutlusel suure-
ma seiklusraja ehitamine, siis tekkis mõte panna ka kooli juurde mõned 
madalseiklusraja elemendid, et lapsed saaksid neid vahetundides kasuta-
da,“ rääkis Siiri Kohver. Nüüd ongi kooli juures puude vahel lindid, millel 
käies tasakaalu hoidmist harjutada ning trossid ja rõngad, millest haarata. 
„Koormust saab nii ülakeha kui jalad. Ja mis kõige tähtsam – kui rajal ro-
nida, siis samal ajal ei ole vabu käsi nutitelefoni näppida, nii et see on või-
malus hoida lapsed liikumises ja nutitelefonist eemal,“ ütles Siiri Kohver.

Nii madalseiklusraja ehitaja kui ronimislintide paigaldaja on Falador 
OÜ, sügisepoole paigaldatakse madalseiklusrada ka Uhtna kooli juurde. 

Katrin Uuspõld

Sõmeru põhikooli juures on nüüd mõned madalseiklusraja elemendid, suurem rada on 
aga veidi eemal metsatukas. Foto: Siiri Kohver

Võsu rand täitub taas liivaskulptuuridega
Võsu randa vetelpääste hoo-
ne kõrvale sünnivad sel püha-
päeval liivast unistused – 10. 
juulil on perevõistlus „Võsu 
Liivaskulptuurid“ ning tee-
maks „Unistus“. See on hea 
võimalus tulla perekondade ja 
sõpruskondadega, kus nii lap-
si kui täiskasvanuid, ning te-
ha teoks oma nägemus. Kes 
liivaga meisterdama ei kipu, 
saab aga hiljem tulemusi vaa-
delda.

Katrin Uuspõld

Esimest korda ehitati Võsule lii-
vaskulptuure aastal 2000. „Tol ajal 
käis Urmas Laht Pärnus, nägi seal-
seid liivaskulptuure ning käis välja 
mõtte, miks mitte meie ilusas Võsu 
rannas neid samuti teha,“ rääkis 
ürituse üks tänaseid eestvedajaid, 
Kerli Muruvee, kes tol ajal tüd-
rukutirtsuna rõõmsalt võistlustel 
osales. „Ühel aastal sattusin isegi 
Virumaa Teataja esikaanele oma 
liivast tehtud kandlega, millel olid 
pilliroost keeled,“ on tal hästi mee-
les. Muruveed käisid tol ajal terve 
perega igal suvel liivakujusid ehi-
tamas. Aastast 2014 sai ettevõtmise 
eestvedajaks pereema Maire Muru-
vee, kes lasteaiapedagoogina kutsus 
oma rühma lapsed suvel liivaku-
jusid meisterdama. Mõned aastad 
hiljem tuli appi ka tütar Kerli, kes 
selleks ajaks oli kolinud Soome ela-
ma. „Juuli teine nädalavahetus Võ-
sul liivaskulptuure teha on saanud 
traditsiooniks, Meil on sellest head 
lapsepõlvemälestused ja tahame 

neid pakkuda ka teistele. Selle kor-
raldamine hoiab mind ka justkui 
nabanööriga Soomest Eesti küljes,“ 
rääkis Kerli Muruvee.

Naine rõhutas, et tegemist on 
sõpruskonna ja kogukonna ette-
võtmisega. „Jon Mikiver oli Võsul 
juba minu liivakasti-mängukaasla-
ne ning nüüd on ta oma muusikaga 
liivaskulptuuride ehitamisel head 
tuju loomas,“ märkis Kerli Muru-
vee. Päevajuhi rollis on Jüri Muttika 
ning taieseid hindab tuntud inimes-
test koosnev žürii, mille esimeheks 
on kunstnik Teet Suur. 

Liiv ei ole skulptori jaoks just 
lihtne materjal, leiab Teet Suur ja 
soovitab osalejatel parema tulemu-
se saavutamiseks kasutada suuri 
vorme ja sügavaid üleminekuid. 
„Väga raske on liivast püstisemat 
seina või järsemat pinda teha. Väi-
kesed detailid liiva puhul ei toimi, 
proovida pigem suurte pindadega,“ 
soovitas Teet Suur ja lisas, et vii-
mastel aastatel on liivakujude te-

gemine sellevõrra lihtsam, et märg 
liiv tuuakse merest, mitte ei ole kuiv 
rannaliiv.

„Mul on väga kahju, et jäi ära tee-
ma „Georg Ots 100“, sest parajasti 
oli koroonasuvi, aga loodan, et saab 
tulevikus teha „Georg Ots 110“ – see 
on teema, mis võiks tuua huvitavaid 
lahendusi,“ märkis aastaid žüriis ol-
nud Teet Suur ja avaldas lootust, et 
moto „Unistus“ annab samuti palju 
võimalusi.

„Arvan, et liivakastis ollakse prae-
gu vähem kui aastaid tagasi, nüüd 
minnakse kohe otse telefoni ja liiv 
jääb vahele,“ arutles Suur. „Oma 
lapsepõlvest mäletan, et naabrilastel 
oli puust liivakast ning minu jaoks 
oli see pind piiratud, mulle meeldis 
palju rohkem kui õuel oli suur liiva-
hunnik, kus sai toimetada.“

Liiva skulptuurideks vormima on 
oodatud meeskonnad: nii perekon-
nad, sõpruskonnad kui töökollek-
tiivid. „Liivaskulptoritel“ palutakse 
kaasa võtta oma töövahendid: labi-

dad, kühvlid, kastekannud, ämbrid, 
rehad, kasutada võib ka läheduses 
leiduvat looduslikku materjali. 

„Võistkonnad võiksid olla 5-6liik-
melised, kui on juba kümme ini-
mest, võib teha pooleks ja osaleda 
kahe võistkonnana. Kindlasti võiks 
igas võistkonnas olla nii lapsi kui 
täiskasvanuid ja tore, kui võtta aega 
ning lastega ka ideed läbi arutada,“ 
soovitas Kerli Muruvee. 

Korraldajad panevad inimeste-
le südamele, et võistlejatele valmis 
kuhjatud liivahunnikuid ei hakataks 
laiali tassima ning kui skulptuurid 
valmis, siis vaadataks neid eemalt, 
mitte ronitaks otsa. „Las vaid päi-
ke ja tuul puutuvad skulptuure, siis 
saab neid nädala jagu vaadata,“ mär-
kis Kerli Muruvee.

Võistlusele jõuab veel registree-
rida ka reedel, 8. juulil, kirjutades 
vosuliivaskulptuurid@hotmail.
com, või FB/Võsu Liivaskulptuurid. 
Unistused võtavad liivaskulptuuri-
dena kuju 10. juulil kell 11-16.

Juba alates aastast 2000 on Võsu randa kutsutud juuli teisel nädalavahetusel liivaskulptuure ehitama, nii ka tänavu. Foto: Erakogu
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RINGKÄIGUD giidiga muuseumis ja tootmises algusega kell 11 ja 14.

Lastel võimalus joonistada asfaldile.

Avatud kõrtsituba MOE KROG ja VABRIKUPOOD

Promenaadil pakuvad kaupa head naabrid

VINKYMON OÜ
Hea võimalus maitsta ja osta eestimaistest supertoiduainetest –

ebaklüdooniast ja küüslaugust – valmistatud tooteid.

DELIKATESS FOOD OÜ
Pakub käsitööna valmistatud piirkonna parimad suitsujuustutooteid,

näiteks suitsutatud juustupatsi ja maitsestatud juusturibasid.
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Kompvekmees tegutseb jälle, ehk Thori uued seiklused
Sel nädalal jõuab kinodesse neljas Thori 
sarja film, „Thor: Armastus ja kõu“. Soovi-
tan absoluutselt kõikidele, kelles alles 
kübetki last ja mängulusti.

Margit Adorf

Thori sarja filmid on Marvelil pehmekoelise-
mad kui ehk mõned muud superkangelaste lood. 
Kindlasti ei muutu need nii süngeks kui võivad 
olla näiteks Batmani filmid, ka pole need mingid 
surmtõsised kangelaseeposed, kus jumalate või 
superkangelaste üle nalja ei visataks. Äparduvad 
mõnikord nii pahalased kui ka heade poole võit-
lejad, komistavad, pühivad end tolmust puhtaks 
ja võitlevad edasi. Jah, need filmid on lapsemeel-
sed, aga ma arvan, et seda ikka heas mõttes. Mitte 
infantiilsed, vaid lustilised. 

Ja ma lihtsalt ei suuda, see Chris Hemsworth 
Thori rollis tekitab minus alati niisuguse muhele-
va emotsiooni, et oh kui nunnu, pluti-pluti, nin-
nu-nännu! Thor Marveli filmides on nagu armas 
kaisukaru oma pisikese haamrikesega, kes koge-
mata on ka superkangelane. Tekitab minus um-
bes sellise emotsiooni nagu mõnel võib olla siis, 
kui näeb kassipoega või kutsikat. Marveli värba-
jatel on õnnestunud Thorist näitlejavalikuga luua 
täielik kompvek. Ja eks ka tegelaskuju on selline, 
kohati kohmakas, kohati lihtsameelne, aga selle 
eest aus ja seisab õige asja eest. Õppimisvõimeli-
ne, kaotamata siirust. 

Võib arvata, et on neidki, kellele Thori selline 
lahendus ei sobi üldse ja täiega närvidele käib, ta-
haksid näha midagi karmimat ja karusemat, aga 
mu meelest on see kompvek-Thor siiski tore. 
Numpsik Thor, sümpaatne vägilane.

Thori esimene film jõudis kinodesse 2011. 
aastal ja sel ajal oli Hemsworth 25-aastane. Esi-
algu heideti ta valikust kõrvale, kuid kui kedagi 
sobivat ikkagi ei leitud, siis kutsuti teist korda 
veel castingule. Näitleja pidi rolli saamiseks kõvas-
ti (9kg) kaalus juurde võtma ja jõusaalis musklit 
kasvatama. 

Varasemas kolmes filmis on Thori kõrval kur-
ja poolvenda Lokit kehastanud Tom Hiddleston, 
kelle puhul võib samuti öelda, et ta on sellesse 
rolli justkui valatud. Paraku peavad Hiddlesto-
ni fännid seekord kibedaid pisaraid valama, sest 
neljandas filmis me teda ei näe, küll aga on tagasi 
Natalie Portman Thori (eks)pruudi Jane Fosteri 
rollis. Veelgi enam – eelmises osas lõhutud Tho-
ri haamer arvab nüüd, et Jane on tema jaoks see 
õige peremees ja seega on Jane nüüd superkan-
gelane. Etteruttavalt ütlen siiski niipalju, et Thor 

saab loo käigus siiski ka oma haamri Mjölniri ta-
gasi. 

Põhikurjaks on selles loos Gorr (Christian 
Bale) Jumalatapja. Tema eesmärgiks ongi kõik ju-
malad maha nottida, nende seas muidugi ka Thor 
Odinson, Zeus ja kes veel vähegi elus on. Võit-
lus-võitlus-võitlus, ajarännak-taplus-võitlus ja 
õnnelik lõpp. No mis seal pikalt koomiksimäruli 
sisu ikka ümber jutustada, eks see on rohkem vaa-
temäng ise, mille pärast kinno minna. Loos endas 
on siiski ka põnevaid ja ootamatuid keerdkäike, 
näiteks pahalase Gorri osas, aga ma ei hakka seda 
üllatust ära rikkuma. Küll aga võin öelda seda, et 
Christian Bale mängis viimati superkangelast 10 
aastat tagasi Batmani-filmis ja pärast seda ei ole 
tahtnud üheski koomiksifilmis mängida. Seekord 
andis järele, sest lapsed lunisid, et võta roll vastu!

Režissööriks ja üheks stsenaristiks on seekord 
taas Taika Waititi, kelle käe all on valminud ka 
Thori eelmine, kolmas osa „Thor: Ragnarok“ 
(2017). Ma ei tea, kas on praegu õige hinnata, 
kumb osa on tal paremini õnnestunud, kas eelmi-

ne või praegune ja ega seda väga lihtne teha olegi, 
sest mõlemad on üsna tasavägised ja ei saa küll 
öelda seda, et üks kopeeriks teist. 

Ma arvan, et kellele ei ole meeldinud varem 
mitte ükski Thori osa, ei ole neil nüüdki vaja 
kinno ronida end ärritama. Kui aga varasemad 
Thorid (2011, 2013 ja 2017) on lusti pakkunud, 
siis rõõmustage nüüd ja vudige kinno! Kes ei ole 
eelmisi osasid näinud, siis pigem soovitaksin need 
enne kinoskäiku ära vaadata, näiteks Telia video-
laenutuses on kõik kolm os a olemas.

Muusika kohta ka. Kellele meeldivad sound-
trackid, siis Thori muusika paisati müügile 6. 
juulil, heliloojaks Michael Giacchino. Popmuusi-
ka lugudest kõlab filmis aga seekord enim Guns 
N’Roses’e lugusid, aga on ka ABBA, Enya, Mary 
J. Blige jt. Ühesõnaga, mõnus kompott ja korralik 
adrenaliinilaks. 

Üks asi veel – Kuulutaja läheb nüüd väikesele 
suvepuhkusele, filmisõprade südamele tahaks aga 
panna, et ärge siis „Käsilasi“ ära unustage! „Käsila-
sed“ maanduvad kinodes 15. juulil.

Natalie Portman Thori ekspruudi Jane Fosteri rollis ja Thor Odinson Chris Hemsworthi kehastuses. 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
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 EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle Eesti

Krown korrosioonikaitse keskus

Rakveres, Kreutzwaldi 22a. Tel 5817 7000. www.krownrakvere.ee T A A S T A M I N E-20%
KÕIK roostekaitse täistöötlused

ENNE PÄRASTENNE PÄRAST

ENNE PÄRASTENNE PÄRAST

A U T O T U L E D E

ja tulede taastamised

Puiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-VirumaaPuiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-Virumaa

Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.isovent.ee   I   isovent@isovent.ee

Tegeleme ainult Lääne-Virumaal

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid
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L-Psuletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Teraskatused otse tootjalt!Teraskatused otse tootjalt!

Karu Katus RakvereKaru Katus Rakvere
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