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Aastast1992

VÕIDA
maastikuvõimeline
elektritõukeratas
Razor EcoSmart

maastikuvõimeline
elektritõukeratas
Razor EcoSmart

Ostes perioodil 10.august kuni 31.september iTshop kauplustest või e-poest vähemalt 50€
väärtuses kaupa võid võita maastikuvõimelise täiskasvanute elektritõukeratta Razor EcoSmart.

KOOLIALGUSE
pakkumised

�

Monitor 24'’ AOC M2470 FullHD
24" töömonitor
FullHD 1920x1080
VGA,HDMI
Kood: M2470SWH

135.-135.-��� � ���� � �

Äriklassi DELL Vostro 3501
15,6" FullHD LED matt ekraan
Intel® Core™ i3-1005G1 protsessor
8GB DDR4 mälu
256GB SSD M.2 ketas
kaal 1,84 kg
aku kuni 10h
Windows 10Pro
Kood:152794

599.-599.-� � � � �� � � � �

GARANTII

3 a.

USB kõvakettad Seagate
Mõõtudelt väiksed aga mahult suured
USB 3.0 liides

� � � � 	� � � � 	
GARANTII

3 a.
1TB


 
 � � 	
 
 � � 	2TB

� � � �� � � � 4TB

Pilot Frixion kustutavad pliiatsid

3.-3.- � � � �� � � �

Kustutav tindipliiats: kirjuta - kustuta - kirjuta uuesti

Ergonoomiline kummist sõrmedeosa

Vahetatav südamik

Löögikindel otsik

Südamikud ka -20%

Kõik

-20%

Tool katki või kulunud?Tool katki või kulunud?
Uued arvuti-, büroo- ja

klienditoolid iTshop
kauplustes

ja e-poes
kuni -30%

Uued arvuti-, büroo- ja
klienditoolid iTshop

kauplustes
ja e-poes

kuni -30%

Iga uue koolikotiga
kingituseks

akupank väärtusega
22€ !

Tähelepanu!

Koolikotte saab osta ka www.itshop.ee

Sissemakse    0€
Intress 6 kuud  0%
Lepingutasu    0€

Sissemakse    0€
Intress 6 kuud  0%
Lepingutasu    0€

biokaminad
elektrikaminad
suitsutorud
korstnad
saunakerised

kaminad
ahjud
pliidid
kaminasüdamikud
pelletikaminad

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446, mob 5334 5533
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee
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Pedagoogid noppisid Montessori 
ja Reggio Emilia sünnimaalt uusi ideid
Sel suvel käis 17 Rakvere 
Kungla lasteaia õpetajat Eras-
mus+ programmi raames 
Itaalias Bolognas ja Palermos 
end täiendamas Montessori 
meetodi, õuesõppe ja Reggio 
Emilia põhimõtete alal. Tagasi 
tuldi inspireerituna ja mitme 
ideega, mida oma lasteaias 
teoks teha.

Katrin Uuspõld

Rakvere Kungla lasteaia õpetajad 
Riina Remmelgas, Airi Tõnn ja 
Marge Saariste tõdesid, et mitmed-
ki Itaalias nähtud põhimõtted ja 
metoodikad olid tuttavad ning neid 
juba rakendatakse oma töös, kuid 
leiti hulgaliselt mõtteid, kuidas edasi 
minna.

Näiteks ühe lihtsa muudatusena 
plaanib õpetaja Marge Saariste oma 
rühmas sööginõud ülemisest kapist 
allapoole paigutada, nii et laps saaks 
ise endale vajalikud nõud võtta, mit-
te õpetaja ei peaks neid talle ulata-
ma. Eesti lasteaiaõpetajad tõdesid, et 
võiksid Itaalia eeskujul järjest roh-
kem julgustada lapsi ise toime tule-
ma ja kaasata neid rohkem igapäeva 
tegevustesse. 

„Seal paneb pooleteise-kaheaas-
tane end ise riidesse, võtab ise tassi 
ja joob, kui janu tuleb,“ tõi õpetaja 
Riina Remmelgas näiteks. Eestis see 
väga tavaline ei ole. 

Itaalia õppereisist inspireeritu-
na meisterdas Marge Saariste koos 
abikaasaga ka kokkupandava sirmi, 
millega saaks teha nii varjuteatrit 
kui paigutada selle pinnale laste töid 
– oluline, et need oleks just laste sil-
made kõrgusel. 

Reggio Emilia keskuses nähtu 
põhjal plaanitakse aga muuta se-
nine lasteaia robootikaruum avas-
tustoaks, kus leidub lastele palju 
erinevaid materjale, millega kat-
setada: peegleid, valgusteid, liiva, 

kive, klaase, värve, tööriistu. „See 
on keskkond, kus laps loob midagi, 
katsetab, kuidas see toimib,“ selgi-
tas Airi Tõnn. „Kui kastsime sel su-
vel lastega õues lilli, said nad veega 
mängida. Oli tore jälgida, kuidas 
mõni laps uuris vooliku otsa ja vaa-
tas, kas sealt vesi tuleb – tegevuse 
käigus laps õpib. Ja kui on olemas 
selline koht asjade avastamiseks, siis 
saaks sinna väikese grupiga vahel 
rühmast minna.“

Eesti õpetajaid üllatas Itaalia laste-
aedade puhul, et lapsed lähevad koju 
juba pärast lõunasööki, hiljemalt 
kell kolm. Nimelt on Itaalia ühis-
kond väga perekeskne – vanemad ja 
vanavanemad tegelevad lastega väga 
palju. „Tööandja võimaldab, et töö-
koht on lapsesõbralik, seal on lapse-
hoiuvõimalus või on vanavanemad, 
kes lapsele lasteaeda pärastlõunal 
järgi lähevad ja temaga siis kodus 
tegelevad. Itaalias kasvatavad lapsi 

põhiliselt vanemad-vanavanemad, 
mitte lasteaiaõpetajad,“ rääkis Riina 
Remmelgas.

Marge Saariste lisas, et kui Eestis 
käib üle 90 protsendi lapsi lasteaias, 
siis Itaalias on see protsent alla 50 – 
lastega tegelevad vanemad ja vana-
vanemad.

„Kui me Eestis õpetame lasteaias 
lapsele väga palju suhtlemist, rõhk 
on sotsialiseerumisel, siis Itaalias 
mängib laps palju nö oma alas, mis 
on näiteks vaibaga märgistatud. 
Võtab mängu, mängib sellega nii 
kaua kui tahab, ja paneb siis oma 
kohale tagasi. Õppetöö käib pal-
ju nõnda, et õpetaja näitab lapsele 
tegevuse ette ning laps teeb järgi, 
kuid selle käigus õpetaja räägib ja 
seletab vähe, rohkem näitab, et 
lapsel areneks loogiline mõtlemi-
ne – meie õpetajad väga palju ju-
tustavad ja seletavad, suunavad, 
et väikelapsel areneks kõne,“ rää-

kis oma tähelepanekutest Riina 
Remmelgas.  

Üldine suund nii Eestis kui Itaa-
lias on õpetajate sõnul sinnapoole, 
et lapsed saaksid ise läbi kogemuste 
õppida.

Eriline kogemus oli õpetajate 
jaoks õuelasteaia külastamine. Tege-
mist oli neljal hektaril laiuva alaga, 
kus mööda mäekülge kulges hei-
namaa-laadne ja puudesaluga maa. 
„Seal elasid ka oma loomulikus kesk-
konnas jänesed ja maod – maod ei 
olnud mürgised ning varjusid ise kui 
kuulsid inimeste hääli ja samme,“ 
rääkis Airi Tõnn.

Lapsed tulevad hommikul ja kol-
me-paiku lähevad ära, lõunat ei 
magata, söök võetakse seljakotiga 
kodust kaasa. „Õuelasteaias käisid 
2-11aastased lapsed. Neil minnakse 
kooli kuueaastaselt, kuid algklas-
siosa on palju mängulisem ja lihtsam 
kui meil,“ rääkis Airi Tõnn. 

Riina Remmelgas lisas, et kõigil 
Itaalia lasteaiaõpetajatel on magist-
rikraad – õpitakse viis aastat ning 
saab valida, kas töötada lasteaia- või 
algklassiõpetajana. 

„Alati on mingid vabandused 
miks ei saa üht või teist asja teha, 
kuid sealses õuelastaias oli väga liht-
sate vahenditega tingimused loo-
dud: katusealuseks oli puude vahele 
tõmmatud koormakile. Kemps oli 
põõsaste varjus nõnda, et kahes kül-
jes olid pilliroomatid, puidust alusel 
oli ämber, millele pandi lapse jaoks 
istumisalus nagu wc-pottidel. Laps 
käis „potil“ ära ning pesi kanistrist 
tuleva veega käed puhtaks,“ kirjeldas 
Airi Tõnn. 

Lisaks oli paigutatud puude va-
hele mitmesuguseid kiikesid, põõ-
sastesse oli mängimiseks rajatud 
tunneleid. „Mõtlesin, et õuelasteaias 
nad mängivad ainult puupulkade 
ja kividega, aga looduse ja putukate 
uurimiseks kasutati ka digiluupe, 
mis on meilgi lasteaias,“ märkis Airi 
Tõnn. 

Rakvere Kungla lasteaia õpetajad lasteaia koduses õunaaias: vasakult Airi Tõnn, Riina 
Remmelgas ja Marge Saariste. Foto: Katrin Uuspõld
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Vinni valla päevad

Kodukohvikute kaardi leiad

Vaata navicup.com "Vinni valla kodukohvikud 2022"

Küsimuste puhul helista 51902201 või kirjuta

pajusti.klubi@vinnivald.ee

Anni laboratoorium - Avatud 10.00-18.00, Marika talu, Alavere küla, telefon 59 10 42 05

Beebiklubi kohvik - Avatud 10.00-18.00, Salutaguse tee 2, Laekvere, telefon 52 80 168

Augusti aiakohvik - Avatud 11.00- 18.00, Rakvere mnt.14a, Tudu alevik, telefon 52 21 559

Kulbikoja kohvik - 10.00-18.00, Veadla küla, Sauli, telefon 53 97 44 43

Männiniidu aiandi kasvuhoonekohvik- Männiniidu, Ulvi, telefon 53 49 29 42

Ööbiku Nõiaköök - Avatud 11.00-20.00, Rahkla küla, Ööbiku, telefon 50 77 917

Liina Tordid - Avatud 10.00-18.00, Lääne-Virumaa, Muuga küla, Tepu, telefon 53 46 72 06

Kulina mõisa kodukohvik - Avatud 11.00-18.00,Kulina mõis, Kulina küla, telefon 56 62 91 12

Jõmmipere väikene kodukohvik - Avatud 11.00-17.00, Päikese 12, Vinni, telefon 32 57 185

Venevere Näkikohvik - Avatud 10.00-18.00, Venevere Seltsimaja, telefon 52 65 091

Roela Noortemaja Kohvik - Avatud 10.00-18.00, Allika põik 1, Roela, telefon 53 42 59 77

Kirjandusmetsa kohvik - Avatud 11.00-17.00, Järve 1, Roela, mänguväljak Kirjandusmets, telefon 51 30 553

"KOLME" kohvik - Avatud 11.00-17.00, Pargi 3, Laekvere, telefon 58 18 07 54

Kooli Hoovi Kohvik - Avatud 11:00-18:00, Kooli tee 7, Viru-Jaagupi, telefon 53 41 27 82

Liivamäe miniloomaaia kodukohvik - Avatud 10.00-18.00 Liivamäe talu, Rahkla küla.
(Võimalus külastada miniloomaaeda. Sissepääs 3€), telefon 55 59 31 01

Pastferri prowwade kohvik - Avatud 11.00-17.00, Risti, Paasvere küla, telefon 52 63 884

Kolme Tiina Uulitsa Kohvik - Avatud 10.00-18.00, Põikliku talu, Ristiküla, telefon 52 78 252

Lõnga Liisu - Tartu mnt 11, Pajusti, telefon 51 21 214

Mesimagus - Avatud 10.00-18.00, Meemaja, Inju küla, telefon 55 16 094

Rändaja - Avatud 10.00-18.00, Kangakoi Inju, telefon 50 32 372

Kodukohvikud
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Viru Folk tuleb heade naabritega
Järgmisel nädalavahetusel 
jõuab Käsmus juba 15. korda 
kätte põhjamaise muusika ko-
guperefestival Viru Folk. 12.-
14. augustini peetava muusi-
kapidustuse tänavune moto 
pidanuks algselt olema 
„Naabrite aasta“. Venemaa 
kallaletung Ukrainale tegi kor-
rektuuri ning uuenenud moto 
on „Heade naabrite aasta“, 
esinejate seas on muusikuid 
Eestist, Lätist, Rootsist ja 
Soomest. Tänavuste keskkon-
nateemade keskmes on aga 
naabreid ühendav Läänemeri, 
rahvamajas käib 
filmiprogramm ning mõeldud 
on ka lastele.

Katrin Uuspõld

Viru Folgi „isa“ Peep Veedla üt-
les nädal enne festivali, et tunne 
on mõnus. „Sünnitusvalud ja lapse 
kasvatamisiga on seljataga, kui tuua 
paralleele inimese eluetappidest. 
Viru Folk on nüüd justkui teisme-
line, aga eeskujulik teismeline, ei 
tee lollusi, sellisega on juba lihtne,“ 
iseloomustas Veedla. Festivalikor-
raldaja tunnistas, et esimesed viis-
kuus aastat olid suure töökoormuse 
tõttu talle väga rasked, kuid sealt 
edasi on meeskond väga hästi paika 
loksunud.

„Igaüks toimetab oma rida ja 
koostöös tuleb välja maailma parim 
festival,“ muheles ta.

Viru Folgi puhul ei ole mitte 

väikesest suureks kasvatud, vaid 
algusest peale plaanitud teha suur-
festivali. „Kui kümmekond aastat 
tagasi oli festivali ajal Käsmus raske 
liikuda, siis koroona on tõmmanud 
rahvamasse tagasi. Kuid inimestele, 
kes Viru Folgil käivad, meeldibki, 
et Käsmu tänavate jaoks ei ole lii-
ga palju rahvast. Ilmselt nii suuri 
rahvahulki ei pruugi ka tagasi tulla. 
Korraldatavate ürituste arv on kas-
vanud, aga inimeste arv mitte. Ini-
mesed jagunevad erinevate ürituste 
vahel. Aga kes on harjunud Viru 
Folgil käima, need käivad edasi,“ 
teadis Veedla.

Viru Folgi publikut iseloomustab 
ta sõnaga „intelligentne“. „Inimene, 
kes tuleb Viru Folgile, on teadlik, 
ta teab, kuhu tuleb ja mida saab. 
Meil ei ole tohutuid maailmastaare, 
aga on kvaliteetne muusika ja lisaks 
muusikale muud väärtused: filmid, 
etendused, näitused, keskkon-
naprogramm, loengud-matkad,“ 
kirjeldas Veedla. „Algusest peale 
olen oma festivalist eemal hoidnud 
õhupallid, batuudid, laskemängud. 
Meie külastajate lapsed saavad 
programmi, mis neid arendab.“

Nii on lastel võimalik käia 
Maarja Mirjam Rajasaare juhen-
damisel väikesel matkal, osa saada 
filmiprogrammist, kuhu tänavu 
on valitud Astrid Lindgreni laste-
raamatute ekraniseeringud ning 
kuulata Polina Tšerkassovat muin-
asjutte vestmas. „Lastealal, mis jääb 
Lainela puhkekeskuse nö konve-
rentsikeskusesse, on kriite ja pliiat-
seid, et pidavalt meisterdada-joo-

nistada, aga on ka välja kuulutatud 
töötoad, kus saab õppida makra-
meed, voltida, teha käepaelu,“ rää-
kis lasteprogrammi juht Tuuli Po-
tik.

Mis puutub aga põhilisse, muusi-
kaprogrammi, siis festivali esimene 
kontsert on Uuri küla laste ja noor-
te folkbändilt Uurikad, kelle täna-
vuses kavas „Linnulaulude lum-
muses“ saavad kokku Peep Veedla 
luuletused ja Uurikate juhendaja 

Külli-Katri Eskeni viisid. „Neis lau-
ludes on palju mereteemat ning ma 
ise räägin laulude vahepeal ka lugu-
sid,“ märkis Veedla, kelle luuleridu 
on ka varem viisistatud, näiteks 
Riho Sibula poolt „Jäälind on hää 
lind“, Konterbandi lindistatud „Viu 
laul“ (viis Peep Veedla ja Martin 
Müller). 

Muusikaprogrammi kokku pani-
jana ütleb Veedla, et iseäranis hea 
meel on tal tänavu lätlaste üle. „Sest 

seni on aastate jooksul olnud ainult 
kaks Läti kollektiivi Viru Folgil,“ 
selgitas ta. Rootsi esinejatest tõi ta 
välja Skandinaaviamaade ühe mõ-
jukama viiuldaja Lena Jonssoni, kes 
on mullune Grammy võitja ning 
kuulutatud ka aasta artistiks. „Ta 
on gurmaanide, teadliku kuulaja 
jaoks,“ iseloomustas Peep Veedla. 
Rootsist on tulemas ka Fränder, kes 
on pealaval laupäeva õhtul. Veedla 
märkis, et sel bändil jäi tänavu su-
vel Kanada tuur ära kahel põhjusel: 
SAS streikis ja kaks bändiliiget jäid 
koroonasse. „See on minu jaoks 
hoiatus: pole ju kindel, et ükskõik 
milline esineja võib jääda koroo-
nasse. Olen valvel, et viimasel het-
kel tuleb mõni esineja asendada,“ 
märkis festivalikorraldaja.  

Teist aastat on Viru Folgil Nar-
va Eesti keele maja tandemkoor, 
kes tänavu on kampa võtnud ka 
Paldiski segakoori. „Seda saab in-
tegratsiooniks nimetada. Narva oli 
varem riik riigis, nemad ei teadnud 
Eesti asjadest ja Eesti Narva asja-
dest. Aga see seltskond, kes on Ees-
ti asjadest huvitatud ja keelt õpivad, 
on avatud. See on segakoor mitmes 
mõttes: mehed-naised, eestlased ja 
venekeelsed rahvad,“ rääkis Peep 
Veedla, kes on käinud narvakate-
le ka lindude tundmist õpetamas 
nii sügiseses Matsalus kui kevadi-
ses Narvas. „Kevadel tuli mul välja 
pargi- ja ajalindude taskugiid, kus 
on ka lindude venekeelsed nimed 
sees. Üks selle koori liige kirjutas 
mulle südamliku kirja, kuidas ta 
on hakanud nüüd linde tähele pa-

nema ja õppima,“ rääkis Veedla ja 
lisas, et eelmisel folgil paistis Narva 
Eesti keele maja tandemkoor publi-
ku seas pärast oma esinemisi silma 
sellega, kuidas oma slaavi tempera-
mendiga teistele kaasa elas.

„Kaks folk-metalbändi, bluusi-
kitarrist, pärimusmuusika, autori-
laul – kõik kategooriad on festivalil 
esindatud. Keskmisele kuulajale 
on ehk kõige oodatum kontsert 
Matvere, Saatpalu, Sööt oma tun-
tud headuses. Eestlane ennekõike 
kuulab eestlast. Ja mulle meeldib 
alati uusi kollektiive võtta lavale, 
kellest pole eriti kuuldud, üks neist 
on pühapäeval rahvamajas Must 
Bass Läks Üle Tee, nad on helikeele 
poolest väga huvitavad, teevad pä-
rimusmuusikat rokivõtmes ja väga 
kõlavalt,“ kirjeldas Peep Veelda ja 
lisas, et maailmas väga hinnatud 
bluusikitarrist Andres Roots astub 
üles reede hilisõhtul kirikus. 

Praktilistes küsimustes soovi-
tas Veedla festivalikülastajal kaasa 
võtta oma joogipudeli – puhta vee 
kraanid on saadaval – ja termos-
tassi, et jalajälg keskkonnale oleks 
väiksem. „Pandinõusid meil festi-
valil ei ole, sest teenus on praegu 
meie jaoks liiga kallis. Aga vähe-
malt iga festivali inimene saab oma 
jooginõu kaasa võtta, et prügi te-
kiks vähem,“ ütles Peep Veedla. 

Tänavune keskkonnaprogramm 
keskendub Läänemerele, mis ühen-
dab Eestit naabritega. Loengud on 
reedel merereostusest ja laupäeval 
Läänemere kalavarudest ja teguri-
test, mis neid on mõjutanud. 

Uurikad laulsid end eelmisel Viru Folgil publiku südamesse Vinteri Laval, tänavu on nende 
päralt pealava, kus astutakse üles avakontserdil koos Peep Veedlaga – „Linnulaulude 
lummuses“ . Foto: Katrin Uuspõld
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

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

www.hansabuss.eeRakvere kontor aadressil Aia tänav 16.  I   Lisainfo: Marina Sonn +372 671 3267

Liitu meiega!

OOTAME MEIEGA LIITUMA BUSSIJUHTE!

Hooliv ja abivalmis Hooliv ja abivalmis

BUSSJUHT
LÄÄNE-VIRU

MAAKONNAS

Hansabussis pakume Sulle: Hoiame Sinu peret:
- Lastele korraldame õppehooaja alguse puhul
City Tour Hop-On-Hop-Off ürituse, talvel
jõuluetenduse
- 1. septembril anname 1. ja 2. klassi
lapsevanematele tasustatud vaba päeva
- Toetame pereliikme sünni kui ka kurvema
sündmuse puhul

Tähistame juubeleid koos
Sinuga:
- Peame meeles nii töötajate tööjuubeleid
kui ka ettevõtte juubeleid
- Tähistame ühiselt tähtpäevi

- Konkurentsivõimelist töötasu
- Paindlikku ja kokkuleppelist töögraafikut
- Praktilist vormirõivast
- Kaasaegseid busse
- Koolitusi
- Majutus- ja transpordivõimalust kaugematest
piirkondadest tööle tulijatele

- Abi bussijuhi ameti ja kutse omandamisel
- Ühiseid sportlikke koosviibimisi

Liitu meiega!

Tule sõida keskkonnasõbraliku CNG MAN Lion`s City bussiga
ja aita viia Rakvere ühistranspordi teenuse kvaliteet uuele tasemele!

Tule sõida keskkonnasõbralike CNG Iveco Crossway ja Fenksibus
bussidega ning aita viia Lääne-Viru maakonnaliinide teenuse kvaliteet
uuele tasemele

PAKUN TÖÖD

•  Rakvere kesklinnas asuv salong 
pakub tööd juuksurile. Rohkem 
infot tel 526 2726

• VASULA LIHATÖÖSTUS Lihapood 
otsib klienditeenindajaid. Ametikor-
ter. Tel 505 0425

• Otsin koduabilist (mees), kes aitaks 
omas majas ja kes oskab ehitustööd 
teha ja muud vajalikud tööd. Võib ka 
pensionär olla. Tel 5340 3808

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

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

• Otsime enda meeskonda C-kate-
gooria autojuht-operaatorit surve-
pesuautole. Tel 5194 4298

• Osaühing Pajustis otsib oma kollek-
tiivi põllumajandusmasinate juhti. 
Taimekasvatustööd - väetamine, silo 
vedu, läga vedu jms kaasaegsete 
traktoritega. Vajadusel masinate re-
monditööd. Kasuks tuleb T-kategooria 
ning CE-kategooria juhiload. Tel 503 
6413

• Farm Lääne-Virumaal Haljalas pa-
kub tööd lüpsjale ja karjakule. Lisain-
fo tel 511 3486

• Põllumajandusettevõte Lääne-Viru-
maal Vinnis pakub tööd ajaja-karja-
kule. Alevikus lasteaed, kool, kauplus, 
spordikompleks. Elamiseks pakkuda 
2toaline korter. Info tel 5304 1060

• Pakun tööd karjak/traktoristile. Tel 
5656 4680

• Põllumajandusettevõte Vinnis pakub 
tööd seafarmi talitajale. Tel 5341 3329

• Pakkuda tööd ehitajale, talumajade 
renoveerimine. Kasuks tulevad auto-
juhiload ja karskus. Info tel 5633 1530

• Vajan Ukraina meest garaaži ehita-
ma. Tel 508 0364

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

• Otsin aknapaigaldajat Türi linnas, 
V korrusel. Tel 5624 4605

• Otsin akna ja ukse paigaldajat 
Aseris, Viru-Nigula vald. Tel 5624 4605

OÜ Puider Pajus  s 
pakub tööd 
puidutsehhi 
abitöötajale. 

Info tööpäevi   
10.00-16.00 

telefonil 529 4854
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1962: maailma šokeeris Marilyn Monroe surm
Täna 60 aastat tagasi, 5. 
augustil 1962. aastal va-
pustas kogu maailma uu-
dis, et sama päeva hom-
mikul oli oma kodust lei-
tud sajandi seksikaimaks 
naiseks ja maailma ilusai-
maks näitlejatariks titu-
leeritud Marilyn Monroe 
surnukeha. Aga tema sur-
maga seotud asjaolud on 
siiani kindlaks tegemata.

Allan Espenberg

Marilyn Monroe surma kohta on 
ilmunud kümneid raamatuid ja tu-
handeid ajaleheartikleid, kuid mõni 
aeg tagasi tulid Ameerika uurijad 
välja šokeeriva versiooniga. 2021. 
aasta juulis ilmus Douglas Thomp-
soni ja Mike Rothmilleri 336-lehe-
küljeline raamat „Üllatuspomm: öö, 
mil Bobby Kennedy tappis Marilyn 
Monroe“ (Bombshell: The Night 
Bobby Kennedy Killed Marilyn 
Monroe), milles tehakse uskuma-
tuna tunduv oletus, et näitlejanna 
mõrvariks oli president John Ken-
nedy vend Robert (Bobby) Ken-
nedy.

Los Angelese endise politseini-
ku Mike Rothmilleri väite kohaselt 
nimetatakse politsei salatoimikus 
näitlejanna tapjana just Bobby 
Kennedyt. Politseinik ütles samuti, 
et sellest rääkis talle kuriteo tun-
nistajaks olnud näitleja Peter Law-
ford. Tuletame meelde, et Monroe 
surma ametlikuks versiooniks oli 
mürgitamine barbituraatidega (ui-
nutid, rahustid). Surm järgnes ööl 
vastu 5. augustit 1962.

Mõned päevad varem oli Ma-
rilyn viibinud New Yorgis ühel 

peol, kus tantsis viis korda koos 
presidendi venna, USA justiits-
ministri ja peaprokuröri Robert 
Kennedyga. Kuid lahkus ta tol 
õhtul John Kennedy eluruumi-
desse Carlyle’i hotellis, kust naa-
sis järgmisel hommikul oma koju 
Californiasse.

Mike Rothmiller väidab, et Ro-
bert Kennedy andis Marilynile 
mürki isiklikult, aga Lawford seisis 
kõrval ja vaatas näitlejanna sure-
mist pealt. Väidetavalt tunnistas 
viimane seda politseiniku survel 
1978. aastal.

Abimeheks osutus 
Monroe päevik
Rothmiller vaikis mitu aastaküm-
met, sest veel olid elus juhtumit uu-
rinud kolleegid. Alles 40 aastat pä-
rast sündmust otsustas ta tõtt rää-
kida. Näitlejanna tapmises Bobby 
Kennedyt süüdistavad dokumendid 
leidis Rothmiller Los Angelese po-
litseiosakonna arhiivist. Need asu-
sid John Kennedy kaustas, kust vii-
ted viisid Monroe juhtumikaustani. 
Seejuures ei mainitud neid juhtu-
meid ametlikult kunagi koos.

Tal õnnestus leida Marilyn Mon-
roe päevik. Pärast 3. augusti 1962. 
aasta märkmete uurimist sai ta tea-
da, et Marilyn ootas Bobby Ken-
nedy külaskäiku 4. augustil. „Ma 
ei tea, kas ta tahab,“ öeldakse päe-
vikus. Rothmiller tegi kindlaks, et 
Monroe ei suhtunud Bobby Ken-
nedysse kui oma poiss-sõpra, vaid 
kui tulevasse abikaasasse, kuigi 
mees oli abielus ja tal oli seitse last. 
Päevikukirjete järgi oli Bobby näit-
lejanna sõnul  Johnist etem ja oli 
valmis teda alati ära kuulama. „Ma 
armastan teda. John ei helistanud. 
Bobby helistas,” kirjutas Marilyn.

Samuti on Rothmilleri sõnul 
päevikus mainitud maffiat ja Frank 
Sinatrat, kelle peol Monroe küla-
lisena nädal enne oma surma käis. 
Marilyni sõnul visati ta sealt välja, 
kuna ta ei suutnud purjuspäi oma 

suud kinni hoida. „Ma olin purjus. 
Ma ei mäleta. Kas ma seksisin?” 
esitas staar endale küsimuse. Sel-
lele sissekandele järgnevad teised 
kirjaread, millest selgub, et Monroe 
kahtlustas, et vennad Kennedyd 
kasutavad teda ära ja ta teatas Peter 
Lawfordile, et ei kavatse seda enam 
taluda. „Ma plaanin meist kõigist 
jutustada,“ kirjutas Marilyn Mon-
roe.

Monroe ähvardas 
tõe avalikustada
Hugh Hefneri juures kohtus Roth-
miller Peter Lawfordiga, kellele ta 
ütles, et kavatseb rääkida viimase 
inimesega, kes nägi Monroed elu-
sana, tehes seda ilma diktofonita. 
Olles suutnud Lawfordi end avama 
panna, sai ta teada kõik asjaolud 
toimunust, alustades Sinatra juures 
toimunud peost.

Lawfordi sõnul nägi ta, kuidas 
Sinatra näitlejanna purju jootis, 
hiljem vägistas teda maffiajuht Sam 
Giancana ning seejärel peksid kõik 
osalejad naist foto jaoks, et seda 
hiljem väljapressimiseks kasutada. 
Mõnel neist fotodest oli staar pros-
tituutidega. Sinatra saatis üles ärga-
nud Monroe järgmisel hommikul 
koju. 

Kuid ähvardused ainult vihas-
tasid Marilyn Monroed. Ta teatas, 
et räägib ajakirjandusele kõik ära. 
Veidi enne tema surma ilmus aja-
kirjas Life intervjuu, kus ta kuu-
lutas ükskõiksust oma karjääri 
suhtes. Kõige selle taustal lendas 
Bobby Kennedy ise Monroe juur-
de. Tulnud koos Lawfordiga naise 
koju, nõudis Bobby temalt päevi-
kut. Raevunud Monroe hakkas mä-
ratsema ja haaras kööginoa. Pärast 
seda viis Peter Lawford Bobby ma-
jast välja.

Naastes leidsid nad majast pur-
jus näitlejanna, kes karjus: „Ma ei 
taha, et mind koheldaks nagu nee-
tud hoora ja et mind ignoreeritaks!“ 
Kui Bobby ähvardas naist rusikaga 

lüüa, lõi Monroe hoopis teda. Law-
ford istus koos näitlejannaga, kui 
Kennedy otsis majast naise päevi-
kut.

Mürgitamine 
Monroe kodus
Lawford nägi, kuidas Bobby segas 
lusikaga klaasis, kuid ei selgitanud, 
mis tal kavas on. Seejärel naases 
Kennedy tuppa ja palus Marilynil 
juua klaasist „seda“, et tal parem 
hakkaks. Lawford arvas, et ad-
vokaat oli pannud vette rahustit. 
Näitlejanna jõi ja heitis voodisse 
pikali. 

Mehed proovisid uuesti päevi-
kut leida ja pöördusid siis liikuma-
tu Marilyni juurde tagasi. Naine ei 
suutnud enam selgelt rääkida ja kui 
Kennedy tema nime ütles, siis ei 
liigutanud ta ennast. Bobby igno-
reeris Lawfordi küsimust klaasisisu 
kohta ja mõne aja pärast nägi Peter, 
et näitlejanna ei hinga.

„Jäta ta,“ ütles Kennedy Lawfor-
dile, misjärel sisenesid magamis-
tuppa kaks salateenistuse meest. 
Kennedy sõitis lennujaama, kuhu 
Lawford sõidutas teda Lincoln 
Continentaliga suurel kiirusel um-
bes 115 km/h. 

Bobby Kennedy ei tunnistanud 
tol päeval oma viibimist Los Ange-
leses ametlikult. Ja Monroe majja 
saabunud rühm kõrvaldas veek-
laasi ja leidis näitlejanna päeviku. 
Aga Monroe organismist leiti ra-
husteid, sealhulgas nembutali ja 
kloraalhüdraati. Rothmiller oletas, 
et Kennedy mürgitas näitlejanna 
Luure Keskagentuurilt saadud sõja-
väemürgiga. Lawford ise suri 1984. 
aastal.

Aga briti kirjanik Nick Redfern 
rääkis raamatus „Saladuste päevik” 
oma versioonist Marilyn Mon-
roe surma kohta. Redfern usub, et 
Monroe kõrvaldati tulnukaid puu-
dutava salainfo tõttu, millest presi-
dent John Kennedy kogemata talle 
oli rääkinud.
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

1.98
19.80 €/kg

2.34

1.18
5.90 €/kg

1.38

1.24
8.27 €/kg

1.68

1.54
12.83 €/kg

1.78

0.98
3.27 €/kg

1.14

1.78
3.71 €/kg

2.14

0.62
4.96 €/kg

0.78

0.28
5.60 €/kg

0.38

Kohupiimakreem Alma
300 g / 2 sorti
Valio

Liivimaa veisesink
(suitsutatud & viilutatud)
100 g
Nõo

P/s vorst Lepna
1 kg 1.78

5.39 €/kg

2.18

0.88
2.93 €/kg

1.04

1.08
5.68 €/kg

1.28

Röövliribi
330 g
Rannarootsi

11.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

A+ A

A+ A

5. - 11. augustPAKKUMISED

Keeduvorst Vene, 1 kg

Kodune hakkliha, 1 kg
(pakendatud)

Slaavikotlet küüslauguga, 1 kg

Poolsuitsuvorst Mõisa
(viilutatud) 190 g
HkScan

Suitsuviiner
300 g
Maks & Moorits

Rukkiburger kolme juustuga
Mamma
220 g
Saarioinen

Hiirte Juustu rebitavad
juustupulgad
120 g
Estover

Juust Eesti
(viilutatud) 150 g
E-piim

Dipp-Tops dipikaste Tere
(küüslaugu-juustu)
19,5%, 200 g

Jogurt Activia
4 x 120 g / 2 sorti

Sojadessert Alpro
125 g / 2 sorti

Topsijäätis Super Viva
al 245 g / 3 sorti

Müsli Start
(aprikoosi-kaneeli)
375 g

Päevalilleseemned Y.E.S
(röstitud, tšillimaitselised)
50 g

Šampinjonipüreesupp Cup
(saiakuubikutega)
15 g
Knorr

1.98
2.48

3.68
4.38

0.98
1.28

8.17 €/kg

2.78
3.18

6.98
8.98

Täissuitsuvorst Ordu
(viilutatud)
120 g

Praetud räimed marinaadis
430 g / 215 g
2 sorti
Viru Rand

2.58
12.00 €/kg

3.78

2.48
11.27 €/kg

2.98

Rukkiburger Mamma
(kolme juustuga)
220 g
Saarioinen

A+A+ A

2.44
9.21 €/kg

3.08

1.88
5.01 €/kg

2.18

1.88
3.76 €/kg

2.58

0.38
25.33 €/kg

0.58

Päevalilleseemned XXL Bazarnye
(röstitud)
500 g

Seakoot, 1 kg

NÄDALAPAKKUMISED 05.08 - 11.08
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1.38
13.80 €/l

1.68

1.78
0.07 €/tk

2.44

1.18
al 0.12 €/tk

1.68

4.14
6.68

2.48
3.54 €/l

2.98

3.98
7.96 €/l

5.48

0.44
0.54

2.28
0.57 €/rull

2.48

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44 tk
3 sorti

25.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Laste mähkmed Helen Harper
al 54 tk
3 sorti

Majapidamislapp Wettex Standard
(175 x 203 mm)
1 tk / erinevad

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

PAKKUMISED

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

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

5. - 11. august

Juuksevärv Garnier Olia
1 tk
erinevad toonid

Plekieemaldaja Vanish
Pet Expert
500 ml

Hügieeniside Libresse
Ultra Thin Normal
al 8 tk
2 sorti

Kohviuba Jacobs Barista
Crema
1 kg

Kohviuba Jacobs Barista
Crema
1 kg

Pesukaitse Always
Long
26 tk

Kohvioad Jacobs
1 kg
2 sorti

Kvaliteetvahuvein Prosecco
Spumante Maschio

11%, 0,75Extra Dry l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kvaliteetvahuvein Prosecco
Spumante Maschio

11%, 0,75Extra Dry l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Doppio Passo
al 12,5 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kassikonserv Gourmet Gold
85 g
erinevad

Kassikonserv Gourmet Gold
85 g
erinevad

Kassikonserv Gourmet Gold
85 g
erinevad

0.54
6.35 €/kg

0.68

Hambapasta Colgate
Herbal White
100 ml

Raseerija Bic
Twin Lady
5 tk

1.38
0.28 €/tk

1.88

Majapidamispaber Zewa
Nature Lover
2-kihiline, 4 rulli

WC puhastusgeel Bref
10x Effect
700 ml / 2 sorti

Üldpuhastusvahend Ajax
Floral Fiesta
1 l

Viin Five Lakes
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

13.58
20.98

Kohviuba Jacobs Barista
Crema
1 kg

13.58
21.28

Vein Franz Hoffner
Riesling
8,5 l%, 0,75
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Cato Negro
13 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Aramis V.S.
30 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Džinn Kingsmill
38 7 l%, 0,
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Sensodyne
Sensitivity & Gum Whitening
75 ml

5.48
73.07 €/l

5.84

1.78
1.91 €/l

2.78

2.48
al 0.16 €/tk

al 3.24

Hügieenisidemed Always
Duo pack
al 10 tk
5 sorti

Nõudepesumasina kapslid Finish
Quantum
44 tbl

11.98
0.27 €/tk

19.98

1.68
2.48

3.98
209.47 €/l

5.98

25.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Õhuvärskendaja Air Wick
Electrical
19 ml / 2 sorti

25.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Kvaliteet vahuvein Proseccopool
MaschioFrizzante

1     %, 0,750,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kvaliteet vahuvein Proseccopool
MaschioFrizzante

1     %, 0,750,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kvaliteet vahuvein Proseccopool
Frizzante Maschio
1     %, 0,750,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pesuloputusvahend
Lenor
930 ml / 2 sorti

Pesuloputusvahend
Lenor
930 ml / 2 sorti

Pesuloputusvahend
Lenor
930 ml / 2 sorti

Kvaliteetvahuvein Prosecco
Spumante Maschio

11%, 0,75Extra Dry l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.
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• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid igas seisukorras! Raha kohe kätte! 
Vajadusel kustutame registrist! Helis-
tage julgelt, maksan rohkem! Tel 5355 
5848

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

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

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, avariilised, 
heas korras, romud 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. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakkumise korral tu-
len kohe järgi. Arveldamine ja dokumen-
tide vormistamine kohapeal.  Tel  5438 
0594

• Ostan kõiki Toyota marki sõidukeid. 
Sobivad veel Nissan: Almera, Primera, 
King Cab, Pick up, Navara, Sunny, Vanet-
te; Mitsubishi L200, L300, L400, Pajero 
Sport; Suzuki Grand Vitara bensiini moo-
toriga; Honda CR-V bensiin automaat; 
Mercedes 190D, Sprinter või vanemad 
bussid; Hyundai: i20, i30; Mazda B2500, 
E220; Volkswagen Golf 3 variant, Sharan 
2.0 bensiin. Tel 5896 1576 või tee pak-
kumine meili teel rscarexport@gmail.
com

• Ostame autosid  igas seisukorras!!! 
Sõidukorras, remonti vajavad, varuosa-
deks/vanaraud/utiil. Küsi julgelt pak-
kumist! Tel 5190 0942. Töötame iga 
päev!

• Ostan diiselmootoriga sõiduki ,  hind 
kuni 1000 €. Aastast 1985-1995. Tel 5346 
6841

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 €

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

www.kv.ee/3134721

Soodushind 45 000 €
Vana hind 48 500 €

Müüa 2-toaline korter 
Vägari külas, Jõgevamaal. 

www.kv.ee/3401447

Hind 15 700 €

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 30 500 €
Vana hind 37 500 €

Müüa Rummu alevis renovee-
rimist vajav 2-korruseline maja 

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

Soodushind 33 000 €
Vana hind 40 000 €

Üürile antavad 
korterid: 

• Anda üürile Loksal 2-toaline 
korter, I korrus

• Anda üürile/müüa Koigi külas 
Järvamaal 2-toaline korter

• Anda üürile Uhtnas 1-toaline 
möbleeritud korter

• Anda üürile Põlvas 1-toaline 
möbleeritud korter

• Anda üürile Jõgeval 2-toaline 
möbleeritud korter

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

KINNISVARA

• Müüa 2toaline möbleeritud ahjuküttega kor-
ter Rakveres, asub Küti tänaval. Otse omanikult, 
hind 45 000 €. Tel 5332 2788

• 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, 
korteris uued radikad, uued pakettaknad, uus 
torustik. Keskmises seisukorras, vajab väikest 
remonti. WhatsApp: +358 41 4806892 või 
liiav0301@gmail.com

• Müüa Loksa linnas 2toaline korter I korrusel, 
keskküttega. Tel 5624 4605

• Müüa 2toaline korter Kahala külas, Järva-
maal. 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 heas seisukorras 3toaline korter Rak-
veres, I korrus. Tel 5344 0585

• Müüa Kurista külas 3toaline korter. Tel 
5624 4605

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

• Müüa korralik suure krundiga palkmaja
Kiviõlis. Info tel 5664 8458

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

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

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

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

• Müüa Rae vallas, Vaidasoo külas 3 ha maatu-
lundusmaa. Tel 5624 4605

OST

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

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

• Soovin osta maja Rakveres või selle lähiümb-
ruses max 15 km. Tel 525 2303

• Ostan maja Rakveres või selle lähiümbruses, 
30 km. Tel 5675 6861

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

• Ostan garaaži Mulla või Vilde tänaval. Tel 
5648 6638

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

VÕTAN ÜÜRILE
• Soovime üürida 2-3toalist korterit Rakveres. 
Tel 5622 0618 või 5646 4132

• Soovin üürida garaaži kanaliga. Tel 526 
6223

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda 1toaline mugavustega korter
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Üürile anda 1- ja 2-toaline korter Kunda 
linnas. Tel 5344 0585

• Anda üürile Põlva linnas 1toaline möbleeri-
tud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline korter mugavustega 
kesklinnas. Üüri hind 200 € + kommunaalmak-
sud. Tel 5347 3267

• Anda üürile 2toaline rõduga korter Vin-
nis. Hind 200 € + püsikulud. Tel 5552 2789

• Anda üürile Jõgeva linnas 2toaline möbleeri-
tud korter, V korrusel. Tel 5624 4605

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

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

• Anda üürile Uhtnas III korrusel möbleeritud
1toaline korter. Tel 5624 4605

• Anda rendile vana laut (remonti vajav) Koila 
külas. Tel 5624 4605

ÄRIPINNAD

• Anda rendile HAMBARAVIKABINET koos 
sisustuse ja tehnikaga, sertifi tseeritud, 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 mootorratas Xinling CXM250E, 2008. 
a, chopper, heas korras, miks mitte ka naisterah-
vale, tuuleklaas, nahkkotid taga, must ja kroomi 
värvi. Hind 1250 €. Tel 508 0364

• Müüa saksa auto, korralik, 1 omanik. Tel 
5594 7776

• Müüa Audi B4 A6 avant, diisel, universaal, 
mootori kubatuur 2496, 1999. a. Tel 5689 
7928, Rein

• Müüa Ford Scorpio, diisel, 1987. a, valge. 
Tel 503 2269

• Müüa Ford Sierra, diisel, 1991. a, must. Tel 
503 2269

• Müüa heas korras Honda CRV 2011. a, 
110kW, automaat, bensiin, läbisõit 200 000 km. 
Rakvere, tel 5381 2584

• Müüa Kia Sportage 2016. Kehtiv te-
hasegarantii, läbisõit 92 000 km, hoolda-
tud ainult esinduses, uued pidurikettad 
ja klotsid, uus esiklaas, ülevaatus kuni 
04.2024, korralikud suve- ja naastrehvid, 
sees ja väljast viisakas, elektriline tagaluuk, 
parkimiskaamera. 1.6 bensiin, automaat, 
nelikvedu. Hind 20 900 €. Tel 509 1234

• Müüa veoauto GAZ-53 koos varuosadega. 
Tel 5624 4605

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

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

• Ostan igasuguses seisukorras vanu sõidu-
keid, vanaaegseid sääreväristajaid, tsik-
leid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, 
delta) jne. Maksan head hinda!  Tel 5388 
4499
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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

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

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 paigaldus. Tel 
325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

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

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

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

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeerimisteenu-
seid ekskavaatoriga.  Tel 520 7616    

• Odavkopafi rma teenus - kaevamine ja 
planeerimine. Tel 5609 9390

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

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

• Biopuhastite ja septikute paigaldus 
ning müük. Helista tel 5757 0202 või kirjuta 
erlend@eestiseptik.ee

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. Kaevuümbriste 
ehitus ja käsipumpade remont. Tel 5840 0240

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. 
Eramajas, korteris kui ka tootmishoones. 
Tehnosüsteemide hooldus, remont ja diag-
nostika. Eriväljasõidud 7 päeva nädalas. 
info@watercat.ee, tel 5697 9409

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Torutööd, WC-pottide, boilerite, valamute, 
segistite jne paigaldus. Tel 5887 7213

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

• Teostame kõiki lammutustöid koos
prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

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

• Tuulekastide ehitus ja ääreplekkide 
paigaldus. Vaja lõpetada maja katuse tuu-
lekastide ehitus ning harja- ja ääreplekkide 
paigaldus. Rivo Arula, tel 566 74012

• Saunade, grillimajade, varikatuste, terras-
side ehitus. Tel 5889 2528

• Teostame fassaadi värvimistöid. Reirandin-
vest@mail.ee. Tel 5812 3457

• Eritellimusel tisleritööd. Välisuksed, väravad 
jne. Tel 5649 8848

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja vii-
mistlustööd. Üldehitus, remonttööd 
(korterid, majad, kõrvalhooned), maja 
ehitus vundamendist võtmeteni. Kui hin-
dad 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 vanni-
tubade remonti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee. Tel 508 3305

• Ehitus- ja remonttööd. Fassaadid (soojus-
tamine, värvimine, vooder), katused, vun-
damendid, 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, maalritöid, santehnili-
sitöid, elektritöid. Samuti vannitubade remonti. 
Tel 518 7979

• Kõik lamekatustest! Ehitame Teile uue 
või renoveerime, soojustame, parandame 
Teie vana lamekatuse. SBS ja PVC Nii 
eraisikutele kui ettevõtetele, suuremad ja 
väiksemad tööd. Helista ja leiame parima 
lahenduse. 

• Teeme korteritele ja vannitubadele remon-
ti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Maalritööd. Tel 503 0406

• Teeme igasuguseid lammutustöid. Tel 
5891 6787  

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

• Tegeleme elektritöödega Rakveres ja selle 
ümbruses. Teostame kaabeldustöid, paigalda-
me kõiksugu elektripaigaldusi: pistikupesad, 
valgustid, lülitid, jaotuskeskused. Tel 522 8425, 
e-mail: elekterlv@gmail.com. Facebook: LV 
elekter. Instagram: LV elekter

• Pleki kantimine:  valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaatpink - 
kõik detailid õige kraadi ja mõõduga. Va-
jadusel 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, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. Tel 
522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

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

• Küttesüsteemide puhastamine. Tel 5664 
4440, Tarmo

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.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   
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

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

Info tel 5648 6638

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

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

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

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

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

MUUD TEENUSED

• Hauaplatside hooldus ja renoveerimi-
ne. Teostame töid küünla süütamisest kuni 
piirete renoveerimiseni. Küsi pakkumist: 
56389460/53465466. Hauaroom@gmail.
com. FB: OÜ Hauarõõm

• Hauaplatside hooldus ja korrashoid. 
Pakume nii ühekordset kui ka hooajalist 
hauaplatsihooldust. Tel 5820 7337, http://www.
hauaplatsihooldus.ee

• Masinaelementide projekteerimine. Tel 
5819 6153

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 
2528 

• Hekkide, ilupõõsaste hoolduslõikus. Tel 
514 3787, Heino

• Muruniitmine: muruniitjaga, murutraktori-
ga, trimmeriga. Tel 503 2269

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

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

• Ansambel, õhtujuhtimine, peoplats, toit-
lustus. Tel 5190 1697

• Kogemustega kõrgharidusega raamatupidaja 
osutab fi rmadele raamatupidamisteenust. Tel 
55686 385, 5688 7448; e-mail: benedicion2@
gmail.com

• Arvutite hooldus ja remont. Printerite müük, 
hooldus ja rent. Kohapeal suur valik kvaliteet-
seid, soodsa hinnaga 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. Utiliseerime vana elektroonikat. Helis-
ta juba täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 5656 8735 KODU

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

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5672 7175

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5616 5761

• Käsitsi kooritud kuuselatid, aiapostid, katu-
semalgad ja mõrravaiad. Tel 5662 5497

• Müüa WC pott Norma Duo allaj. JIK PL-GK. 
Tel 5557 1214

• Ära anda elektriboiler „Th ermor“ 75 l ja köö-
gi õhupuhastaja „Vido“. Tel 5557 8803

• Ära anda korralikud eritellimusel valmistatud 
lahti võetud seksioonkapid 3 tk. K 2000xL 1000. 
Tel 5566 7211

• Ära anda mööbel „Junior“, 2 telekat, TV 
alus, diivan + tugitool (roheline), ümar ilus 
laud, lastevoodi + vanker. Kiire! Tel 5394 7776 

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid esemeid, 
ka mööblit ja väärismetalle. Tühjendusostud 
majapidamiste likvideerimisel. Raha kohe, koju 
kutsed tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakve-
re. Tel 324 0542, 528 2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust 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 kõike. Tel 507 9984

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

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

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõusid,- too-
teid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 7175

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

• Ostan mööblit 1950-79. Puhvetkapid, tugi-
toolid, diivanid. Tšehhi ja saksa DV, põhjamaad, 
Kooperaator, Läti, Leedu... Aastatest 50-79. 
Majavalitsus@gmail.com

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid Tallinnas. Tel 5607 6805

• Ostan vanarauda. Koristan aia, kuuri, või ga-
raažinurgast vanaraua. Tasuta ei taha, maksan 
raha. Tel 517 4143

• Ostan Pioneer pliidi. Tel 5680 1946

• Ostan väiksema malmahju. Tel 517 4186

• Ostan ENSVaegseid märke ja autosid, mar-
gikogu. Tel 510 7541

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müük-paigal-
dus-hooldus kõik ühest kohast! Kui otsid 
õhksoojuspumpa või konditsioneeri küsi 
meilt pakkumist! Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või http://www.rakverekliima.ee. 
Lisaks nüüd müüme õhk-vesi soojuspum-
pasid. Küsi pakkumist ka meilt!

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi kütte-
puid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 553       

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + 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 toored lõhutud küttepuud. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Hinnad alates 85 €/
ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald. Tel 
5375 4750

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

• Roela Agro OÜ müüb saetud lõhutud 
küttepuid 120 €/rm. Transport tasuta 
Lääne-Virumaa piires. Roela Agro OÜ. Tel 
5356 8224

• Müüa 2aastat kuivanud küttepuud (sega 
lehtpuu). Halu pikkus 38 cm. Asukoht Tapa. 
Tel 505 8206

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848
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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

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME 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

Müüa Rakveres 
kuiva küttepuud 

(kuusk 30 cm). 
Pakitud 40 L võrku, 

koti hind 4.50 €!
Tel 5300 3606

EHITUS

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

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

• Müüa soodsalt saematerjali. Tel 501 2905   

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

• Anda ära maakive. Maakivid asuvad Rakve-
rest umbes 30 km kaugusel. Pisut sammaldunud 
ja asetsevad heki all. Kogust raske öelda, aga 
huvilisele saab pilte saata. Transporti pakkuda 
pole. Lisainfo kerstnova@icloud.com

• Müüa prussid 180x220x5000, 20 tk; relsid
1890-1910, 48 tk 2,3-4,1 m; plekkahi läbimõõ-
duga 40 cm + kivid. Tel 517 4186

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

METS

• Ostan 3 m metsakuiva kuuse küttepuud. 30 
tm. Tel 5666 5499. Asukoht Tamsalu

PÕLLUMAJANDUS

• Müün puhastatud mustikaid 7.50 €/liiter. 
Info tel 5613 5980

• Müüa punased sõstrad mahlaks või moosiks, 
hind 3 €/kg. Tel 508 0364

• Arkna Aiand müüb värskelt korjatud mahe-
mustsõstraid. Hind 4 €/kg, min kogus kastis 10 
kg. 5 kasti puhul -10 %. Saadaval ka sügavkül-
mutatud mari. Info ja kättesaamine tööpäeviti 
Arkna mõisa Jääkelder, tel 5557 8751, e-post: 
info@arkna.ee.

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

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

• Müüa hobusesõnnikut 60 l kottides. Koti 
hind 5 €. Korjatud koplist, ilma aluspanuta. 
Ostes 5 kotti lisandub 1 boonus kott! Rakveresse 
(vähemalt 5 kotti) ja lähiümbrusesse (vähemalt 
10 kotti) võimalik transport tasuta. Helista tel 
5354 3683. Ole kursis meie tegemistega Laste-
poni OÜ meta (Facebook) lehel.

OST
• Soovin osta talu tarbeks JUMZ kopa ja MTZ-
82, soovitavalt frontaallaaduriga. Tel 5836 4842

LOOMAD

• Müüa jooksupardid. Kaks ema, üks isapart. 
Info tel 5594 9421

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984 

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

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e  l i kv i d e e r i m i -
sel igasugust vanakraami, ka tänapäeva 
esemeid, teile mittevajalike esemeid ja 
antiiki, hinnad head, koju kutsed. Tel 503 
1849

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

• Ostan vanu kellasid. Ei pea olema töö-
korras! 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, rinna-
märke, medaleid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju muud. Kõik 
vana huvitab! Tel 5872 5458

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

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaasist vaa-
se, nõukogudeaegseid ja vanemaid ehteid, 
sõlgi, käevõrusid, merevaiku, karpides 
lusikaid, EW aegseid kohvikanne ja pii-
makanne. Samuti ostan nõukogudeaegseid 
ja ka vanemaid raamitud seinapilte, graa-
fi lisi lehti, õlimaale, akvarelle, kujusid, 
keraamilisi seinaplaate, fotoaparaate, 
fotosid, fotoalbumeid, postkaarte jne. 
Igasuguse huvitava vanavara, raamatute 
ja kunsti ost! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käevõ-
rusid, merevaiku, münte, hõberublasid, 
paberrahasid, kellasid, hõbedat (pitsid, 
lusikad, portsigarid jne). Huvitavad ka 
vanad rinnamärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, märgikarbid 
ja märgivaibad. Ostan raamatu „Oiku-
meeni 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 nõukogudeaegseid ja ka vanemaid 
raamitud seinapilte, graafi lisi lehti, õli-
maale, akvarelle, kujusid ja skulptuure. 
Samuti ostan igasuguseid nõukogude-
aegseid keraamilisi kujusid, kujukesi, 
skulptuure ja keraamilisi seinaplaate. Võib 
pakkuda ka pilte mis vajavad raamimist 
ja korrastamist. Muuda kasutuna seisev 
kunst rahaks! Said päranduseks korteri või 
plaanid kolida? Ostan üleliigse vanakraami 
ja raamatud! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

• Ostan vanu rinnamärke ja ripatseid
kuni 200 €/tk. Huvitavad erinevad vanad 
medalid, ordenid, Kaitseliidu või sõjaväega 
seotud märgid, autasud, põllumajandus-
seltside medalid, koolimärgid, spordimär-
gid jne. Pakkuda võib ka nõukogudeajast 
pärinevaid ordeneid, saadiku märke, 
erinevaid eesrindlase märke, koolimärke, 
märgivaipasid ja märgikarpe. Paku julgelt! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! Tel 
5649 5292

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara  Rakveres, 
Laada 14- (vana Turuhoone, Turukaubamaja 
ja Keskväljaku vahel) - müügil hea valik spor-
diriideid: treeningu retuuse, dressipluusid, 
dressipüksid, särgid, topid

Lääne-Virumaa 
Vaegkuuljate Ühingu

EKSKURSIOON
Ida-Virumaale

31. augustil kell 9.00
Väljasõit Rakvere 

Bussijaama parklast
Külastame: Purtse 

kindlus, Valaste juga,
Eesti Kaevandus-

muuseum,
Kuremäe klooster

Osalustasu ühingu 
liikmetele 10 €,

kaasa võtta 5-6 eurot 
lõunasöögi tarbeks.

Vajalik eelregistreerimine 
tel: 504 8532

TUTVUS

• 60+ priske rahulik naispensionär tutvub al-
koholivaba, lõbusa, ausa, pikema, üksiku mees-
pensionäriga. Sobivusel kooselu. Tel 5895 6785

• Soovin tutvuda 60-70aastase kena naisega, 
et elus edasi minna. Olen nooruslik mees, oman 
ka autot. Tel 5553 8869

• 70-aastane mees Tallinnast pikkusega 167 
cm soovib tutvuda naisterahvaga, võib olla 
ka meeldivalt täidlane, palun ainult helistada 
tel 5694 3171
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KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 1,50 2,50
Maitseroheline kg 8,00 15,00
Salat kg 5,00
Küüslauk kg 12,00 15,00
Tomat kg 5,00
Väike kurk kg 2,50
Sibul kg 3,00
Värske peakapsas kg 2,00
Kaalikas, peet kg 2,00
Nuikapsas kg 2,50
Suvikõrvits kg 1,00 1,50
Porgand kg 3,0 0
Herned kg 5,00
Aeduba kg 6,00
Põlduba kg 5,00
Maasikad, Eesti kg 6,00
Aedvaarikad, Eesti kg 14,00
Mustikad liiter 6,00
Mustsõstrad kg 5,00
Punased sõstrad liiter 3,00
Karusmarjad liiter 3,00
Kultuurmustikad, imp. kg 8,00
Murelid, imp. kg 4,00
Kirsid, imp. kg 4,00
Ploomid, imp. kg 3,00 3,50
Värske hapukurk kg 10,00
Kukeseened kg 8,00 10,00
Arbuus, imp. kg 2,00 2,50
Mesi kg 7,00

HINNAD RAKVERE TURUL 4. AUGUSTIL.
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

MUU

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

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

Sügav kaastunne 
Alla Jõeotsale kalli 

ISA
kaotuse puhul. 
Töökaaslased 
Kunda Grossi 

Toidukaupadest 

Läsna sume suveteater 
kutsub Loobu mõisa aita

L äsna sume suveteater toob augustis Lääne-Virumaal Loobu mõisa 
aidas lavale kolm etendust: laupäeval, 6. augustil Eduard Vilde tükk 
„Kippari unerohi“; reedel, 12. augustil Hella Wuolijoki „Niskamäe nai-

sed“ ja laupäeval, 20. augustil August Kitzbergi „Libahunt“.
„Läsna teatri toimimise saladus on see, et siin on ajast aega teatrit tehtud, 

juba 150 aastat. Enne kui rahvamaja valmis sai, tehti seda rehe all,“ rääkis 
Läsna teatri lavastaja Ene Pihol.

Praegu on Läsna teatris tegevad 20 inimest. „Kõik nad on Läsna juurtega, 
ainult esimene armastaja on väljastpoolt, Kadrinast,“ märkis Pihol. „Tänased 
noored naised on sidunud end juba tüdrukust peale Läsna teatriga. Vanemad 
näitlejad on 70-80aastased.“

Läsna teatri tükke on lihvinud näitleja Ülle Lichtfeldt ning saadud on ka 
mitmeid koolitusi.  

 „Me lavastame ajatuid klassikasi lugusid. Need on tuttavad, aga iga kord 
värsked,“ rääkis Pihol.

„Libahundi“ lavale toomisega tähistati Läsna teatri 2020. aastal 20-aasta-
seks saamist. „„Libahunt“ on väga vana lugu ja sinna ma ei tahtnud ühtegi 
kaasaegset heli. Seal on linnu- ja loomahääled, mida teevad näitlejad ise. 
Vapustavalt ilus kujundus on kunstnik Piret Mildebergilt, kaasatud on Läs-
na-Loobu segakoor,“ viitas Ene Pihol.

„Niskamäe naised“ tõi Läsna teatrile aga Lääne-Viru näitemängupäe-
val grand prix’ auhinna.

Kõik etendused algavad kell 19, aga tulla tasub juba tund varem, sest Loo-
bu mõisa kuivatis on avatud kohvik, kus külalisi kostitatakse kohalike küp-
setiste ja suupistetega. „Kohvik on õdus ja armas, linad on triigitud ja lavend-
liga lõhnastatud, loodetavasti jagub ka enamikule külastajatele päris-nõusid, 
oleme keskkonnasäästlikud,“ kirjeldas Ene Pihol. „Kogu külarahvas on pa-
nustanud ettevõtmisse väga palju, ühiselt on ümbrust koristatud, katust pa-
randatud, toodud oma kodudest toole-taburette ja kõike, mida vaja.“ 

Lisaks on avatud näitus Läsna teatritegemise ajaloost ning müügil on ka 
kohalike naiste näputööd ja ravimtaimi. „Külas ja tammil on ka ilus jalutada, 
nautida rukkirääku, igatepidi väga romantiline,“ julgustas Pihol teatriskäi-
guks aega võtma.

Pileteid etendustele saab kohapeal, hinnaga kümme eurot. „Raha, mis 
publikult välja kurname, kulutame koolitusteks ja teatriskäimisteks: tellime 
bussi ja ostame piletid. See seob trupi hästi kokku. Ja kui teeme mitmepäeva-
se tuuri, siis anname ka ise ühe etenduse,“ avaldas Ene Pihol. 

Katrin Uuspõld

„Libahunt“: Tiina (Lisete Laisaar) ja Margus (Raido Parve). Foto: Kaisa Nele Hendla
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Lugu Lepatriinust, laibarida taga
Ärge lootkegi, et see on 
mingi intelligentne ja kena 
meelelahutus suveõhtusse, 
oo ei. Siin on ideaalne pu-
bekafilm, täiuslik jõmmi-
naerutaja, kuid ka perfekt-
ne haisugurmee snoobide-
le, kelles peitub sitasööja.

Margit Adorf

Ärge saage minust valesti aru, see 
on väga hea film ja siinkohal ei ole 
vaja kuulata ühegi intelligendist 
peene maitsega filmikriitiku juttu, 
kes asub filmi usinalt maha tegema. 
Olen juba lugenud neid virinaid 
justkui film oleks liiga igav ja ei vii 
kuskile, aga niisugustele pirtspekki-
dele tahaks küll öelda, et polegi sinu 
kraam, beibi. 

„Killerite kiirrong“ on kahtlemata 
vänge kraam, esiteks: verd pritsib, 
laibad lendavad, inimesi aetakse  
hakkemasinatesse, raiutakse mõõ-
kadega pooleks, lastakse päid otsast, 
lõhatakse, aetakse konks läbi pea, 
mürgitatakse jne jne jne.

Teiseks: väga hea dialoog, mit-
mekihiline, filosoofiline, nii peene-

koelise kui jämedama huumoriga 
tihedalt läbi pikitud, on kaasaegsete 
esoteerikute vaimuleidjate tögamist 
(mitte sugugi halvamaiguliselt see-
juures) ja samas kui läheb tapmiseks, 
siis pikka juttu ei aeta, nätaki mät-
tasse ja valmis. Küll mõelda jõuab ka 
hiljem. 

Kolmandaks: raju tõlge. Nal-
ja saab nii rämedat kui peenemat 
mõistukõnelist. Dialoogid on tapa-
talgute vahel pikad ja ladusad, minul 
kui kirjutaval-lugeval inimesel oli 
lausa lust niisuguseid dialooge kuu-
lata, samas (!) plusspunktid sellegi 
eest, et pikad dialoogid ei muutunud 
kurnavaks ega teatraalseks, mõjusid 
vägagi ehedalt ja kes viitsib peale 
märulistseenide ka muud vaadata, 
siis sellel on muie kogu filmi vältel 
huulil. Väga peenetundelised ja vii-
sakad prouad-härrad jäävad küll sel-
le filmi vaatamisega ilmsesti jänni, 
nii et neile ei soovitaks. 

Neljandaks: super galerii erine-
vatest killeritest ja kõigi taustalood 
ka kenasti visandlikult avatud. Pii-
savalt palju, et aru saada, miks keegi 
on selles punktis, kus ta parasjagu 
on ja piisavalt vähe, et ei muutuks 
tüütuks kõrvalekaldumiseks. Film 

põhineb jaapani kirjaniku Kôtarô 
Isaka (sünd. 1971) romaanil „Maria 
Bītoru“, mis ilmus 2010. aastal. Eesti 
keelde seda tõlgitud ei ole, kui keegi 
soovib romaani inglise keeles luge-
da, siis „Bullet Traini“ nime all saab 
seda Apollo raamatupoest osta. 

Kuna iga filmi vundamendiks on 
stsenaarium, siis paar sõna autorist. 
Kôtarô Isaka on Jaapanis austatud 
kirjanik, ta on avaldanud romaane 
ja lühijutte alates 1996. aastast. Teda 
on premeeritud mitmete jaapani 
kirjanduspreemiatega, aga lisaks 
sellele on tema lugusid ka kordu-
valt kinolinale toodud, nii Korea 
kui Jaapani kinos ja nüüd siis ka 
Hollywoodis. Hariduselt on Kôtarô 
Isaka lõpetanud Tohoku Ülikoo-
li õigusteaduskonna. Kirjutamise 
peale jäi aga alates aastast 2000, mil 
tema debüütromaan võitis ühe ul-
mepreemia. Mitte kõik, mida ta on 
kirjutanud, pole kriitikute tunnus-
tust pälvinud, kuid rahva seas on ta 
populaarne igal juhul ja tema teoseid 
on tõlgitud kümnesse võõrkeelde. 
Nii et ei ole mingi tundmatu pisite-
gija. Loo jutustamises on seda tunda, 
et tegemist on romaani ekranisee-
ringuga, ja seda heas mõttes. 

Viiendaks: näitlejad on absoluut-
selt super. Ja igas pisimaski rollis 
on kõva tegija, pisirollidessegi on 
palgatud suured staarid ja juba see 
teeb omaette rõõmu. Kõige-kõigem 
peategelane on siin suli, koodnime-
ga Lepatriinu, keda mängib Brad 
Pitt. Ta ise peab end sitamagnetiks, 
kõik mis saab halvasti minna, see ka 
halvasti läheb, ometi tundub, et kar-
malaks saab kätte kõik teda ümbrit-
sevad, ebaõnn niidab tema ümbert. 
Ka teised tegelased on kõik koo-
miksilaadsed, väga kindlalt ja ehk 
isegi klišeelikult välja joonistatud, 
kuid selles filmis see ei sega, sest siin 
ongi kõik niisugune plärts-mürts 
robustne ja lopsakas. Ja samas siiski 
on kõigil siinsetel killeritel tunded, 
keegi nendest ei ole täiesti emot-
sioonitu tapamasin. No kui ehk paar 
naistegelast välja arvata, Valge Sur-
ma (Michael Shannon) tütar Prince 
(Joey King) ja mürgitaja Vaablane 
(Zazie Beetz). Teised ikka kedagi ar-
mastavad või siis Lepartriinu puhul, 
tema üritab endas selgusele jõuda ja 
saada paremaks inimeseks. 

Väga laheda põhitegelaste duo 
moodustavad ka Sidrun (Brian 
Tyree Henry) ja Mandariin (Aaron 
Taylor-Johnson), head rollid teevad 
ka jaapani näitlejad Andrew Koju 
ja Hiroyuki Sanada. Kõiki osatäit-

jaid tahaks kiita ja tänada, mul oli 
väga lõbus kinoskäik. Alguses küll 
korraks võttis see tohutu laibameri 
korraks kõhklema, kuid kuna edasi 
laibad enam päris sama tempokalt ei 
lennanud, siis sai juba rahus vaadata, 
film kulges mõnusas rütmis ja kui sa 
ei tee seda viga, et jääd kogu nähtud 
vägivalla üle pikemalt juurdlema, 
siis ongi kõik chill. 

Ma ei arva, et see film kedagi 
kuidagi vägivaldsemaks muudaks, 
see on eelkõige absurdini väänatud 
komöödia, mis mõeldud auru väl-
jalaskmiseks ning pingete maanda-
miseks. Seda eesmärki täidab film 

suurepäraselt. Kui kõik eelnev minu 
poolt öeldu teid kõnetas, siis minge 
nüüd kinno. Kui jäi mulje, et pole 
teie jaoks, siis seegi mulje on õige. 
Aga on veel eraldi grupp inimesi – 
Brad Pitti fännid. Te ei pea pettuma. 
Selles filmis on midagi natuke Joe 
Blackist ja Mr Smithist, segatuna 
Kaklusklubi ja muude karmima-
te filmidega. Lepatriinu on natuke 
kohmakas ja sisimas heasüdamlik, 
kuid samas osav ja ohtlik tegelane. 
Pitt mängib selle hästi välja. Iseasi 
on see, kas teile ülejäänud kompott 
seal ümber meeldib. Tasub proovi-
da.

MÕNE REAGA

Nurga Aiakeskuse tagaaia-kontserdid jätkuvad

J uba kolmandat suve peetakse Rakveres Nurga Aiakeskuse tagaaias kont-
serte. Augustikuu kolmel teisipäeva õhtul algusega kell 19 astuvad seal 
üles taas Lääne-Virumaa muusikud ja taidlejad, saab kaasa laulda ja ka 

tantsida.
Igal kontserdiõhtul on avatud ka ukrainlastest aiasõprade kodukohvik. 

„Tegemist on ühe perega, kus kolm põlvkonda, neil jäid sõja tõttu Ukrainasse 
maha suured ja ilusad koduaiad. Nüüd nad saavad endale natuke tomatit ja sa-
latit kasvatada meie Nurga aiakeskuse kasvuhoones ning pakuvad kontsertide 
ajal ka kodukohvikus oma küpsetisi,“ rääkis Maia Simkin Nurga Aiakeskusest.

9. augustil esitavad tagaaias lugusid oma esiklpaadilt lõõtsamehed Asso Int 
ja Martin Müller. 16. augustil on järg  koorimuusika käes – esinevad Vironia 
Segakoor ja Segakoor Rakvere Merje Kallipi dirigeerimisel. 23. augustil saab 
tagaaias kokku muusikaline kollektiiv sarjast „Külast külla“ Küllike Pajula ju-
hendamisel, kuuleb vanu tuttavaid meloodiaid ja saab neid ka kaasa laulda.

Kõigil kontsertidel on piletihinnaks 5 eurot, kogu tulu läheb esinejate toe-
tuseks.

Katrin Uuspõld

Brad Pitt Lepatriinu rollis. Foto: Pressimaterjalid
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TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK

•Hind sisaldab soovi korral montaaži kaupluses

Tel 32 71 533

•UUS VALIK mööblit •Kaup kohe kätte •Transpordiv imalusõ
•Komplekteerime köögimööblit eritellimusel•Komplekteerime köögimööblit eritellimusel

Tegeleme ainult Lääne-Virumaal

Ideest teostuseni!

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

6., 12., 19., 26. ja 31. august

19. august

T-R 9-18, L 10-14

• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

Hauapiirete ehitamine ja renoveerimine,
hauakivide pesu, liiva ja killustiku vahetus
ning muud tööd surnuaias.

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

Hauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle Eesti

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 Tel 5647 3004

* AALTONEN * REMONTE

* RIEKER
* CAPRICE

* TAMARIS

KÕIK SUVEJALANÕUD

AUGUSTI LÕPUNI -50%AUGUSTI LÕPUNI -50%
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