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Suletavaid postipunkte asendab personaalne kirjakandja
Eesti postiasutuses on koha-
peal teenuste tarbimine vähe-
nenud, e-kaubanduse kasv 
on suurendanud aga vajadust 
pakiautomaatide järgi. See-
tõttu on Omniva koos kohali-
ke omavalitsustega vaatamas 
üle piirkondade teenuste kor-
raldust ja mahtusid – Lää-
ne-Virumaal Huljal suletakse 
postipunkt, Simuna, Viru-Ni-
gula ja Võsu saavad pakiauto-
maadid.

Katrin Uuspõld

Omniva Ida piirkonna juhataja 
Tõnu Leitsmaa sõnul on ajakohas-
tamiseks ja paindlikumaks teenuse 
osutamiseks Lääne-Virumaal kavas 
Kadrina, Haljala, Viru-Nigula ning 
Väike-Maarja valdades sel sügisel 
paki- ja postiteenustes muudatusi. 
„Osade valdadega on arutelud veel 
pooleli,“ täpsustas Leitsmaa.  

Tema sõnul on läänevirulased 
usinad pakiautomaatide kasutajad 
ning nõudlus nende järele kasvab. 
„Koostöös kohalike omavalitsuste 
esindajatega vaatasime üle, missu-
gused on käidavamad kohad pa-
kiautomaatide jaoks ning leppisime 
kokku kolme uue pakiautomaadi 
paigaldamise. Uued pakiautomaadid 
tulevad Väike-Maarja valda Simu-
nasse, Viru-Nigula valda Viru-Ni-
gulasse ja Haljala valda Võsule. Ette-
valmistustööd nende paigaldamiseks 
on töös ja loodame lähiajal koostöös 
vallaga automaadid paika saada,“ üt-

les Leitsmaa.
Hetkel töötab Lääne-Virumaal 15 

Omniva pakiautomaati, edaspidi on 
ettevõttel plaanis neid veelgi lisada, 
selleks on omavalitsused teinud juba 
oma ettepanekud asukohtade asjus. 

Kui pakiautomaatide kasutamine 
on suurenenud, siis postiasutus-
tes kohapeal teenuste tarbimine on 
vähenenud. Nii on Kadrina vallas 
Huljal Leitsmaa sõnul teenuste ka-
sutamine vähenenud aastaga pea 
poole võrra. „Seetõttu suleb 1. sep-
tembril uksed Kadrina vallas Hulja 
postipunkt. Kuid postiteenus ei kao 
postipunkti sulgemisega, vaid selle 
toob nüüd koju või tööle personaal-
ne kirjakandja!“ rõhutas Leitsmaa. 

Tavapäraselt jätkavad tööd Hul-
jale lähimatest postipunktidest Kad-
rina postipunkt ja Lepna postipunkt 
Rakvere vallas. 

„Sulgemisest on küll väga kahju, 
kuid tõsiasi on, et Hulja postipunkti 

ei külastatud mõistlikku ülalpida-
mist arvestades piisavalt. Kuid al-
ternatiivina on olemas personaalne 
kirjakandja teenus, mis on hõlpsasti 
kättesaadav ja mugav – kirjakand-
ja tuleb otse koju kätte. Kindlasti ei 
tasu seda võimalust jätta kasutamata 
või kuidagi peljata,“ kommenteeris 
Kadrina vallavanem Kairit Pihlak. 
Alles jääb ka Huljal Reeda poe juures 
olev postkast, mille tühjendamine 
toimub neljapäeviti kell 8.00. 

Tõnu Leitsmaa sõnul kutsuti Lää-
ne-Virumaal juunis personaalset 
kirjakandjat 21 korral, juulis 32 kor-
ral ning augusti keskpaiga number 
lubab ennustada, et see number kas-
vab veelgi. „Peamiselt toimetasime 
kätte pakke, aga ka tähitud kirju ja 
telliti ka perioodikat üksikutel juh-
tudel,“ märkis Leitsmaa. 

Paljudes kirjakastides on tema 
sõnul keskmiselt alla viie kirja kuus 
või pole ühtegi. „Koos valdade esin-

dajatega vaatamegi üle, et kas saab 
leida neile käidavama asukoha või 
on vajadus kohapeal nii väike, et 
neid enam ei kasutatagi. Kui pos-
tiasutust lähemal pole, siis saaks 
kirju saata personaalse kirjakandja 
abil,“ selgitas ta. 

Pooleli on läbirääkimised ka ko-
halike edasimüüjatega postmarkide 
ja ümbrike müümiseks, et suurenda-
da toodete valikut ja kättesaadavust 
piirkonnas. Postmarke, ümbrikke, 
postkaarte jt tooteid saab osta ka 
Omniva e-poest.  

Kes on personaalne 
kirjakandja?

Kui postiasutus jääb kau-
gele, aga on vaja postmarki 
või ümbrikku, tasuda arveid, 
saata kirja või pakki, või 
hoopis pakk kätte saada, on 
võimalik kutsuda Omnivast 
personaalne kirjakandja koju 
või tööle. Kui elukoht jääb 
postiasutustest kaugemale 
kui 5 kilomeetrit, on see 
teenus tasuta, lähemalt tulek 
maksab 5 eurot. Kehtivad 
samad hinnad kui postiasutu-
ses ja tasuda tuleb ostetavate 
postiteenuste eest. 

Personaalset kirjakandjat 
saab tellida telefonil 661 
6616 või kirjuta www.omniva.
ee/era/abiinfo/kirjakandja_
tellimine. Tellimus täidetakse 
üldjuhul järgmisel tööpäeval, 
aga mitte hiljem kui kahe töö-
päeva jooksul ajavahemikus 
kell 8-17. 

1. septembrist suleb Hulja postipunkt oma uksed, kuid koju saab tellida personaalse 
kirjakandja. Foto: Gethe Rohumägi

Tõrma kalmistu lugemisplats on saanud uue ilme

S el reedel, 19. augustil kell 
15 õnnistab EELK Rakvere 
Kolmainu koguduse õpetaja 

Tauno Toompuu Tõrma kalmistul 
lugemisplatsi. Plats on saanud uue 
arenduse, nüüd on seal pingid ja 
varjualune kalmistupühade läbivii-
miseks, mälestusrist neile, kelle hau-
da ei leita või kes on maetud kuhugi 
kaugele, lisaks tööriistakuur ja kaev.

„Kaevul on külje peal lüliti, pump 
on suhteliselt sügaval, peab natuke 

ootama enne kui vesi hakkab tulema 
ning pärast kasutamist tuleb lüliti 
jälle kenasti kinni panna,“ selgitas 
Rakvere valla heakorraspetsialist 
Maia Simkin. 

Toonitamist vajab jätkuvalt ka 
prügi õige ärapanek: närtsinud lil-
led-lehed lähevad biolaguneva prügi 
kasti; kiled ja kotid, pärjaalusesed, 
küünlaümbrised tuleb panna mitte-
lagunevate asjade konteinerisse; kui 
viia kilekotiga puulehti, siis lehed 

tuleb saputada kotist välja bioprü-
gisse ning kott panna mittelaguneva 
prügi kasti. 

Simkin ütles, et plaanis on ka vä-
hendada liiva vedu kalmistule. Kui 
praegu veetakse Tõrmasse tema 
sõnul 60 tonni liiva aastas, siis järg-
misel kevadel tuuakse maksimaalselt 
30 tonni liiva. 

„Teistpidi veame me praegu 60 
tonni liiva jäätmekeskusesse. Me 
maksame liiva eest topelt. Inimesed 

riisuvad haudu nii, et koos sodiga 
võetakse ära ka märkimisväärselt 
liiva, mis on okkaid ja lehti täis,“ 
rääkis Simkin murekohast. Tema 
ettepanek ja soovitus haudade hool-
dajatele on kasutada killustikku, 
mida saab lehtedest puhastada ning 
väiksemad okkad ja sodi varisevad 
rehaga liigutades killustiku vahele 
ning ei jää näha.

Katrin Uuspõld
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Nooruslikus võtmes Eestist ja eestlastest - tantsides
19. ja 20. augustil saavad 
Rakvere Vallimäel teoks Kooli-
tantsu Kompanii 12. lennu 
etendused „Udus või ilmsi“ – 
need on pühendatud Eestile. 
Rohkem kui viiskümmend 
noort tantsijat, muusikud Kel-
ly Vask ja säm toovad liveban-
diga vaatajani tahke Eestist ja 
eestlastest.

Katrin Uuspõld

Rakvere Kultuurikeskuse direktor 
Eve Alte on Eesti Tantsuagentuurist 
Raido Bergsteinilt juba kolm aas-
tat küsinud: kas oleks midagi, mida 
Rakveres lavastada? Ei olnud. Kuni 
eelmisel sügisel vastas Bergstein: 
jah, ta teab, mida teha! 

„Siis käis mul klõps,“ ütleb Raido 
Bergstein. Nimelt Eesti Vabariigi 
sajandaks sünnipäevaks lavastasid 
koreograafid Kadi Aare ja Maarja 
Pruuli Koolitantsu Kompanii 10. 
lennuga „Ärka üles“, mis on lavastus 
Eesti noortest 90ndatel, Eesti muu-
sika ja huumoriga, millega publik 
suudab samastuda. „Mul käis klõps: 
mis oleks, kui võtaks selle aluseks 
ja liiguks edasi,“ räägib produtsen-
di rollis Raido Bergstein ideest, mis 
ajastati Eesti taasiseseisvumise 31. 
aastapäevaks.

Töö algas juba veebruaris, viima-
se nädala jooksul on koreograafid 
Kadri Aare ja Maarja Pruuli ning 
repetiitor Kerstin Lõhmus rohkem 
kui viiekümne noorega, kes üle Ees-
ti on lavastusse välja valitud, tantse 
harjutanud.

„Koolitantsu Kompanii põhimõte 
on see, et valime need noored, kes 
on võimelised ja kes tahavad tant-
sida. Seekord olid veidi eelistatud 
showtantsu ja hip-hopi-tantsijad, aga 
meil on ka kaasaegse tantsu tantsi-
jaid ja rahvatantsijaid – tahe ja val-
misolek peab paistma. Igasugune 
loominguline protsess eeldab koha-
nemist, hästi kiiret reageerimist ja 
õppimist. Kui ei ole õiget suhtumist, 
siis ei ole võimalik seda teha,“ mär-
gib Raido Bergstein.

Koreograaf Maarja Pruuli ütleb, 
et palju inspiratsiooni saadi toimu-
mispaigast, Rakvere Vallimäest, 
Eestist, Eesti taasiseseisvumis-
päevast. „Mõned paremad killud 

oleme võtnud kaasa ka eelmisest 
lavastusest. „Udus või ilmsi“ – igal 
vaatajal endal on seal avastamist, 
mida tema välja loeb. Kõige laiemas 
mõttes näeme nii, et kõik, mis meil 
siin Eestis on, meie inimesed, isegi 
kogu maailm tänasel päeval – kui 
vaadata enda ümber ringi, siis tekib 
küsimus: on see unes või ilmsi? Või 
hoopis udus? Seda nii positiivses 
võtmes kui mitte nii positiivses võt-
mes. Selles lavastuses on erinevad 
tahud Eestist ja eestlastest ning ka 
fantaasiale jääb ruumi,“ iseloomus-
tab Maarja Pruuli lavastust.

Eesti teema ja eestluse avamiseks 
kasutasid koreograafid ka oma lähi-
ringkonna abi, küsides lihtsaid kü-
simusi: kes on nende jaoks eestlane, 
mis on eestlus, kuidas kirjeldada vä-
lismaalasele eestlast? Mis iseloomus-
tab meid kui riiki ja kui inimesi? 

„Mõtlesin, et see on äge, ma ei ole 
saanud varem lähedastega sel teemal 
arutleda – tavaliselt ju ei küsi, kuu-
le, kes on sinu meelest eestlane? Aga 
see kinnitas palju meie endi mõt-
teid, mis olid tekkinud,“ räägib Kadi 
Aare.

„Kui intervjueerisime lähedasi, jäi 
tugevalt kõlama – isegi minu 13aas-
tasel vennal – Eesti talud, külad, loo-
dus. Seda võib näha lavastuses ka, 
samuti veidi eestlaste karakterist ja 
inimsuhetest. Läheneme noorusli-
kus ja positiivses võtmes, aga leiab 
mõtlemisainet ka nende asjade üle, 

mis praegu maailmas sünnivad. 
Teemades tuli teha valikuid, sest 
ootame erinevas vanuses publikut, 
soovime, et see oleks ilus tähistami-
se päev,“ ütleb Maarja Pruuli. 

„Jah, tähistada väikest aga vägevat 
Eestit,“ lisab Kadi Aare.

Kolm koolinoort rohkem kui viie-
kümne tantsija seast on Lumi Pukk 
Tallinnast, Karolina Anvelt Tartust 
ja Artur Jukola Pärnust. Lumi ütleb, 
et on tantsinud terve elu ja lavastus 
tundus äge asi, mida noortega teha. 
„Mind motiveeris see, et hakkasin 
asjadele „jah“ ütlema, haarasin või-
malustest, mis mul ette tulid,“ ütleb 
Lumi, kes haaras võimalusest liituda 
tantsulavatusega.

Karolina Anvelt teadis juba, mida 
koereograafid Kadi Aare ja Maarja 
Pruuli on varem lavastanud ja see 
on talle väga meeldinud. „Mind int-
rigeeris ka nimi „Udus või ilmsi“,“ 
ütleb Karolina.

Artur Jukola on tantsinud 11 aas-
tat. „Tantsimine on mu lemmikte-
gevus, see teeb mind rõõmsaks. Ta-
han katsetada, võtta järgmist taset. 
Väljakutse on ka selles, et tantsimi-
ne on üks asi, aga esinemine teine,“ 
selgitab noormees põhjust, miks lii-
tus tantsulavastusega.

„Paljudel noortel on tehniline tase 
juba väga hea, aga oluline on juurde 
saada mentaalset, sotsiaalset, emot-
sionaalset poolt ja seda see lavastus 
neile annab,“ teab Maarja Pruuli.

Raido Bergstein meelest on Eestis 
väga palju noori väga häid tantsijaid. 
„Aga küsimus ei ole selles, kas neil 
on see tehnika olemas, vaid mida me 

selle tehnikaga peale hakkame, 
milliseid elamusi pakume ja mida ise 
sellest saada tahame. Hea tants, va-
het ei ole millises žanris või stiilis, 
puudutab inimesi, kes pole ise seda 
stiili tantsinud või pole üldse tantsi-
nud. See on väljakutse,“ kirjeldab ta. 

Koreograafid kuulasid lavastuse 
tarvis läbi tuhandeid eesti laule ja 
tegid valiku. „On tänavatantsule so-
bilikke lugusid, rahvuslikke lugusid. 
Oluline on see, et on eesti muusika 
ja muusikud,“ ütleb Kadi Aare. 

Haljalast pärti muusik Kelly Vas-
ki roll on see muusika sättida bän-
di konteksti, veidi arranžeerida ja 
panna platsil kõlama – ta on laval 
koos räppar sämi (kodanikunime-
ga Sam Schmidt) ja live-bändiga. 
„See on hästi mitmekülgne ülesan-
ne ja huvitav väljakutse. Seda enam 
on mul hea meel, et esimese sellise 
suure projekti saan teha oma ko-
dukandis, pluss mu õde teeb kaasa 
tantsijana. Nii et natukene pere-
kondlik sündmus ka,“ ütleb Kelly 
Vask.

Lavastajate teadlik valik on ka-
sutada ainult eestikeelset muusikat 
ning laulude tekstid on Kelly Vaski  
meelest väga ilusad. „Lavastusest 
jookseb läbi palju päris tugevaid ku-
jundeid, eestlastele omaseid olukor-
di, aga ka päevakajalisi sündmusi,“ 
avab ta lavastust. 

Muusik ja laulja Kelly Vask astub 19. ja 20. augustil Rakvere Vallimäel koos noorte tantsijatega lavale. 

Kuidas tähistada 
taasiseseisvumispäeva?

Kadi Aare: „Olen oma armsa perega. Tähtpäevad on need, kus 
eestlased leiavad võimalusi oma perega koos olla.“

Maarja Pruuli: „Tegutsedes, tehes midagi, mida sa tahad ja armas-
tad (meie siin armastame väga tantsida!). Teotahet ja aktiivsust süs-
tiks inimestesse juurde.“ 

Karolina Anvelt: „Minu pere saab kokku ka pigem tähtpäevadel.“ 
Lumi Pukk: „Mina otseselt taasiseseisvumispäeva ei tähista, võib-

olla olen liiga noor selleks. Aga pean sel päeval Eestit rohkem mee-
les.“

Artur Jukola: „Minu jaoks on see tavaline päev.“
Raido Bergstein: „See on olnud tavaliselt üks vaba päev kultuuri-

korraldaja elus, aga tänavu on see üks tore tööpäev. Mul on hea meel 
selle ägeda kambaga siin Rakveres olla.“

Kerstin Lõhmus: „Eesti on kodu. Nii Eesti sünnipäeval kui taas-
iseseisvumispäeval istume ikka perega pika laua taga ja sööme 
head-paremat.“

Kelly Vask: „Sel aastal on taasiseseisvuspäeva tähistamisega lihtne: 
kell 12 tulla Rakvere Vallimäele vaatama tantsulavastust „Udus või 
ilmsi“! Olen mõelnud ka sellele, et me tähistame suurelt 24. veebrua-
ri, aga 20. august nagu natuke lipsab mööda. Aga võibolla see ongi 
hea. Võibolla see ongi see koht, et võtta kokku oma kõige lähedase-
mad ja teha nendega midagi toredat, võtta nendega see hetk. Piknik? 
Väike kiluvõileib? Selline perekeskne sündmus.

Mis meeldib teile, noortele, 
eestlaste ja Eesti puhul?

Lumi Pukk: „Eestlased hoiavad ennast veidi tagasi, ei ole nii ekstra-
verdid, kuid ühtsus on väga suur. Näiteks laulu-tantsupeo ajal, kui on 
palju eestlasi koos, tõuseb patriootlikkus kõrgele.“ 

Karolina Anvelt: „Nii palju on olnud välismaist ja igalt poolt mu-
jalt tulevat, aga Eestis on ka palju ägedaid asju, inimesi, mõtteid, mida 
võiks rohkem välja tuua. Olen uhke, et me ei ole nii avatud inimesed 
– seda on võibolla imelik öelda – mulle meeldib, et hoiame kokku, aga 
vahepeal on hea, kui hoiad omaette, kogu aeg ei ole avatud suhtlemist, 
vahepeal on rahu ja vaikus.“

Artur Jukola: „Mulle meeldib Eesti puhul areng igas valdkonnas. 
Oluline on vaadata vigu ja õppida neist, teha siis paremini.“

Kelly Vask: „Arvestades praegust õhustikku, on vabaduse mõte 
pingsalt õhus kogu aeg. Ma olen nii noor, mina juba sündisin vabas 
Eestis, aga see, mida tähendab olla vabal maal ja vaba eestlane, käib 
kuidagi põlvest põlve nii tugevalt kaasas. Seda ei oska iseenesestmõis-
tetavalt võtta. Saame oma asja teha eesti keeles, lisaks muusikale ka ha-
ridus, lavastused jne, see on väga lahe. Samas hoiame pikka traditsioo-
ni, oleme üks väheseid väikeseid rahvaid, kellel on see privileeg, hoida 
sidet ja hoida oma päris-pärimust elus.“

Tantsuetenduse „Udus või ilmsi“ eestvedajad (vasakult) Kerstin Lõhmus, Maarja Pruuli, 
Kadi Aare, Raido Bergstein ja ühed tantsijatest Artur Jukola, Lumi Pukk ja Karolina 
Anvelt. Fotod: Katrin Uuspõld
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Marko Torm
EV Riigikogu saadik

Lääne-Virumaalt

Ilusat taasiseseisvumispäeva!Ilusat taasiseseisvumispäeva!

Üksainus maa on maailmas
üks maa keset soolast vett
üks maa kahes uskmata silmas
maa mis polegi silmapett...

Kaja Raitar on meister, kes valmistab muuhulgas tibatillukesi 
Eesti rahvarõivastes nukke eheteks ja rahvuslikke motiive 
prossideks. Ta annab villastele kuubedele uue elu, kududes 
neile kampsile omased pehmed varrukaotsad ja kaunid revää-
rid – ikka rahvusmustrites.

Katrin Uuspõld

Kaja Raitari kaubamärk on Kaja 
Raitar Design ning tema käsitöösa-
long Käpp Kunstis asub Tartus 
Lõunakeskuses. Teda ennast koos 
sadade rahvarõivais nukkude ja muu 
käsitööga on võinud kohata mitme-
tel suvistel pidustustel, nii ka äsja 
peetud Viru Folgil Käsmus.

Mitmed neiud ja prouad valisid 
välja oma kodukandi rahvarõivis 

tillukeste nukkudega kõrvarõngad 
või rinnanõelad ja härrad leidsid 
sobiliku prossi. Kaja Raitar on neid 
nukke valmistanud oma seitse aastat 
ning alati on hea tunne, kui mõni ta 
nukkudest kellegi kõrvas või rinnas 
„vastu jalutab“ – eriti palju on ta neid 
kohanud telekast tantsupeorongkäi-
ku vaadates.

Idee tillukesest Eesti rahvariides 

Naine sadade tillukeste nukkudega
nukust tekkis tal omal ajal teispoolt 
maakera külalisi oodates. „Tahtsin 
neile midagi eestipärast kinkida. 
Aga mis on eestipärane? Ikka rahva-
riided. Mõtlesin, et võiks olla pisike 
nukuke, näiteks võtmehoidja. Siis 
läks mul aga lambike põlema: ini-
mesel on kaks kõrva ka! Nii sündisid 
kõrvarõngad,“ rääkis naine. 

Oma nukkude seelikutriibud – 
neid on sadades variatsioonides – 
joonistab ta tekstiilimarkeriga kan-
gale ning nukke lubab ka sapiseebi-
ga vajadusel puhtaks pesta. 

„Eestis on 106 kihelkonda ning 
igal perel oli oma muster, mida 
naaber ei tohtinud järgi teha. Piir-
konnas oli aga sarnaseid mustreid, 
sest kui keegi oli ilusa mustriga väl-
ja tulnud, tehti sarnaseid järgi, kuid 
igaühel oli siiski oma käekiri,“ rääkis 
Kaja Raitar, kes rahvarõivamustreid 
on palju uurinud. Nõnda on igas 
piirkonnas väga palju variante rah-

varõivastest. 
„Harjumaal oli piirkondi, kus 

kanti käiseid, all oli ilma varruka-
teta särk. Mingil perioodil olid aga 
särgid, mis käisid seeliku sisse. Oli 
perioode, kus mindi pikitriibult üle 
põikitriibule või pikitriibu kõrvale 
tehti põikitriipe või isegi ruudulisi 
seelikuid. Need kõik ei olnud sama-
aegselt, aga kui uus oli tulnud kasu-
tusele, siis kanti vanaga paralleelselt. 
Hilisemal ajal kasutati poekangaid, 
millest tehti jakikesed, eriti Põh-
ja-Eestis,“ selgitas Raitar mitmeke-
sisust. „Mandri peal kandis iga eesti 
naine elu jooksul vähemalt küm-
met seelikut: lapseseelik, neiuseelik, 
pruudi- ehk pulmaseelik, abielunai-
seseelik, leinaseelik, eaka naise see-
lik, kirikuseelik, igapäevase elu ehk 
tööseelik.“

Ka meestel oli tema sõnul palju 
erinevaid pükse ja jakke. „Meeste 
riietuses olid mõnes piirkonnas trii-
bulised püksid, mõnes ühevärvili-
sed. Mulgimaalt teatakse tavaliselt, 
et seal kandsid mehed pikka musta 
kuube, aga tegelikult kanti musta, 
lambapruuni, tume- ja hiirehalli, 
valget kuube – oli palju erinevaid 
variante, mitte ainult mustad, mida 
praegu enamasti arvatakse,“ märkis 
Kaja Raitar.

Tänapäeva meestele teeb ta aga 
magnetiga prosse, mida saab kanda 
pluusi peal, tasku servas või kasvõi 
lipsu asemel. Prossi puhul on ka-
sutatud paela, mille mustrid on pä-
rit tikanditest ja vöökirjadest ning 
tillukese aasakese külge saab soovi 
korral kinnitada ka oma kodukandi 
rõivastes nuku.

Üsna uus ese – kuups – sündis aga 
pea aasta eest ja seda tänu kahele 
pikale pojale. Nimelt noorem poeg 
oli leidnud ägeda vintage kuue, aga 
varrukad randmeni ei küündinud. 
„Ja siis mul tuli mõte: Eestis on nii 
palju pikki mehi – muidugi mitte ai-
nult Eestis – paljud on selle teemaga 
hädas, et on tore kuub, kuid varru-
kad on lühikesed. Kui turgatas pähe, 
et kootud varrukad on lahendus ja 
teeksin ka reväärid kudumina, siis 
taipasin, et sellest mõttest võib asja 

saada!“ rääkis Kaja Raitar.
„Kuups“ on tema enda leiutatud 

sõna, sõnadest „kuub“ ja „kamps“. 
„Varrukaotsad ja reväärid on nagu 
kampsil, muidu kuub, mis kuub. Ja 
ma nimme ei pane varrukaotstele 
tugevdusi, sest see on ikkagi kamps, 
kandjal mõnus käeümber, sees on 
vaid kangast vooder, et hoiaks vor-
mi,“ märkis ta.

Kootud mustrid Kaja Raitari 
kuupsidel on etnostiilis: erinevate 
kihelkondade kindamustrid ja ka 
naiste vöökirjade mustrid. „Nad on 
lihtsalt nii ilusad! Välismaalt tellijale 
võin pakkuda ükspuha mis must-
ri, aga Eesti inimene eelistab oma 
kodukandi oma. Kuigi sarnaseid 
mustreid on ka teistel rahvastel: lät-
lastel, ukrainlastel, Skandinaavias, 
isegi Kesk-Euroopas. Materjali on 
tohutult. Olen ka ise mustreid tei-
nud, aga Eesti inimesele on oma 
kihelkonna mustril sentimentaalne 
väärtus. Ja miks hakata jalgratast 
leiutama, kui keegi on juba ammu 
midagi ilusat valmis teinud,“ nentis 
Kaja Raitar.

Tema juurde tullakse nii oma 
pintsakuga kui sobitatakse meist-
ri väljapakutut. „Ma sünteetikat ei 
võta, sel ei oleks mõtet, sest läheb 
kohe topiliseks. Kuid peenvillane, 
šotivillane, tviid on head mater-
jalid. Kandjad on saanud komp-
limente ja tekitanud kuupsidega 
furoori,“ märkis Kaja Raitar, kes ka 
Viru Folgilt mitu kuupside tellimust 
sai.

„Arvan, et rahvusmustrite ar-
mastus on seotud meie juurtega. 
Julgen arvata, et see tähendab ini-
mese jaoks kodu. Inimene, kellel 
on näidata aastasadade pikkune 
kultuuritraditsioon, ta teab oma 
juuri. Me teame, mis juhtub juurte-
ta inimesega. Kui ta juured kistak-
se katki, kui ei ole enam vaimseid 
väärtusi, siis tulevad inimestest 
kurjad teod. Arvan, et rahvakultuu-
ri traditsioon on oluline. Kui sega-
metsas on erinevad puud, siis nende 
võrad võivad kokku puutuda, aga 
igaühel on ikkagi omad juured, nii 
on ka inimestega,“ mõtiskles Kaja 
Raitar.

Kaja Raitar ja tema kuupsid. Fotod: Katrin Uuspõld

Tillukesed rahvariides nukud. 

Magnetiga prossid meestele – kanda saab 
särgi kaeluses või isegi lipsu asemel.
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AUTOKOOL NORAX

Veoautojuhi

„Täienduskoolitus”
27. august - 4. september

(õppetöö L, P kell 8.00)

* Kursuste eest saab tasuda osadena.

B- kat autokool
24. august - 6. oktoober

(õppetöö K, N kell 16.00 - 18.00)

Info ja registreerimine

tel 32 25 060 (E, T, K 11.00-15.45),

Rohuaia 6, Rakvere

või info@noraxkoolitus.ee;

www.noraxkoolitus.ee

12 ak/t on võimalik läbida e-õppena

Täna 139 aastat tagasi, 19. 
augustil 1883. aastal sündis 
Prantsusmaal maailma üks 
tuntumaid ja geniaalsemaid 
moeloojaid Coco Chanel, kes 
suutis muuta moemaailma 
igaveseks. Tema kolossaalset 
panust on võimatu üle hinna-
ta. Chanel andis naistele või-
maluse valida oma stiil ja riie-
tuda mitte ainult kaunilt, vaid 
ka mugavalt. Millised olid te-
ma kuulsamad kingitused 
naistele?

Allan Espenberg

Väike must kleit on Chaneli kuul-
saim riideese. Selle loomise ver-
sioonid on erinevad ja tänapäeval 
on raske täpselt öelda, mis oli selle 
loomise eelduseks. Kindlalt on tea-
da vaid see, et Coco Chanel hindas 
mugavust ega talunud keeruliste de-
tailide rohkust ja toretsemist. Olgu 
kuidas on, kleit jõudis avalikkuse 

ette 1926. aastal ja sisenes võidukalt 
moemaailma.

Koos väikese kleidiga tõi Chanel 
moodi musta värvi, mis on tänapäe-
vani püsinud trend. Kuni 20. sajandi 
alguseni peeti musta leinavärviks 
ja selliste riiete kandmist muudel 
puhkudel peeti sündsusetuks. Coco 
kujundas selle arvamuse ümber ja 
muutis musta tooni elegantsuse vär-
viks.

Henry Ford ütles kunagi, et For-
di autot saab osta igas värvitoo-
nis, kui see värv on must. Ajakiri 
Vogue tõmbas huvitava paralleeli, 
nimetades Chaneli väikest musta 
kleiti “kleitide Fordiks”. Cocole see 
võrdlus meeldis ja ta arendas sellest 
idee, öeldes, et loob Forde, mitte 
Rolls-Royce’e, et ka madalama sis-
setulekuga naised võiksid tema kleiti 
endale lubada.

Tviidist kostüüm
Chanel ammutas inspiratsiooni 
erinevatest allikatest ja laenas pal-
ju ideid meestemoest. Nii sündis 

ikooniline tviidkostüüm. Idee oli 
tõeliselt revolutsiooniline, sest 
tollal arvati, et villane ja siid on 
mõeldud ainult meeste ülikonda-
de jaoks. Kuid Coco purustas selle 
eelarvamuse. Ta lõi elegantse kos-
tüümi kitsast sirgest seelikust ja lii-
buvast jakist ilma krae ja revääride-
ta. Komplekt sai kalli siidvoodri ja 
ketikaunistuse.

Legendaarse kostüümi esmae-
sitlus toimus 1923. aastal, kui Cha-
nel näitas seda oma Pariisi salongis 
Rue Cambonil. Ajakirjanikud võtsid 
tviidikomplekti väga külmalt vastu 
ning kuigi naistele disain meeldis, 
ei äratanud see erilist tähelepanu. 
Pööre suhtumisse toimus pärast de-
monstratsiooni 1954. aastal. Ilmselt 
kulus naistel aega, et hinnata riietu-
se mugavust ja lihtsust.

Kloššpüksid 
Chanel ei jõudnud vabastada naisi 
korsetist, aga ta teostas järjekordse 
revolutsiooni, õpetades naisi kand-
ma mitte ainult seelikuid ja kleite. 

TÄNA MAAILMAS

Coco pani kõigepealt iseendale jalga 
meestepüksid ja kohandas need see-
järel naise figuuri järgi.

1917. aastal Prantsuse Rivieras 
puhates pälvisid moekunstniku 
tähelepanu meremehed ja eeskätt 
nende vormiriietus. Nendelt sai ta 
idee, mis ajendas teda looma nais-
tepükste mudelit avarate, allapoole 
laienevate säärtega. Neid hakati kut-
suma purjepüksteks ja Coco proo-
vis neid kuurortis esimesena jalga. 
Tema soovitusel hakkasid ka teised 
naised pükse kandma: esmalt puh-
kusel jalutamiseks ja seejärel igapäe-
vaelus.

Triibuline madrusesärk
Meremeeste vormirõivad inspi-
reerisid Cocot veelgi. 1917. aastal 
tutvustas ta tervet kollektsiooni, 
mis oli pühendatud mereteemale. 
Cocole meeldis väga madrusesärk, 
eriti selle triibud ja see, kui hästi 
see rõivas igale figuurile istus. Cha-
nel hakkas seda kandma pükste ja 
jakkidega ning nägi selles vapustav 
välja: romantiline ja samas veidi hu-
ligaanlik. Madrusesärgist sai kiiresti 
moekas rõivaese, mille populaarsu-
se kõrgpunkt saabus 1930. aastatel. 
Hämmastav stiilitunnetus ei veda-
nud teda taas alt: sinisest triibust on 
saanud ajatu klassika. 

Ketiga naistekott
Chanel tegi moerevolutsiooni ka 
käekottide osas. Toona kandsid 
daamid pisiasju ridikülides, mida 

tuli käes hoida. Samuti võis märk-
mikke, puudrit ja muud vajalikku 
hoida taskutes. Kuid see oli suhteli-
selt mugav ainult laiade plisseeritud 
seelikute puhul, aga mood oli juba 
pöördumas mugavama lõike poole, 
ilma viktoriaanliku pompöössuse-
ta. Chanel tüdines ridikülide käes 
hoidmisest ja otsustas koti üle õla 
riputada. Selleks varustas ta käekoti 
pika ketiga, millest oli läbi keeratud 
lint. Ristkülikukujuline must tepi-
tud mudel ilmus veebruaris 1955 ja 
sai nime oma sünniaja järgi – 2.55. 
Aastakümnete jooksul on käekotist 
kasutusele võetud palju erinevaid 
variatsioone, kuid see on endiselt 
kultuslik aksessuaar.

Kontrastse ninaga kingad
Chanel armastas mugavust mitte 
ainult riietuses, vaid eelistas ka mu-
gavaid jalanõusid. Traditsioonili-
selt olid kingad ühevärvilised, kuid 
moekunstnik tõi 1957. aastal välja 
kahevärvilise, beeži-musta kinga-
paari. Kingadel oli 5 sentimeetri 
kõrgune kandiline konts. Chaneli 
kontseptsioon lahendas kaks prob-
leemi: kinga hele osa pikendas vi-
suaalselt jalgu ja kontrastne must 
kinganina vähendas näiliselt jala 
suurust. Tänapäeval mängivad di-
sainerid aktiivselt kahevärvilisuse 
ideega, kuid Coco mudel on jäänud 
aegumatuks klassikaks.

Odavad ehted
Cocot tuleb tänada võimaluse eest 

kaunistada end mitmesuguste 
odavehetega. Ta murdis stereo-
tüübi, et kanda tuleb ainult tõelisi 
juveele. Muidugi olid ehted ole-
mas juba enne teda, kuid teistel 
disaineritel toimisid need pigem 
rekvisiidina ja alles Coco tõstis 
need moeaksessuaarideks. Coco 
uskus, et ehted peaksid toimima 
dekoratiivse elemendina, rõhuta-
des naise ilu, mitte tõmbama en-
dale tähelepanu, demonstreerides 
jõukust. Chanel hakkas kostüümi 
osana looma odavaid ehteid, mida 
hakati kutsuma kostüümieheteks. 
Lisaks kandis ta ise nii kostüümi-
ehteid kui väärisasju, näidates, et 
need sobivad omavahel ideaalselt 
kokku.

Parfüüm Chanel Nº 5
Suure prantslanna pärandist ei saa 
jätta mainimata kultuslikku Chanel 
Nº 5. Parfüüm loodi 1921. aastal, 
kuid pole siiani kaotanud oma võlu, 
jäädes Coco Chaneli visiitkaar-
diks. Selle lõi Coco palvel keemik 
ja parfümeer Ernest Beaux. Coco 
soovis, et aroom lõhnaks nagu 
naine, oleks erakordne ja täiesti 
uus, mida looduses ei eksisteeri. 
Koostis osutus ebatavaliseks ja us-
kumatult keeruliseks, sest sisaldas 
üle 80 komponendi, aga samas oli 
ka lihtne – mitmetahulises aroomis 
ei domineeri ükski koostisosa. Sel-
lest parfüümist on saanud tõeline 
legend .

1883: sündis ajatuid asju loonud moekunstnik Coco Chanel
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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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kuulutused.kuulutaja.ee

PAKUN TÖÖD

• Aaspere Eakate Kodu pakub tööd 
kokale. Tel 5302 7604

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

• VASULA LIHATÖÖSTUS Lihapood 
otsib klienditeenindajaid. Ameti-
korter. Tel 505 0425

• Sokisahtel OÜ pakub kuni sep-
tembrikuu lõpuni tööd rõõmsa-
meelsele ja hakkajale klienditee-
nindajale Põhjakeskuse Sokisahtli 
kaupluses. Kui on huvi, saada oma 
CV e-meilile: rakvere@sokisahtel.
net. Tel 5851 6410

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

OÜ Puider Pajus  s 
võtab tööle 
tõstukijuhi.

Info tööpäevi   
tel 529 4854 

Otsime Tapale 
ehitustöölisi. 

Tööd Tapal ja 
kaugemal. 

Buss viib Tapalt! 

Kogemus pole 
kohustuslik, küll aga 

tahe tööd teha! 

Autojuhiload 
ei tee paha! 

Helistada 
tel 5343 7995

RTR Teenused OÜ 
võtab tööle 

E-kategooria autojuhi, 
kallutaja ja platehaagis.

Töö piirkond Virumaa.

Lisainfo tel 506 1861

OTSIN TÖÖD

• Soovin tööd leida Lääne-Virumaal 
autojuhina, kategooriad: B, C, E, D, T. 
Tel 514 5212

•  Vajan Rakvere laserravi tegijat. 
Soovitav üksik korralik naine, väl-
jaõppe ja majutus võimalus. Tel 
554 6490

• Voyage OÜ võtab tööle osalise tööajaga 
bussijuhi Haljalasse. Info tel 509 2583

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

• Põllumajandusettevõte Vinnis pakub 
tööd seafarmi talitajale. Tel 5341 3329

• Osaühing Pajustis otsib oma kollektiivi 
põllumajandusmasinate juhti. Taime-
kasvatustööd - väetamine, silo vedu, läga 
vedu jms kaasaegsete traktoritega. Va-
jadusel masinate remonditööd. Kasuks 
tuleb T-kategooria ning CE-kategooria 
juhiload. Tel 503 6413

• Pakkuda tööd ehitajale, taluma-
jade renoveerimine. Kasuks tulevad 
autojuhiload ja karskus. Info tel 5633 
1530

• Katela saekaater otsib ketassae 
operaatorit. Tööaeg E-R. CV saata 
katelapuit@gmail.com või helista-
da +372 504 8960 

• Farm Lääne-Virumaal Haljalas pakub 
tööd lüpsjale ja karjakule. Lisainfo tel 
511 3486

• 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

• Vajan Rakveres õueterrassi ehitajat 
oma materjalist, kas vanadest kõnnitee 
plaatidest või terrassi lauast, soodsa 
hinnaga. Kõrget hinda pole võimalik 
maksta. Kiire! Tel 554 6490

• Pakun tööd abimehele ehitusel, 
väljaõpe kohapeal, tööauto (võib 
kasutada vabal ajal), kasuks tuleb au-
tojuhiload. Info tel 5370 7537

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

• Otsin aknapaigaldajat Türi linnas, V 
korrusel. Tel 5624 4605
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OSTAME KOKKU: VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

Sea seljatükk, 1 kg Kodune hakklihasegu Pere, 1 kg
(pakendatud)

Poolsuitsuvorst Kuldne rõngas, 1 kg Keeduvorst Lemmik
(viilutatud)
150 g

1.54
2.18

3.85 €/kg
4.68

5.68

PAKKUMISED 19. - 25. august

2.98
4.28

13.86 €/kg

2.68
3.28

8.93 €/kg

2.38
3.18

8.81 €/kg
12.54

14.98

Majoneesi-sinepi grill-liha
440 g
Nõo

Juustuvorst Gost
500 g
Rannarootsi Lihatööstus

Hakklihapitsa Saarioinen
200 g

3.48
3.98

7.91 €/kg

1.24
1.68

3.10 €/kg

1.88
2.44

3.76 €/kg

1.44
1.68

7.20 €/kg

Broileripooltiib Tallegg
400 g
HkScan

Kodupihvid Maks & Moorits
400 g
Atria

A+ A A+ A

5.28
5.88

7.04 €/l

+ 0.10

2.98
3.48

5.28
5.98

0.78
0.98

3.78
4.18

5.20 €/kg

Juust Royal Gouda
Yellow Valio
27% 300 g

Juust Royal Gouda
Yellow Valio
27% 300 g

Juust Royal Gouda
Yellow Valio
27% 300 g

Täissuitsuvorst Moskva
270 g
Saaremaa

Täissuitsuvorst Moskva
270 g
Saaremaa

Täissuitsuvorst Moskva
270 g
Saaremaa

Heeringafilee marinaadis
430 g / 215 g
2 sorti
Viru Rand

Heeringafilee marinaadis
430 g / 215 g
2 sorti
Viru Rand

Heeringafilee marinaadis
430 g / 215 g
2 sorti
Viru Rand

Kohvioad Löfbergs
1 kg / 2 sorti
Kohvioad Löfbergs
1 kg / 2 sorti
Kohvioad Löfbergs
1 kg / 2 sorti

Alkoholivaba vahuvein
Blue Nun
Silver
0,75 l

Alkoholivaba vahuvein
Blue Nun
Silver
0,75 l

Alkoholivaba vahuvein
Blue Nun
Silver
0,75 l

Liköör Vana Tallinn
Eesti 100
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
Eesti 100
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
Eesti 100
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

1.58
1.88

15.80 €/kg

4.68
5.98

4.00 €/kg

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.

Juust Gouda
(viilutatud)
150 g

GT Vein Teliani Valley
Kindzmarauli
12%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Maitseviin Viru Valge
37,5%, 0,5 l
2 sorti / Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Intiimgeel
Durex Naturals
100 ml

Pesuloputusvahend Silan
Aromatherapy
800 ml / 2 sorti

Jäätis Magnum
al 65,5 g
8 sorti

Jogurtikreem Saare
5%, 400 g
2 sorti

Juust Džiugas Mild
(12 kuud laagerdust)
100 g

Mitsellaarvesi Nivea
Sensitive
200 ml

Puding Tere
(laktoosivaba)
200 g / 3 sorti

Teraviljaruudud Cini Minis
(kaneelimaitselised)
310 g
Nestle

Teraviljaruudud Cini Minis
(kaneelimaitselised)
310 g
Nestle

Majapidamispaber
Regina Super Clean
220 lehte
2-kihiline

Puuviljavahuvein Mull
Rabarberi
10%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Casa Charlize
al 12%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Kondoomid Durex
Naturals Thin
3 tk

Plekieemaldaja Vanish
500 ml
2 sorti

Aknapuhastusvahend Ajax
500 ml / 2 sorti

Hambapasta Jordan
75 ml
2 sorti

Vatipadjad Elise
(ümmargused)
80 tk

Pesukaitse Libresse
Classic
50 tk

Must tee Family Blend
100 g
Senok

Svamm Vileda
Tip-Top
3 tk

PAKKUMISED 19. - 25. august

1.24
1.44

8.27 €/kg

1.18
1.38

2.95 €/kg

1.08
1.38

5.84 €/kg

0.88
1.08

4.40 €/kg

Koorene jogurt Farmi
400 g / 2 sorti

Pesugeel Mayeri
1 l / 2 sorti

1.24
al 1.48

al 13.78 €/kg

2.44
2.98

7.87 €/kg

1.08
1.58

10.80 €/kg

al 1.18
1.98

al 15.73 €/l
1.78

2.98

2.88
3.68

0.96 €/tk

6.68
8.48

66.80 €/l

0.54
0.78

0.01 €/tk

3.98
5.98

19.90 €/l

1.28
1.68

0.03 €/tk

Liköör Ürdimeister
35%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Rumm Captain Morgan
Dark Rum
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Maitseviin Nipernaadi
Kirsi
37,5 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi Magistr Divin
De Lux Xo
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambahari Jordan
(soft & medium) 1 tk
2 sorti

2.78
3.98

3.98
5.78

7.96 €/l

2.48
2.98

3.10 €/l

1.54
2.28

3.08 €/l

0.84
1.18

0.28 €/tk

Salvrätikud Picnic
20 tk pakis
2 sorti

Patarei Panasonic
2 tk pakis
3 sorti

3.48
3.88

0.88
al 0.98

0.04 €/tk

1.48
al 2.58

0.74 €/tk

08.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Teraviljaruudud Cini Minis
(kaneelimaitselised)
310 g
Nestle

06.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

SUVEREHVE

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

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

www.cormet.ee

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 renoveerimist vajav Aseri 
lähistel talu koos kõrval-

hoonetega ja maaga 1,4 ha.
www.kv.ee/3362079

Müüa 2toaline korter 
Vägari külas, Jõgevamaal.  

www.kv.ee/3401447

Hind 35 000 €Hind 15 700 €

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 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 2toaline korter, I korrus
• Anda üürile /müüa Koigi külas Järvamaal 2toaline korter
• Anda üürile Uhtnas  1toaline möbleeritud korter
• Anda üürile Põlvas 1toaline möbleeritud korter
• Anda üürile Jõgeval 2toaline möbleeritud korter
• Anda rendile  vana laut Koila külas, Viru-Nigula vallas

KINNISVARA

• Müüa või üürile anda keskküttega 1toaline
korter Tamsalus (tuba, köök, esik, vannituba, 
pakettaknad, turvauks). Tel 5680 1956

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

• Müüa remondijärgus 2toaline puuküttega 
korter, asub I korrusel. Seinad, laed valmis, ak-
nad vahetatud. Info tel 5647 1761 või 5820 7509

• Müüa 2toaline korter Kahala külas, Järva-
maal. Köögimööbli ja tehnikaga. Tel 5624 4605

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

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

• Müüa Kurista külas 3toaline korter. Tel 
5624 4605

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

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

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

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

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

• 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

• Ostan 1-2toalise keskküttega korteri Kundas. 
Tel 5373 5838

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

• Ostan maja Tartu või Jõgevale. Tel 5817 2199

• Soovin osta 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 garaaži Rakveres, võib vajada remonti. 
Tel +358 40160 4747

• 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

• Anda üürile tuba ühele, hind 150 €. Tel 
5662 1987

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

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

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

• Anda üürile Türi-Allikul 1toaline möbleeri-
tud korter. Tel 5624 4605

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

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahjuküt-
tega korter Kadilas. Tel 501 0497

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

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

• Üürile anda 3toaline keskküttega, rõduga, 
läbi maja planeeringuga korter. Korter asub 
Rakvere kesklinnas renoveeritud majas. Üür 400 
€ + kommunaalkulud. Tel 5692 0823

• Välja üürida täielikult möbleeritud 3toaline
heas korras korter Rakveres, Rahu 13, 60 m2, II 
korrus, telliskivimaja, asub vaikses piirkonnas, 
Linnakalmistu vastas. Läheduses Rahu Spor-
dihall, Tammik, terviserajad. Trepikoda lukus, 
turvauks. Keskküte, dušš, vann, kaabel TV, te-
lefon. Olemas kõik eluks vajalik, sh pesumasin, 
külmkapp, keraamiline ahjuga pliit, teler jne. 
Korteril on klaasitud rõdu, korteri juurde kuulub 
kelder ja garaaž. Hind 330 € + kommunaalid ja 
ühe kuu ettemaks. Tel 5197 0234, Hardi

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

• Anda üürile garaaž Haljalas. Tel +358 40160 
4747  

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

• Rakvere Motokodu OÜ pakub rendi-
le õppesõiduplatsi, koos A-kategooria 
mootorrattaga. Lisaks võimalus harjutada 
B-kategooria sõiduvõtteid oma sõidukiga. 
Asume Narva 34, Rakvere (vana Arki hoo-
ne). Tel 5420 0449

SÕIDUKID

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

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

• Müüa Volkswagen Touran, diisel. Info tel 
5569 2057

• Müüa Škoda Fabia, hind 5900 €. Tel 5634 5832

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

VARUOSAD
• Ostan nõukogudeaegse paadi „Progress“ 
dokumendid. Tel 5554 2243

OST

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

• 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

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

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

• Ostan kasutult seisma jäänud või 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 igas seisukorras sõidukeid/maas-
tureid/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, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe järgi. 
Arveldamine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5438 0594

• Ostan kõiki Toyota marki sõidukeid. 
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 vanemad bussid; Hyun-
dai: i20, i30; Mazda B2500, E220; Volkswa-
gen Golf 3 variant, Sharan 2.0 bensiin. Tel 
5896 1576 või tee pakkumine meili teel 
rscarexport@gmail.com

• Ostame autosid igas seisukorras!!! Sõi-
dukorras, remonti vajavad, varuosadeks/
vanaraud/utiil. Küsi julgelt pakkumist! Tel 
5190 0942. Töötame iga päev!

• Ostan s õiduauto ,  maasturi ,  kaubi-
ku! Hind vastavalt margile ja tehnilisele 
seisukorrale! Hind kuni 2000 €. Tel 5682 
2544
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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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

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

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

• 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

• Mulla sõelumine. Laaduri teenus. 
enn.toming@gmail.com. Tel 5646 6749

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

• Ventilatsioonisüsteemide ehitus ja 
hooldus. Ventilatsiooniseadmete müük. 
Parim Õhk OÜ, parimohk@gmail.com, tel 
5348 1874

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

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. Kaevuümb-
riste ehitus ja käsipumpade remont. Tel 5840 
0240

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

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

• 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

•  Teen plaatimistöid Kundas ja Rakveres (van-
nitoad, köögid, ahjud, pliidid). Tel 5606 9271

• 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

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja viimist-
lustööd. Üldehitus, remonttööd (korterid, 
majad, kõrvalhooned), maja ehitus vun-
damendist 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 ga-
rantii. Tel 518 7979

• Lintvundamentide ehitus, müüritööd, 
puitfassaadid, puitkonstruktsioonid, reno-
veerimine. Tel 5646 0674

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

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

• 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 (soojusta-
mine, värvimine, vooder), katused, vundamen-
did, 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

• Elektritööd kogemustega elektrikult. Tel 
5349 5632

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

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

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

• 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

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

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

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   

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

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

220 €

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD
Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.
Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

• 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

• Korstnapühkija puhastab  ja hooldab 
küttesüsteeme. Viru Küttesüsteemid OÜ. Tel 
5664 4440

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

• 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

MUUD TEENUSED
• Soojuspumpade müük, paigaldus ja hool-
dus. RR Küte OÜ, rmati@hot.ee. Tel 5343 5668

• Maahooldustööd  Virumaal. Kululõikus, 
rohulõikus, murulõikus. Küsi julgelt infot tel 
514 8661

• 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, www.kal-
mistuhooldus.ee

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

• Teostame hauaplatside ehitust ja re-
noveerimist. Hinnad alates 220 €. Samuti 
teostame ka muid hauaplatsi teenuseid. 
Tel 5346 5466/5638 9460. FB: Hauarõõm

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 
2528 

• 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

• Raamatupidamisteenused. Tel 5816 2122

• 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. Helista 
juba täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

KODU

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

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

• Müüa söögilaud 4 tooliga, hästi hoitud. Tel 
5625 6998

• Riidepuud 10 tk = 1 €. Tel 5367 4186

• Müüa klaasuksega malmist ahju uks. Tel 
5343 3033

• Müüa vahvlimasin Volta. Töötab, vajab pu-
hastamist. Hind 50 €. Tel 5199 1609

• Müüa bensiinimootoriga muruniiduk Hecht, 
lisavarustusena kogumiskott. Niiduk on kasuta-
tud kuid läbinud äsja tehnilise kontrolli (olemas 
kviitung). Hind 45 €. Asub Käsmus, tel 515 4024

• Odavalt müüa trimmer. Tel 5685 8009

• Ära anda mesitarud koos inventariga. Tel 
5349 6065

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 nõukaaegse mahlapressi ja õunapu-
rustaja. Tel 507 9984

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

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

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

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

• Ostan väiksema malmahju. Tel 517 4186

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

• Ostan akna kõrgusega 1650-1800 hooratta
ja rihmaseibi. Tel 5853 4573
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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

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

Ostan 
ENSV-aegseid 

märke ja 
autasusid, 
margikogu. 

Tel 510 7541

Soovin osta pil  del olevaid esemeid.
Värvid, keretüübid võivad erineda.

Tel 529  1288

Müüa sõelutud 
muld, 

10 €/tonn.
Asukoht Lääne-Virumaa.

Tel 5364 3269

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 5 €/kott ja kasel 6 €/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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Katela saekaater pakub lepa küttepuid
(30 cm/40 cm/50 cm). Laotuna (poolkuiva) 
ruumi hind 70 € + km (84 €). Pakume ka 
transporti - küsi pakkumist. Tel 5982 1004/
katelapuit@gmail.com

• Roela Agro OÜ müüb saetud lõhutud küt-
tepuid 120 €/rm. Transport tasuta Lääne-Vi-
rumaa piires. Roela Agro OÜ. Tel 535 68224

EHITUS

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

• Müüa killustiku erinevad fraktsioonid, 
ehitusliiva, täiteliiva, haljastusmulda. 
Suuremate koguste tellimisel koostame 
hinnapakkumise. Asume Rakveres. Tel 
5619 8547  

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

• Tasuta paekivi ja betooni tükid, 20-40 cm, 
tule ise järgi, Rakveres. Tel 5837 8426

• Müüa soodsalt saematerjali. Tel 501 2905   

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

• 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 10 aastat hoones seisnud kuiva ka-
seplanku. Sobib ehitusel viimistluseks, kui ka 
tislerile materjaliks (50x 6000). Tel 5349 1514

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

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Mee müük, toon ka ise kohale. Hind oleneb 
kogusest. Tel 5346 9159

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

• Müüa sõelutud musta mulda, asuko ht 
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.

• Hobuse kõdusõnnik, peenestatud ja paken-
datud (60L). Kohale toomisega. Tel 520 1570

• Kompostsõnnik. Tel 5370 1178

• Müüa kartulikombain Grimme 650. Osa 
veorullikuid, terad ja ülesveo lint vahetatud 
eelmisel aastal. Vaja vahetada 2 kiilrihma. 
Töökorras. Huvi korral info tel 5199 3008

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

• Ostan kaks traktori tagarehvi 330x96,5 
(13,6/12-38). Tel 5836 4842

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

• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Müüa 10-ne eesti raamiline mesilaspere. 
Tel 5452 2922

• Kodu vajavad ilusad kassipojad. Ostan isase 
pardi. Tel 5367 4186

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



Kuulutaja reede, 19. august 202214 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE/VABA AEG

www.kuulutaja.ee

Kasutatud riiete äri Vilde 6A
UUS KAUP!

Avatud: E-R 9.00-15.00

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: E-R 9.00-15.00 

Tel 551 5680

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 1.00 2.50
Maitseroheline kg 8.00 15.00
Salat kg 4.00
Küüslauk kg 10.00 12.00
Tomat kg 4.00
Väike kurk kg 2.00 2.50
Sibul kg 2.50 3.00
Värske peakapsas kg 2.00
Kaalikas, peet kg 1.50 2.00
Suvikõrvits kg 1.00
Porgand kg 2.00
Herned kg 5.00 6.00
Aeduba kg 5.00
Põlduba kg 5.00
Maasikad, Läti kg 6.00 7.00
Aedvaarikad, Eesti kg 12.00 14.00
Mustikad liiter 6.00
Mustsõstrad kg 5.00
Punased sõstrad liiter 3.00
Karusmarjad liiter 3.00
Kultuurmustikad, imp. kg 7.00 8.00
Murelid, imp. kg 4.00 4.50
Kirsid, imp. kg 4.00
Ploomid, imp. kg 3.00 3.50
Ploomid, Eesti kg 4.00 7.00
Õunad, Eesti kg 3.00
Kukeseened kg 7.00
Arbuus, imp. kg 2.00
Mesi kg 7.00

HINNAD RAKVERE TURUL 18. 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

• 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

TEATED

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

• 1. augusti öösel lahkus kodust Haljala 
vallast meie koer. Reageerib nimele Kev, koer 
on hele beež ja väga sõbralik. Harjunud trenni 
tegema ja läbima pikki vahemaid. Palun, kes 
teda märkab võtta kinni või helistada 5693 9481 
või loomadevarjupaika.

4. septembril alustavad 
Rakvere spordikeskuses täies   

uued treeningud.

Kl 11.15-11.45 - 3-4a mängu- 
ja loovtantsuring (5 €)

Kl 12.00-12.45 - 5-6a mängu- 
ja loovtantsuring (6 €)

Kl 13.00-14.30 - 7-10a 
modern-, loovtants ja 
akrobaa  ka (7 €)

Kl 17.15-18.15 seljatreening 
(6 €)

Kl 18.30-20.00 naisvõimlemine 
(7 €)

Treeneriks füsioterapeut/
tantsuõpetaja Lilian Täht.

Palun registreerida 
www.fysioterapeutlilian.

blogspot.com

Tel 5029437

TUTVUS

• Üksik mees Rakverest tutvub üksiku kena 
pikemat kasvu saleda naisega 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 nõustamine. Anname 
teile parimaid soovitusi. Kõne hind 1,48 
€/min

Taasiseseisvumispäeva 
tähistatakse kontsertide 
ja kodukohvikutega

V äike-Maarja vallas algab taasiseseisvumispäeva tähistamine 20. au-
gustil kell 10, mil asetatakse lilled ja küünlad nii Väike-Maarja kui 
Simuna Vabadussõja ausambale. Kell 13 on Väike-Maarja kirikus 

Maria Listra kontsert „Armastan sind, Eestimaa“, kontsert on piletita, vaba 
annetus kirikukellade ostmiseks. 

„Väike-Maarja vallas on saanud juba traditsiooniks, et taasiseseisvumis-
päeval avatakse kodukohvikud, seekord on neid kümme,“ märkis valla mee-
diaspetsialist Kristel Kitsing. Täpsem info kodukohvikute kohta on leitav 
valla kodulehelt.

Rakvere vallas Uhtnas tuleb neljandat aastat vaba rahva tants. „Mõte tuli 
siis, kui me ei pääsenud tantsupeole ja mõtlesime siis tantsida ilma igasuguse 
konkursita enda rõõmuks ja Eesti auks. Mitmed rühmad tulid mõttega kaa-
sa,“ rääkis ürituse ellukutsuja Sirje Rebane Tantsumaiast. „Seekord on tee-
maks „Läänemere lained“ ja ka publikuga on plaanitud paar tantsu.“

Uhtna külaväljakul algusega kell 17 tantsivad Metsalilled Ulvist, Taara 
Tartust, Hoppet Tallinnast, Sõbratarid Roelast ja Tantsumaias Uhtnast, kaa-
sa lööb Uhtna naiskoor ja lõpetuseks korraldab Tarmo Alaver simmani.

 „Ma arvan, et rahvas vajab praegu selliseid tantsupidusid ja naudib sim-
manit, see on võimalus tulla välja,“ arvas Sirje Rebane.

Tapa vallas Tamsalu tammepargis annavad 20. augustil kell 15 piletiteta 
kontserdi Lõõtsavägilased. Reedel, 19. augustil on aga taasiseisvumispäevale 
pühendatud  klassikalise muusika kontsert Tapa Kultuurikoja pargis kell 19.

Lehtses on 20. augustil nii taasiseseisvuspäevale kui suve lõpule pühenda-
tud pidupäev koos perega: päeval on tänavakorvpalliturniir, tegevused laste-
le ja töötoad, õhtul aga kontserdid.

Viru-Nigula vallas tähistatakse taasiseseisvumispäeva 21. augustil Mahus, 
kus õhtul kell 18 avatakse külaseltsi juures Helmut Elstroki pink ning kell 19 
annavad kontserdi Uurikad ja Marek Sadam.

Laupäeva, 20. augusti õhtul kell 19 tähistatakse Kadrina kirikus Eesti 
taasiseseisvumispäeva klassikaõhtuga, kus musitseerivad sopran Pille Riin 
Erikson, flötist Anne Jalakas ja organist Külli Erikson. Kontsert on piletiteta, 
vaba annetusega.

Rakveres saab kaasa elada Koolitantsu Kompanii lavastusele „Udus või 
ilmsi“ 19. augustil kell 19 ja 20. augustil kell 12, etendus on vaatajatele tasuta. 
20. augustil kell 11 aga kõlab Rakvere Keskväljakul Rakvere linna ja Rakvere 
Linnaorkestri septeti muusikaline tervitus.

Katrin Uuspõld
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Neeruti mõisast ilmus raamat 
Marek Vahula sulest on ilmunud 
raamat „Väike Käbikandja. Nee-
ruti Mõis ja mitu Lugu“. Mõisaloo 
peategelasteks on ajaloolises vaates 
nii autor ise kui ka tema mõisava-
naema Leida, kes elas Neeruti mõi-
sa teisel korrusel veerand sajandit 
(1946-1995 a), aga ka mõisa täna-

sed omanikud Hannah ja Ander 
Ild. 

Raamat annab ülevaate mõisa 
käekäigust alates keskajast ja lõpe-
tades praeguse ajahetkega kui mõis 
päästetud ja taastatud on tänaste 
omanike poolt.

Kuulutaja

Roosast majast sai õuegalerii
Rakvere on saanud oma-
moodi õuegalerii. See asub 
Posti ja Jakobsoni tänava 
nurgal. Seitse Lääne-Viru 
kunstnikku maalisid aja-
hambast puretud roosa 
maja akendele Eesti taas-
iseseisvumispäevale ja 
Rakvere 720. sünnipäevale 
pühendatud tööd – nende 
kaudu saab nüüd aknast 
kas sisse või välja vaadata. 

Katrin Uuspõld

Rakvere linnakunstik Marju Püü-
mets oli juba mõnda aega mõlgu-
tanud mõtet, et mis oleks, kui see 
roosa maja saaks kunsti abil uue vä-
limuse. „Projekti idee oli tuua kunsti 
välja nendeni, kes näitusteni ei jõua. 
See on väga käidaval tänaval ja usun, 
et need tööd saavad palju tähelepanu 
nii kohalikelt elanikelt kui turisti-
delt,“ rääkis Marju Püümets näituse 
avamisel.

Evelin Poolametsa maali tarvis 
oli päevalillede taustal modelliks 
viiulit mängiv tütar Meril. „Tegi-
me maali, et muuta seda kohta ilu-
samaks – käime paar korda nädalas 
muusikakoolis, Meril mängib viiulit 
ja Helis mängib klaverit. Kes oskab 
noodikirja lugeda, saab lugeda Eesti 
hümni esimese lause: „Mu isamaa, 
mu õnn ja rõõm“,“ tutvustas Evelin 
Poolamets oma tööd.

Karola Ainsari Assamalla vaated 
sulanduvad väga loomulikult maja 
roosakasse tausta. „Päris mitu aastat 
tagasi, kui mul oli veidi mässumeel-
sem periood, siis iga kord, kui ma 
siit mööda jalutasin, mõtlesin, et 

teen salaja seitse maali ja löön nad 
öösel naeltega maja külge. See mõte 
ei läinud ära ja ootasin hetke. Ja see 
hetk tuli!“ rääkis Karola Ainsar.

Sel suvel on kunstnik veetnud 
palju aega kodus Assamallas ning 
maali jaoks sobilikud mõtted olidki 
need hetked, mis talle koduses loo-
duses kõnekad tundusid. 

Laila Talunik haaras seitsme aasta 
järel taas pintsli ja maalis nõukogu-
de lippudest kardinad, mille vahelt 
piilub inimene. Kodus abikaasaga 
taasiseseisvumispäevaks pühenda-
tud maali mõtet arutades sai esimese 
idee just temalt, mida edasi arendas. 
„Mina olin 12 ja väiksem kogu seda 
aega meenutades. Kui kuulata vane-
mat generatsiooni ja elu, mida ne-
mad mäletavad, siis ongi need kardi-
nad, mis oli vaja murda ja mille va-
helt välja tulla. Silmad on kui hinge 
peegel, see, mida kunagi ei unusta. 
See on minu mõte. Taasiseseisvu-

mispäeval ja praegusel ajal võiks see 
väga hästi sobida,“ avas Laila Talu-
nik oma tööd.

Teet Suure aknast paistab kelle-
gi kodu, kus on palju kasse ja väike 
vihje „Naksitrallide“ raamatule. „Et 
tegu on Rakverega, on lipp ja veel 
selgeid vihjeid: pildid seinal on Carl 
Sarapi fotod 30ndate Rakvere vaa-
detega ning näha on ka linnapea pa-
raadfoto,“ juhtis ta tähelepanu. 

Brita Kraav rääkis, et on sel suvel 
väga inspireeritud maalähedastest 
vaadetest. „Ja mis saaks olla veel 
maalähedasem kui üks kena rott. Ja 
kui enamik on vaadanud aknast väl-
japoole, siis mina vaatasin sissepoo-
le,“ rääkis kunstik ja lisas, et iseseis-
vuspäeva puhul on täpilised vanad 
mustrid ja toidud pildile kantud.

Mari Riina Mölder kunstniku-
nimega Leekpea on pildile maali-
nud kaapkübarad ja päevakübarad. 
Inspiratsioon tuli oma ateljee aknal 

meeste tantsupeo proove vaada-
tes – tantsijaid, kes oma osa ära te-
gid, puhkasid murul, kaapkübarad 
kõrval. Lillevaasis särasid samal ajal 
päevakübarad. „Mõlemad kübarad 
tugevdavad kaudselt tervist – üks 
läbi tantsu, teine läbi raviomaduste,“ 
on Leekpea mõte. 

Toomas Eraparti töö nimeks on 
„Vabaduse varjud“, millest tähelepa-
nelik vaataja leiab samapalju musti 
triipe-puurivarbaid kui taasiseseis-
vunud Eestil aastaid. 

Posti tänava poole jääva otsasei-
na metallustele kantud töö autor on 
Caspar Sild, kelle jaoks on asukoht 
sentimentaalse väärtusega: ta elas ja 
kasvas üles naabruses, kohas, kus on 
praegu Pihlaka kondiiter. „Mäletan 
roosa maja kohta, et otsapeal oli kir-
jas „Email“. Mõtlesin alati, mis selles 
hoones küll peitub. Siiamaani on see 
mõistatuseks jäänud. Minu tööd jää-
vad seal otsas ehk sama müstiliseks 
kui hoone sisu,“ märkis Caspar Sild.

Tööd akendel kaetakse lakiga ja 
teoreetiliselt peaksid need linna-
kunstniku sõnul vastu pidama viis 
aastat. „Aga võibolla me aasta pärast 
leiame, et teeme uue näituse. See 
oleneb hästi palju sellest, kuidas ini-
mesed vastu võtavad ja kas on uusi 
tegijaid,“ ütles linnakunstnik Marju 
Püümets. 

Majal on katmata veel kaks otsaa-
kent, mis jäävad Parkali tänava poo-
le. „Need jäävad natuke nurga taha ja 
ei tahtnud kunstnikele pakkuda. Eks 
me vaatame linnaarhitektiga, võib-
olla teeme sinna ise!“ ütles Marju 
Püümets.

Mis puutub aga roosa maja aja-
loosse, siis kunagi oli seal Lukmanni 
betoonitööstus ja hiljem emailitöö-
koda.

„Apteeker Melchior“ üllatab meeldivalt
Kinodesse jõuab sel aastal 
juba teine „Apteeker 
Melchiori“ film ja seekord 
soovitan vaatama minna, 
uus osa erineb esimesest 
väga palju. Kindlasti ärge 
nüüd lapsi kinno vedage, 
sest siin on juba karm 
keskaeg ja tõsised piinami-
sed. 

Margit Adorf

Kui te kuulute nende sekka, kellele 
esimene film väga meeldis ja nüüd 
loodate, et teine osa on vähemalt 
sama hea, siis ma isegi ei tea, mida 
teile öelda, sest minu jaoks jäi esi-
mene osa väga lahjaks ja ega ma suu-
re rõõmuga sinna kinno ei läinudki. 
Midagi samalaadset nagu oli esime-
ne osa, te seekord ei saa. Lapspub-
likule kindlasti halb uudis, sest kui 
laps just tõsine laibarohke krimi-
filmi fänn ei ole, siis lastele see film 
pigem ei sobi üldse. 

Kui te vaatasite esimese osa ära ja 
mõtlesite, et häh, teist osa ma enam 
küll vaatama ei lähe, ilge jama ju, 
siis soovitan teil siiski nüüd kinotee 
jalge alla võtta. Sest kuulujuttudel, 
et teine osa on hoopis teistsugune 
ja palju parem, on tõepõhi all. Film 
saab teises osas õige keskaegse hoo 
sisse ja siin juba on mädanenud 
hambaid ja väärastunud ihuliikmeid 
ja koledaid koolnuid ja traagilisi ar-
mulugusid. Hoopis teine miljöö, 
täiesti teistsuguses võtmes vormis-

tatud lugu.
Mina käisin filmi vaatamas pres-

silinastusel, kus oli eelnevalt kohal 
ka lavastaja Elmo Nüganen ja üks 
stsenaristidest Olle Mirme. Nüga-
nen selgitas, et no esimeses osas me 
tegime sissejuhatust ja siis veel ei 
saanud väga palju sündmustele kes-
kenduda ja teises osas me siis oleme 
ikka kõvasti kasutanud spetsialiste ja 
kõik peaks olema enamvähem selli-
ne, et ajaloolased ei saa tulla ütlema, 
et niisugust maja sellel ajal polnud 
üldse olemas vms. 

Lühidalt – Nüganen kinnitas ju-
malakeeli, et nad võtsid asja väga 
tõsiselt ja kuigi päris ajamasinaga 
keskaega filmima minna ei saanud, 
siis igal juhul pingutas meeskond 
seekord nii, et ninast veri väljas. 
Seda on ekraanilt ka näha. Kui esi-

meses filmis olid näitlejad rohkem 
kasitud ja klanitud, siis teises osas 
on kõigil näod kriimud ja on juba ka 
palju koledaid tegelasi.

Olle Mirme tunnistas ausalt, et 
talle endale meeldis teine film roh-
kem ja et talle meeldis ka teise osa 
stsenaariumi palju rohkem kirju-
tada, sest sai juba rohkem loole en-
dale keskenduda. Kõige karmima 
tükeldamise jätsid nad romaani au-
torile Indrek Harglale, kes tegi stse-
naariumi kõige esimese versiooni. 
Mis on filmis peamine? Dialoogid. 
Tegevus antakse edasi läbi dialoogi. 
No või siis läbi visuaalse tegevuse. 
Igasugused tegelaste sisekaemused ja 
monoloogid filmi ei kaunista. Ja siin 
tegevust jätkub, tempo on stabiilselt 
üleval, kogu aeg midagi toimub ja 
samas liigselt ei lobiseta. See on ik-

kagi film, mitte mingi teatrilavastus!
Eriliselt tahaksin ära märkida ja 

kiita Liina Sumera loodud filmi-
muusikat, mis annab loole oma näo 
ja mõnusa sügavuse. Loodetavasti 
antakse see ka mingis vormis heli-
kandjana välja. 

Näitlejad on esimesest osast juba 
tuttavad, seekord väga palju mingile 
peategelaste omavahelisele õrnut-
semisele ei keskenduta, aga intiim-
sust on veidi rohkem kui eelmises 
osas. Piinamisstseenid ja vahepealne 
Melchiori painav unenägu on need 
magusamad palad, mida seekord eri-
ti kiidan, sest need on tõesti ühtaegu 
võikad, kuid samas ka mõnevõrra 
koomiliselt lahendatud, et vaatajat 
väga painama ei jääks. Hirmu- ja võ-
patuse kohti on seekord rohkem kui 
eelmises filmis. Korralik keskaegne 
krimiõudus, ka lugu jookseb palju 
selgemalt ja paremini kui esime-
ses osas ja filmi lõpuks saab kõik ka 
põhjendatud, kes, miks, keda kuskil 
piinas või mõrvas.

Loo sisu ma teile ümber jutus-
tama ei hakka, kes on raamatut lu-
genud, see teab niigi, aga kes ei ole 
lugenud, sellele las jääda üllatuseks. 
Mina ei ole Melchiori sarjast ühtegi 
raamatut lugenud ja mul oli seda fil-
mi väga hea vaadata. Kõik oli kenas-
ti arusaadav, mul ei jäänud tunnet, 
et ilma raamatut lugemata olen pal-
just ilma. Esimese filmi puhul oli see 
tunne väga tugev. Teine film üllatas 
meeldivalt ja jään lootma, et kolmas 
osa, mis peaks samuti veel sel aastal 
kinno jõudma, kuidagi ära ei vaju. 

Melchiori rollis Märt Metsaviir, Dorni rollis Alo Kõrve. Foto: Robert Lang

Oma kunstitööd on Rakveres Jakobsoni 7 akendele ja ustele seadnud üles kunstnikud 
Caspar Sild (vasakult), Teet Suur, Karola Ainsar, Brita Kraav, Evelin Poolamets, Laila 
Talunik, esireas on Toomas Erapart, tema taga Rakvere linnapea Triin Varek. Pildilt puudub 
Leekpea. Foto: Katrin Uuspõld
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