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Rakvere linnapea kooliaasta alguse tervitus

S el sügisel täitub 425 aastat 
hariduselu algusest Rakveres 
kui 1597. aastal avati esime-

ne kool. Nende aastasadade jooksul 
on toimunud palju muutusi nii ha-
riduselu meelsuses kui -keelsuses, 
hoonetes, õpikeskkonnas kui ka si-
sus. 

Muutused ja areng on elu loo-
mulik osa ja nii on Rakvere linna 
hariduselus ka tänavu palju muu-
tusi – kaks senist gümnaasiumi jät-
kavad põhikoolidena ning gümnaa-
siumiharidust hakkab korraldama 
riik. Tööd alustab unikaalne töö- ja 
tehnoloogiakeskus, mille ruumides 
hakkavad õppima kõigi linna põhi-
koolide õpilased. See tingis vajaduse 

ühtlustada tundide algusajad ja nii 
algavad uuel õppeaastal munitsi-
paalkoolides tunnid kell 8:45. Sama 
aja valis koolipäeva alustamiseks ka 
Rakvere Riigigümnaasium. 

Tänavusel tarkusepäeval algab 
Rakvere linnas õppetöö kokku ka-
heksas koolis, millest linna hallata-
vaid on kolm.

Kooliaasta alguses on ärevus 
hinges suurem kindlasti neil, kellel 
lasteaia- või koolitee alles jalge ees, 
aga usutavasti ka abiturientidel. Las-
teaeda või esimesse klassi mineja ei 
tea veel päris täpselt, mida ooda-
ta. Abiturient aga teab, et viimasel 
aastal tuleb veel kõvasti pingutada. 
Mõistan, et siin on ka kurbust, et 

uus riigigümnaasiumi hoone ei ole 
õigeaegselt valminud ja tuleb vii-
mase õppeaasta algust alata asen-
duspinnal. Kuid sõda Euroopas, mis 
kogu maailma majandusele oma 
hoobi andis, ei osanud meist keegi 
ette näha. 

Nagu varasematel aastatelgi soo-
vin, et koostöö kodu ja kooli vahel 
oleks positiivne ning last ning õp-
pimist toetav. Ärge jääge muredega 
üksi, vaid püüdke leida lahendusi. 
Kodu tugi ja rahulik, positiivne kas-
vukeskkond on lapse jaoks oluline. 
Õpetaja mõistev ja toetav suhtumi-
ne niisamuti. Märkame neid, kellel 
on raske ja ärme tõrju neid, kes on 
erinevad. Igaüks on eriline!

Koroonaväsimus ei ole veel unu-
nenud ja pärast piiranguid peavad 
kollektiivid rohkem pingutama, et 
jälle ühtsust taastada, meeskonna-
vaimu leida ja hoida. Kuid tervist 
tuleb ka hoida. Covid-19 ei ole ku-
hugi kadunud ning haigustunnuste-
ga tuleb püsida kodus nii lastel kui 
ka täiskasvanutel.

Soovin head kooliaasta algust 
ning säravat sügist!  

Triin Varek
Rakvere linnapea

Õpetajad on kooliks valmis
Uus õppeaasta toob ka Lää-
ne-Virumaal klassi ette uusi 
õpetajaid ning kooliperet juh-
tima uusi direktoreid.

Katrin Uuspõld

Lääne-Virumaa üks uutest noortest 
õpetajatest on Anna-Liisa Nurm, kel 
veel viimane aasta Tartu ülikoolis 
käia, aga kes otsustas juba tänavu 
asuda õpetama Väike-Maarja güm-
naasiumis 1. klassis, kus teda oota-
vad 16 last.

„Mul on olnud head eeskujud, 
mulle meeldib lastega tegeleda, nii 
sai valik õpetaja ameti kasuks,“ rää-
kis Anna-Liisa Nurm. „Väike-Maar-
ja gümnaasium on mu praeguse 
kodu lähedal ja otsustasin seepärast 
kandideerida. Tahtsin kindlasti just 
maakooli õpetajaks minna, sest olen 
ka ise maakoolis käinud. Väike äre-
vus on praegu sees, aga ootan juba 
väga kooliaega,“ rääkis noor klassi-
õpetaja.

Väikest Vasta mõisakooli Vi-
ru-Nigula vallas juhib algaval õppe-
aastal Silva Kiili. „Meie pere jõudis 
väikeselt maailmarändamiselt tagasi 
kodukihelkonda, ostsime neli aas-
tat tagasi talukoha, mida hakkasime 
taastama. Kandideerisin siin kooli-
juhiks, kuna olen koolitamisega ter-
ve elu seotud, olnud nii õpetaja kui 
lektor, praegu on pooleli doktoran-
tuur,“ rääkis Silva Kiili.

Kiili rõõmustas, et kohalik kogu-
kond on väga aktiivne ning õpeta-
jaskond tubli. „Meil täna ei ole õpe-
tajapuudust nagu paljudes koolides,“ 
märkis koolijuht.

1. septembril on Vasta koolis ak-
tusele tulemas 93 õpilast. „Hiilgeae-
gadel on olnud 120 õpilast, tänavu 
alla saja, aga tulevikku vaadates on 
lasteaiast pealekasvu tulemas,“ on 
Kiili optimistlik. 

Rakke kooli värske direktor Ta-
nel Kümnik rõõmustab, et kõik õpe-
tajate ametikohad on tänaseks täide-
tud. „Näen, et õpetajad on entusiast-
likult vastu minemas 1. septembrile, 
vaimne valmisolek on väga hea,“ 
iseloomustas Tanel Kümnik. 

Seni on Kümnik olnud õpeta-
ja Kiltsi koolis, kuid otsustas end 
proovile panna ja kandideeris Rakke 
kooli juhiks. „Tunnen, et haridus-
valdkond on see, kus tahan jätkata, 

kuid teises rollis. Inimene peab end 
aeg-ajalt proovile panema,“ leidis 
Kümnik.

Erialalt on ta matemaatika-füüsi-
ka õpetaja, kuid algaval õppeaastal 
võtab endale asendusõpetaja rolli. 
„Covidi valguses nõuab praegune si-
tuatsioon palju asendamist. Et õpe-
taja töö oleks võimalikult sujuv, siis 
asendan vajadusel just selles aines, 
kus vaja,“ märkis Tanel Kümnik. 

Veidi ootusärevust tekitavad 
Kümniku hinnangul õpetajatele vä-
lisõpilased ukrainlaste näol. „Rak-
kesse on hetkel tulemas üks selline 
õpilane, aga tuleb olla valmis vaja-
dusel ka rohkemateks,“ rääkis Küm-
nik.

Õpilastele ja õpetajatele soovib 
ta uueks õppeaastaks vastastikust 
mõistmist ja inimlikku suhtumist. 
„Et me ei unustaks ära, et me kõik 
oleme inimesed,“ ütles Tanel Küm-
nik. 

Täiesti uus kool, mis Rakveres 
alustab, on riigigümnaasium. Selle 
direktor Liisa Puusepp ütleb, et tä-
naseks on kõik meeskonnaliikmed 
olemas. „Uue kooli privileeg on see, 
et on olnud konkurss ametikohtade-
le,“ märkis ta. 

Koolis asub hetkeseisuga õppima 
kokku 436 õpilast. „Kümnendasse 
klassi tuleb ka kohe kaks saksa va-
hetusõpilast,“ märkis Liisa Puusepp.

Kuna õppehoone ehitus 1. sep-
tembriks ei valmi, alustatakse õp-
petööga asenduspindadel: kümnes 
klass Pikal tänaval endise Tallinna 
Ülikooli Rakvere Kolledži hoones 
ning 11. ja 12. klassid endises Rak-
vere Täiskasvanute Gümnaasiumis 
Rohuaia tänaval. Riigigümnaasiumi 
pidulik avaaktus peetakse aga Rak-
vere Vallimäel ringlaval.

„Jõulupeo plaanime teha juba 
uues hoones ning uuel õppeaastal 
algab õppetöö uues majas,“ ütles 
direktor Liisa Puusepp. „Õpetaja-
tele soovin vastupidamist, usaldust 
üksteise vastu, head õlatunnet. Ilm-
selgelt saab september olema täis 
muutusi. Õppimine on iga õppija 
enda asi. Meie õpetajad on valmis 
õpilasi igati toetama, aga õppimine, 
eriti gümnaasiumis, on vabatahtlik 
ja õppija enda südametunnistuse ja 
motivatsiooni asi. Panustame selles-
se, et koolis oleks võimalik õppida 
võimalikul parimal moel.“

Foto: freepik.com
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L asteaias on päevakava mit-
mekesine: istutakse põrandal, 
istutakse tooli peal, mängitak-

se, jalutatakse, joostakse, ronitakse 
õues, magatakse. Lapsed saavad olla 
erinevates asendites ja tegevustes. 
Kooli minnes see kõik muutub. Esi-
algu istutakse keskmiselt neli tundi 
päevas tooli peal, vanemates klassi-
des juba 8 tundi. Kehalist kasvatust 
on tavaliselt vaid 2 x 45 minutit nä-
dalas. 

Lapsi viiakse autoga kooli, koju, 
huviringi. Mõnikord nõuab ka hu-
viring istumist: lauluring, kunsti-
ring, muusikakool. Seejärel autoga 
koju koolitöid tegema. Ja ongi ma-
gamamineku aeg. 

Sageli võib nädalavahetustel lastel 
olla veelgi vähem liikumist – tehak-
se koolitöid, veedetakse aega nuti-
telefoni, televiisori ja arvuti taga. 
Seetõttu panen vanematele südame-
le, et huviringiks oleks sportlik tege-
vus. Lapsed lihtsalt peavad liikuma. 
Kui laps tuleb koolist pärast 4-8tun-
nist istumist, istub paar tundi huvi-
ringis, paar tundi koduseid ülesan-
deid tehes ja paar tundi televiisori 
ees, on asjalood kurvad. 

Sportliku huviringiga võiks 

alustada kohe 1. klassi alguses, sep-
tembrikuus. Enamik spordiringe 
toimuvad algklassilastele kaks korda 
nädalas 60 minutit korraga. Seda on 
aga liiga vähe – koolilaps peaks lii-
kuma vähemalt 60 minutit päevas. 
Seetõttu soovitan vähemalt alg-
klassides kombineerida kaks-kolm 
erinevat spordiringi nii, et pärast 
iga koolipäeva saaks organiseeritult 
liikuda. Mida rohkemate spordiala-
dega laps enne 12. eluaastat kokku 
puutub, seda parem.

Vanema eeskuju ja tugi
Nädalavahetustel on võimalus kogu 
perega leida mõni sportlik tegevus: 
matkata looduses, sõita jalgratta-
ga, suusatada, kelgutada, uisutada. 
„Puhkepäeva“, kus laps istub terve 
päev oma toas nutiseadmes, pole 
vaja. Laps peab iga päev liikuma. 
Siiski soovitaksin vähemalt ühe päe-
va nädalas jätta struktureeritud tree-
ningust vabaks, et laps saaks sporti 
teha oma äranägemise järgi. Kui en-
dal pole aega lapsega koos sportida, 
siis saatke ta näiteks batuudikesku-
sesse või ujulasse.

Kogenud treeneri käe all saab laps 
mitte ainult füüsiliselt tugevaks, 

vaid õpib ka meeskonnas tegutsema, 
sõprussuhteid looma, õpib võitma 
ja kaotama, esinema, aega planee-
rima, õpib kohusetunnet, punk-
tuaalsust, pingutamist, eesmärkide 
seadmist.

Igal lapsel jõuab kätte hetk, mil 
ta tuleb koju ja ütleb, et tema enam 
trenni ei lähe. Treener karjus; 
kaaslane narris; kaotus võistlustel; 
treener käskis rasket harjutust teha 
vms. Kõige sagedasem põhjus on 
muidugi see, et kodus pitsat süües 
nutitelefonis mängimine on tun-
duvalt mõnusam, kui mööda köit 
üles ronida ja võibolla selle käigus 
ka villid peopessa saada. Lapse-
vanem saab oma last motiveerida 
ning selgitada, miks sportimine on 
oluline. Kõige parem oleks muidugi 
ka ise eeskuju näidata. Mõnikord, 
tõesti, tuleb spordiala või treenerit 
vahetada.

Füüsiline ja vaimne 
võimekus on seotud
Paljud lapsevanemad ei pane last 
trenni, sest tal on hinded halvad ja 
tahetakse, et laps keskenduks ko-
dus pigem õppimisele. Uskuge, kui 
laps end pärast kooli liigutab, tu-
leb see tema vaimsele võimekusele 
ainult kasuks. Füüsiline ja vaimne 
võimekus on väga tihedalt seotud. 
Spordiringis käivad lapsed peavad 
oma aega paremini planeerima, et 

järgmiseks päevaks samuti kooli-
tööd tehtud saada. Neil on vähem 
aega kodus laua taga veiderdada ja 
nad keskenduvad õppimisele. Spor-
timine ei too halbu hindeid, vaid 
viib elus edasi, annab enesekindlust 
ja usku, et kui väga tahta, on kõik 
võimalik.

Soovitan treeningutes käiva lap-
sega kord aastas käia lapsega noors-
portlase tervisekontrollis, mis on 
kuni 19aastastele tasuta. Samuti 
soovitan kord aastas näidata last fü-
sioterapeudile. 

Jälgige, et lapse jalanõud oleksid 
alati parajad. Pigem suuremad kui 
väiksemad. Vajadusel käige lapsega 
jalgade koormusjaotuse analüüsil 
ning laske valmistada individuaal-
sed tallatoed. Mõnikord on vaja ka 
spetsiaalseid jalanõusid. Palun laske 
lastel vahepeal olla ka täiesti palja-
jalu! Ülikalli koolikoti asemel soovi-
tan investeerida laste jalanõudesse. 
Kusjuures hea koolikott ei pea ole-
ma kallis. Hoopis tähtsam on see, et 
laps kannaks koolikotti mõlema õla 
peal ning koolikoti traksid oleksid 
reguleeritud ühepikkuseks.

Kui laps teeb korralikult sporti, 
peab ka tema toitumine olema täis-
väärtuslik. Siinkohal on abiks näi-
teks lehekülg nutridata.ee. Piirake 
laste rämpstoidu söömist ja jälgige, 
millise toidu peale laps taskuraha 
kulutab. Selgitage, miks energiajoo-
gid on ohtlikud. Õpetage lapsi ar-
mastama puu- ja juurvilju, pähkleid, 
seemneid. Ärge premeerige lapsi 
magusaga, vaid pigem kvaliteetaja-
ga. Ärge unustage, et meie kliimas 
on vaja toidulisandina tarbida D-vi-
tamiini ja laske lapse D-vitamiini 
taset talviti kontrollida. Kui perearst 
ei taha seda teha, saab seda väikese 
tasu eest ise organiseerida.

Jälgige, et laps jooks piisavalt ve-
delikku ning võtaks ka treeningusse 
kaasa veepudeli, kus sees oleks ga-
seerimata vesi.

Laste õnn on lapsevanemate teha!

Lilian Täht
füsioteraapia (MSc), 

psühholoogia (BSc), tantsuspetsialist

Füsioterapeut: „Ühest spordiringist lastele tavaliselt ei piisa“
SOOVITUSED:
• Kalli koolikoti asemel inves-

teerige jalanõudesse. Pari-
mad jalanõud on paljajalu-
jalatsid, mis tunduvad jalas 
nagu sussid, ei suru varbaid 
kokku, mille tald on hästi 
painduv, puudub konts. 

• Piirake laste ekraanide taga 
veedetavat aega. Koolilaps 
võib ekraanide taga veeta 
maksimaalselt kaks tundi 
päevas. Jälgige ka seda, 
millist sisu laps tarbib. 

• Jälgige, et laps ei istuks 
pidevalt ainult passiivse 
rühiga (küürus seljaga). Näi-
teks kõditage last, kui mär-
kate teda lösutamas! Leidke 
ka  koolitööde tegemiseks 
erinevaid asendeid – mõ-
ningaid koolitöid saab teha 
ka põrandal rätsepistes, põ-
randal kõhuli. Mida rohkem 
erinevaid asendeid, seda 
parem. Luuletust ja sõnu 
saab pähe õppida ka õues 
jalutades. Olge loomingu-
lised.

• Kui laps spordib ja toitub 
piisavalt, on vajalik tagada 
ka piisav uni. Umbes kaks 
tundi enne magamaminekut 
võiks olla ekraanivaba aeg. 
Seadke sisse mõnus rutiin: 
vanniskäik, hea une tee, 
unejutt. Ka nädalavahetus-
tel võiksid lapsed magama 
minna samal kellaajal nagu 
koolipäevadel. Algklassi-
lapsed vajavad 9-11 tundi 
und. Uni on kõige tähtsam 
üldse – tähtsam kui head 
hinded või medalid. Uni on 
kõige alus, vundament.  

Tantsutreener Lilian Täht andmas 7-10aastastele tantsutreeningut – venitusharjutused 
on tantsutrennis olulised. Foto: Erakogu



UKRAINA

Ukraina on tugeva iseseisvuse 
ja loominguliste inimeste maa
24. augustil täitus kuus kuud 
päevast, mil Venemaa alustas 
sõda Ukrainas. 24. august on 
ka Ukraina 31. iseseisvus-
päev. Ukraina pealinnast sõja 
eest Eestisse põgenenud Alla 
Volik jagab leheveergudel 
oma ja kaasmaalaste loo.

Alla Volik
Instagram: djakkadj

Igal ukraina perel on erinev lugu. 
Kellegi pereliige läks sõja puhke-
des kaduma. Keegi tuli sugulaste 
ja sõpradega koos. Keegi tuli üksi. 
Inimesed on väga erinevad. Iga lugu 
on eriline. On perekondi, kelle laps 
on juba Eestis sündinud. On tuldud 
erinevatest linnadest: Herson, Ni-
kolajev, Kiiev, Harkov, Mariupol, 
Dnepr. 

Marina on pärit Mariupolist ning 
nagu minagi, elab praegu Eestis, 
Rakveres. Ta on sisemiselt väga tu-
gev ja positiivne naine. 

Kolm-neli päeva pärast sõja algust 
tundus talle, et Mariupolis on siiski 
kõik tavapärane: oli rahulik, trans-
port toimis. Ühe päevaga aga katkes 
kõik: kadusid elekter, gaas, vesi, in-
ternet. Kõlasid lasud. Päev-päevalt 
muutus see kõik üha hullemaks. 

18. märtsi öösel lendas äkitselt 
midagi läbi nende korteri – nad 
võtsid mõned olulised asjad ja põge-
nesid majast, millest püsti oli ainult 
pool. Järgmisel hommikul varises 
maja kokku.

Mariupolis purustati maju ükstei-
se järel. Pidevalt kuskil midagi põles 
ja suitses. 

Marina koos kahe tütre ja emaga 
põgenes Rostovi kaudu Sankt Peter-
burgi, sealt edasi jõudis Narva, kust 
nad suunati Pärnu ja lõpuks Rakver-
re.

Algul nad elasid Eesti riigi abiga 
kuu aega hotellis, said kolm korda 
päevas süüa ning läbielatust toibuda. 
Seejärel andis linn elamispinna ühi-
selamus. Marina on tänulik, et teda 
on Eestis palju aidatud, seda on tei-
nud õpetajad, sotsiaaltöötajad, lin-
navalitsus. Praegu käib ta tööl ühes 
tehases ja plaanib minna eesti keele 
kursustele. Loomulikult soovib ta 
kolida oma korterisse, kuid üürihin-
nad on väga kõrged. 

Ta kaks tütart on saanud käia sel 

suvel mitmes laagris ja neile on seal 
meeldinud. Marina on väga tänulik, 
et selliseid asju on lastele korralda-
tud. Sel sügisel lähevad tütred Rak-
veres kooli.

Kui kodumaal käib sõda, on pike-
maid plaane aga raske teha. 

Mina olen pärit Kiievist. 23. 
veebruaril olin viieaastase tütrega 
oma vanemate juures äärelinnas. 
Enne kella viit hommikul ärkasin 
kohutavate häälte peale, mida pol-
nud kunagi varem kuulnud. Kiiev 
on suur linn, 3 miljonit inimest. See 
on lärmakas linn. Aga seda häält ei 
suutnud ma seostada millegagi, kuni 
taipasin – need on pommid. Olin 
šokeeritud. 

Sügisel ütles mu isa, et sõda võib 
puhkeda. Aga ma ei tahtnud sel tee-
mal rääkida. Inimesed rääkisid palju 
sõjast, aga keegi ei kujutanud ette, 
et midagi sellist võib praegusel ajal 
juhtuda…

Sel varahommikul oli liiklus 
Kiievis väga tihe, apteekidest osteti 
ravimeid, automaatidest võeti raha 
välja. 

Mu vanemad elavad 16kordses 
majas. Naabrid jooksid, keegi karjus, 
keegi oli hüsteerias. Inimesed olid 
šokis. Küsiti naabritelt, mida teha. 
See üks päev kestis nagu terve nädal 
– lihtsalt nii palju asju juhtus. Samal 
päeval kell 16 oli esimene õhuhäi-
re. Olin väga hirmul, sest kuulsin 
seda esimest korda elus. Naabrid 
ütlesid, et tuleb alla minna. Minu 
vanemad ei tahtnud kuhugi minna, 
kuid mina jooksin tütrega treppidest 
alla. Varjendit sel majal ei olnud, 
läksime keldrisse. Hiljem varjusime 
metroos.

Otsustasin tütrega minna sõprade 
juurde kesklinna, kelle maja juures 
oli kunagine varjend, mis oli muu-
detud tätoveerimissalongiks ning 
sinna lubati inimesi ööbima. Olime 
seal tütrega komandanditunni ajal 
kümme ööd.  Pidevalt kõlasid siree-
nid, kuulda oli linna lähedal plahva-
tavaid pomme. Iga päevaga muutus 
olukord ohtlikumaks, kauplustes jäi 
toiduaineid vähemaks. 

Mu isa oli noorena sõjaväepi-
loot ja ühel hetkel ta ütles, et nüüd 
on aeg minna. Tahtsin jõuda Lää-
ne-Ukrainasse. Mu isa oli valmis 
oma autoga sõitma ja meid tütre-
ga kaasa võtma, kuid ema keeldus 

lahkumast, ta jäi Kiievisse. Kui 
tavaliselt võtab sõit aega 24 tundi, 
siis nüüd kulus selleks neli ööpäe-
va, sest liiklus oli tihe ning ko-
mandanditundide ajal ei saanud 
sõita.

Mu vend elab juba kümme aastat 
Tallinnas, ta naine on Eestist pärit. 
Ning vend kutsus meid Eestisse, 
ütles, et riik aitab põgenikke. Sõit-
sime kahe päevaga Tallinnasse, oli-
me paar päeva venna juures, kuid ei 
tahtnud olla talle koormaks, sest neil 
on väikesed lapsed ja üsna kitsas. 

Riigi poolt anti meile majutus 
Nelijärve puhkekeskuses. Selsamal 
päeval kui sinna jõudsime, sai pihta 
see varjend Kiievis, kus olime olnud. 
Sel hetkel sain aru, et otsus lahkuda 
oli õige. 

Saime Nelijärvel elada kaks kuud, 
seejärel mõned nädalad ühes majas, 
mida üks eesti mees meile ajutise 
elamispinnana pakkus ning sealt 
edasi juba Rakveres. Algul kriisitoas, 
siis ühiselamus. Ka mu ema otsustas 
Kiievist lahkuda ja jõudis tuttavate 
abiga meie juurde juunis.

Mu elu on väga palju muutunud. 
Olen tulnud suurlinnast, kus elu 
kees, väga väikesesse paika. Olen 
väga tänulik, et saan töötada praegu 
OG Elektra videovalvemeeskonnas, 
olen väga tänulik oma osakonna 
töötajatele, kes on väga toetavad. 

Ukrainas töötasin DJna, see oli 
mu hobi ja töö, igal nädalavahetusel 
mängisin klubides ja sündmustel. 
Olen küll ülikoolis õppinud lingvis-
tikat, kuid mu süda kuulub muusi-
kale, see teeb mu õnnelikuks, paneb 
südame põksuma ja silmad särama. 
Ka Eestis olen saanud end veidi DJ 
proovida ja saanud mõned kutsed 
ning loodan, et saan seda aeg-ajalt 
nädalavahetustel teha.  

Olen koos paljude ukrainlastega 
tänulik Eestile ja tema inimestele, et 
oleme saanud kõik vajaliku. Paljud 
eestlased ei teeskle mõistmist, vaid 
mõistavadki, avavad oma südame. 
Me kõik otsime end selles uues olu-
korras. 

Mu süda on aga Ukrainas. Kahtle-
mata on 24. august ukrainlaste jaoks 
väga tähtis pidupäev. Ukraina on 
tugeva iseseisvuse ja loominguliste 
inimeste maa. Usume oma võitleja-
tesse. Oleme muidugi väsinud sellest 
sõjast, aga meie rahvas ei anna alla.

Kiiev, purustused Kirillivska tänaval. Foto: Alla Volik

Foto loo autor Allast on Rakveres Pikal tänaval teinud 14aastane Evge-
niya, kes on samuti ukrainlannast sõjapõgenik ja armastab fotografee-
rimist. Ta märkas seda fotot tehes Ukraina värve – kollast ja sinist. 
Rohkem tema pilte näeb Instagram: jnnsullim.
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Aiakujunduse algkursus "Aiastiilidest eskiisini" (44 akad t, 120€)

Neljapäeviti kell 19.00, algus 22. septembril, juhendaja Maia Simkin.

Taimeseade algkursus (72 akad t, 30€ kord)

Kord kuus pühapäeviti kell 11.00, algus 25. septembril, juhendaja Maia Simkin.

Loovuslektoorium (5-10€ kord)

Esmaspäeviti üle nädala kell 19.00, algus 19. septembril, juhendaja Kaja Altermann

Inglise keel suhtluskeelena algajatele (60 akad t, 250€)

Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 17.00, algus 26. septembril, juhendaja Marge Salumäe

Akvarellisõprade kohtumine (10€ kord)

Teisipäeviti kell 18.00, algus 20. septembril, juhendaja Tiiu Veersalu

Mõned kohad on veel vabad.

Ees ootavad keraamika ja kalligraafia kursused, redisaini, siidimaali, ukrainapäraste

kokkamiste ja Eestimaa aiandusalaste teemade töötoad.

Hoia silm peal meie tegemistel ja plaanidel

Juhan Kunderi Rahvakool

Tere tulemast Juhan Kunderi Rahvakooli!

Ootame kõiki endisi ja uusi elukestvat õpet väärtustavaid

täiskasvanuid osalema meie kursustel

Rakveres, Niine 4.

Täpsem info ja kursustele registreerimine

kunderi.rahvakool@mail.ee

5667 7471

TASUTA PROOVIKUU!

OOTAME POISSE TEGUTSEVATESSE GRUPPIDESSE:

2015 ja 2016 SÜNNIAASTAGA

UUS POISTE GRUPP SEPTEMBRIST:UUS POISTE GRUPP SEPTEMBRIST:

2017 SÜNNIAASTAGA

REGISTEERIMINE:
Helista või kirjuta meile

+37253742048 või noored@jktarvas.ee

jktarvas RakvereJKTarvas www.jktarvas.ee

OOTAME TÜDRUKUID:
2012-2013 sünniaastaga

2014-2016 sünniaastaga

TULE JALGPALLI

TRENNI!
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Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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OÜ Puider Pajus  s 
võtab tööle 
tõstukijuhi.

Info tööpäevi   
tel 529 4854

RTR Teenused OÜ 
võtab tööle 

E-kategooria autojuhi, 
kallutaja ja platehaagis.

Töö piirkond Virumaa.

Lisainfo tel 506 1861

PAKUN TÖÖD

• Aaspere Eakate Kodu pakub tööd 
kokale. Tel 5302 7604

• Rakvere kesklinnas asuv sa-
long pakub tööd juuksurile. 
Rohkem infot tel 526 2726

• 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 
ehitustööd teha ja muud vajalikud 
tööd. Võib ka pensionär olla. Tel 
5340 3808

• Vajan Rakvere laserravi te-
gijat. Soovitav üksik korralik 
naine, väljaõppe ja majutus 
võimalus. Tel 554 6490

• Pakkuda tööd taksojuhile Rak-
veres. Tel 5192 0899

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

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

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

• Katela saekaater otsib ke-
tassae operaatorit. Tööaeg 
E-R. CV saata katelapuit@
gmail.com või helistada +372 
504 8960

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

• Põllumajandusettevõte Vinnis 
pakub tööd seafarmi talitajale. 
Tel 5341 3329

• Otsin sobivat töömeest väiksema 
maja krohvimiseks Rakveres. Tel 
5192 0899 

• Aastaringset tööd saab kogemus-
tega ehitaja. Tel 504 0457

• Pakume tööd ehitajale ja ehitaja
abina. Info tel 5809 0936

• Pakun tööd abimeheleehitusel, 
väljaõpe kohapeal, tööauto (võib 
kasutada vabal ajal), kasuks tuleb 
autojuhiload. Info tel 5370 7537

• Aastaringset tööd saab ehitus
abitööline. Tel 5360 0003 

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

• Pakun tööd üldehitajatele. Tel 
514 4940

• Pakume tööd lukksepa ja lukk-
sepa abina. Info tel 5809 0936

• Tööd saab kogemustega met-
samees. Raided ja noorendike 
hooldus. Tel 511 6500

OÜ Puider Pajus  s 
pakub tööd 

nelikanthöövli 
operaatorile. 

Väljaõppe võimalus 
kohapeal. 

Tööaeg E-R 8.00-17.00 
Info tööpäevi   
tel 529 4854

OTSIN TÖÖD

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

TÄNA MAAILAS

1980: ilmale tuli Kevin McCallisteri osatäitja

T äna saab 42aastaseks Ameeri-
ka Ühendriikide filminäitleja 
ja muusik Macaulay Culkin, 

kes sai eelkõige kuulsaks oma rolliga 
kultusfilmis „Üksinda kodus“, kui ta 
oli vaevalt 10aastane. Praegu on aga 
kunagine lapsnäitleja pereinimene ja 
tal on endal laps.

Näitleja populaarsuse kõrgpunkt 
jäi 1990. aastatesse, kui filmist „Ük-
sinda kodus“ sai ülemaailmne hitt. 
Kuid juba 14aastaselt jäi Macaulay 
praktiliselt töötuks, põhjuseks olid 
tema osalusel tehtud filmide üheül-
balisus ja madalad sissetulekud ning 
isast mänedžeri jultunud nõudmised. 
Christopher „Kit“ Culkin uskus, et 
tema pojale tuleks maksta miljoneid, 
aga filmistuudiod ei soovinud kuluta-
da lõviosa eelarvest poisi honorarile. 
Noor näitleja oli pidevalt stressis, li-
saks oli ta väsinud Kevin McCalliste-
ri kopeerivatest tegelastest, mistõttu 
tegi karjääris pausi, mis kestis aastaid. 

Kui Macaulay millegi poolest sar-
nanes Keviniga, siis oli selleks suur 
hulk sugulasi: Macaulayl on neli ven-
da ja kaks õde. Perepea Christopher 
Culkini karjäär Broadwayl kukkus 
kokku ning pole üllatav, et kui nel-
ja-aastast Macaulayd märkasid New 
Yorgi filharmoonia juhid, hakkas 
mees oma poja mänedžeriks.

Katoliiklikust koolist siirdus laps 
teatrikooli ja 1985. aastal tegi ta oma 
filmidebüüdi, kuid tiitrites teda isegi 
ei mainitud. Märkimisväärsemaks 
osutus tema osalemine ühes telesar-
jas, kuid peaosaga filmis „Onu Buck“ 
sai ta pileti meelelahutusärisse. Fakt 
on see, et just siis nägi Macaulayt 
produtsent John Hughes ja mõistis, 
et poisist saab staar.

Kui Hughesile tuli idee teha ko-
möödia poisist, kelle vanemad unus-
tavad ta jõulude ajal üksinda koju, 
meenus talle Culkin. Õigluse mõttes 
korraldati proovivõtted, kuigi ükski 
teine kandidaat ei olnud Macaulayst 
veenvam. Kevini rolliga kandideeris 
näitleja Kuldgloobusele, ta sai hono-
rari sada tuhat dollarit ja „aasta lapse“ 
tiitli.

Aasta hiljem mängis Culkin üht 

peategelast draamas „Minu tüdruk“, 
mille eest sai miljon dollarit. Järgnes 
mitu ebaõnnestumist, kuid „Üksinda 
kodus 2: Kadunud New Yorgis“, tasus 
end taas ära ja tõi näitlejale rekordi-
liseltkõrge, 4,5 miljonilise honorari.

Seejärel algasid probleemid: Ch-
ristopher Culkin nõudis oma pojale 
sama tüüpi komöödiarollide eest mil-
joneid, mis filmistuudiotele ei sobi-
nud. Samal ajal nomineeriti Macau-
lay „Kuldse vaarika“ kandidaadiks. Ta 
kas ärritus antiauhinna nominentide 
nimekirja sattumisest või oli väsinud 
ühesuguste kangelaste mängimisest, 
kuid Macaulay ütles oma vanematele, 
et on filmitööst väsinud. Ema toetas 
poega, kuid isa nõudis, et ta jätkaks 
tööd, mille tulemusena läksid vane-
mad tülli ja kaebasid teineteist kogu-
ni kohtusse.

Ei olnud õnne naistega
Mingil hetkel tundis Macaulay end 
mahajäetu ja üksikuna ning leidis 
tuge vaid romantilises suhtes lapse-
põlvesõbra Rachel Mineriga. Nad 
abiellusid 17aastaselt, aga nagu sa-
geli juhtub, ei kestnud noorusabielu 
kaua: juba mõne aasta pärast läks 
paar lahku.

2002. aasta kevadel hakkas Culkin 
käima Ukraina päritolu näitlejatari 
Mila Kunisega. Pärast mõneaastast 
kooselu läks Mila Kunis temast lah-
ku. Alles aastaid hiljem tunnistas 
näitlejanna, et tal oli lahkuminekuks 
mitu põhjust. „Ta oli ülipopulaar-
ne,“ meenutas Kunis suhte algust 
Macaulayga Howard Sterni telesaa-
tes. „Temaga oli võimatu tänaval 
kõndida. Kui fännid teda nägid, kar-
jusid nad kui hullumeelsed. Fännid 
lihtsalt ei teadnud, kuidas reageerida. 
Kuid seda ei saa nimetada tavaliseks 
reaktsiooniks tuntusele. See oli eba-
adekvaatne.“

Kui Mila jaoks oli suhte lõpetami-
ne valulik, siis Culkini jaoks muutus 
kõik sügavaks depressiooniks. Pur-
jus Macaulayst ilmusid veebis pildid 
ja seejärel levisid kuulujutud tema 
narkosõltuvusest.

2012. aastal teatasid Ameerika 

kõmulehed, et Culkin muutis oma 
korteri narkourkaks ning kui ta sa-
mas vaimus jätkab, siis vaevalt ta üle 
poole aasta enam elab. Näitleja esin-
dajad nimetasid artiklit väljamõeldi-
seks ja kinnitasid, et Macaulayga on 
kõik korras. Kuid uudised Culkini 
surmast ilmusid veebis hirmuäratava 
sagedusega, mis tegi fännid mureli-
kuks.

„Ma mängisin tulega. See on ilm-
selt parim väljend. Samas pole ma 
kunagi võõrutusravil ega muus sar-
nases kohas käinud. Ma ei pidanud 
kunagi end „puhastama“,“ kirjeldas 
Culkin oma endist sõltuvust.

Uus algus puhtalt lehelt
Käesoleva sajandi algus polnud Cul-
kinile kuigi soodus: rollid erinevates 
filmides ei suutnud tema filmikar-
jääri taaselustada ning tema asuta-
tud paroodiarockbänd The Pizza 
Underground vilistati publiku poolt 
mitmel korral välja ja lagunes 2016. 
aastal.

Edu hakkas tulema siis, kui Culkin 
hakkas aktiivselt tegutsema reklaa-
mides, kasutades ära täiskasvanud 
Kevin McCallisteri kuvandit, käivitas 
oma saate ja asus tegutsema sotsiaal-
võrgustikes. Osalemine filmis „Elu-
muutev Tai“ osutus edukaks katseks 
ning võtted „Ameerika õuduslugude“ 
10. hooajal pani vaatajad uskuma, et 
Macaulay on oma karjääris jälle ree 
peale saanud.

Ka näitleja isiklik elu hakkas laabu-
ma. 2013. aastal räägiti tema suhtest 
noore Jordan Lane Price’iga, kes on 
väga sarnane Mila Kunisega, kuid see 
suhe ei kestnud kaua. Kuid romaan 
Tai-Kambodža päritolu Brenda 
Songiga, kes mängis koos Culkiniga 
filmis „Elumuutev Tai“ ei päästnud 
näitlejat mitte ainult ohtlikest sõltu-
vustest, vaid pani ta mõtlema ka isa-
dusele.

Mullu aprillis sai 40aastane 
Macaulay isaks. On sümboolne, et ta 
pani pojale nimeks Dakota – oma au-
toõnnetuses surnud õe mälestuseks. 

Allan Espenberg

Info ja kandideerimine
TEGUTSEME KA TAPAL.
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

PAKKUMISED 26. august - 1. september

2.98
16.56 €/kg

3.68

1.68
13.44 €/kg

2.28

2.64
13.20 €/kg

3.98

Veisemaksapasteet
210 g
Maks & Moorits

3.48
8.70 €/kg

3.78

Viiner EHE Rannarootsi
(liha 90%)
330 g

Lastevorst Valla
600 g
HkScan

2.28
6.91 €/kg

2.68

1.18
1.97 €/kg

1.44

1.94
19.40 €/kg

Glasuuritud broileristeigid
400 g
Nõo

Hamburger juustuga Mamma
195 g
Saarioinen

Heeringasült
270 g / 100 g
Viru Rand

Räimerullid juurviljadega
marinaadis
380 g / 200 g
Viru Rand

Valgehallitusjuust Brie President
32%, 125 g
2 sorti
Estover

Juust Džiugas Delicate
(24 kuud laagerdust)
180 g

0.98
4.67 €/kg

1.28

A+ A

A+ A

Juust E-piim
150 g / 2 sorti

A+ A

1.68
13.44 €/kg

2.28

2.98
16.56 €/kg

3.68

1.78
9.13 €/kg

2.08

Võileivamääre Farmi
150 g / 2 sorti

Kiudainerikas jogurt Hi!Fiber
150 g / 2 sorti
Tere

Kohupiimakreem Alma Valio
150 g / 4 sorti

Jogurtijook Actimel
metsamarja
8 x 100 g

Kaerajook Alpro
1 l

0.68
4.53 €/kg

al 0.74

1.04
6.93 €/kg

1.18

1.24
8.27 €/kg

al 1.58

Juust E-piim
150 g / 2 sorti

2.34
2.74

2.88
3.60 €/kg

3.68

0.68
4.53 €/kg

0.94

Koonusjäätis Magnum
Almond Cone
160 ml / 99 g

Üllatusmuna Kinder
20 g

Kummikommid Drako
150 g / 2 sorti

08.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.14
7.60 €/kg

1.48

0.92
46.00 €/kg

0.98

1.48
14.95 €/kg

2.08

A+ A

A+ A

Hakklihasegu Oma
(pakendatud)
1 kg

Kaelakarbonaad hapukoore marinaadis
1 kg

Poolsuitsuvorst Nevski, 1 kg

Keeduvorst Vene
(viilutatud)
150 g

Makaronisalat
1 kg

2.88
3.18

6.88
7.88

3.48
3.98

3.58
4.18

0.58
0.68

3.87 €/kg

Seapea
1 kg

0.28

A+

A+ A

A+ A

HEA HIND

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

PAKKUMISED 26. august- 1. september

Õunaäädikas
(orgaaniline)
300 ml

Šampoon ja palsam Elvital
Extraordinary
(kuivadele juustele)
al 200 ml

Nõudepesuvahend Fairy
900 ml
4 sorti

Akna- ja klaasipuhastusvahend Clin
500 ml
2 sorti

Õhuvärskendaja Air Wick Spray
236 ml
3 sorti

Dušigeel Palmolive
250 ml
3 sorti

Pasta Al Dente
(gluteenivabad)
400 g / 3 sorti

+ 0.10

Kaitst. päritolunimega
vein Riesling

,         lal 7,5%  0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Gin Kingsmill
38%, 0,5 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Viin Stolichnaya
Premium Vodka
40%, 0,5 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Vatitikud Elise
(bambuspulgaga)
200 tk

Laste hambahari Jordan
(extra soft & soft)
1 tk / 3 sorti

1.18
1.68

2.95 €/kg

1.38
1.94

4.60 €/l

2.78
3.94

5.56 €/l

1.98
2.88

7.92 €/l

2.48
al 3.28

al 9.92 €/l

1.28
1.74

25.60 €/l
1.28

1.88

0.74
0.84

2.55 €/l

4.88
5.98

6.51 €/l

2.54
3.58

2.82 €/l

1.14
1.48

3.80 €/kg

1.84
2.28

3.68 €/l

2.98
4.28

12.63 €/l

0.98
1.28

0.02 €/tk

Tomatimahl Heinz
290 ml

Õlu Meistrite Gildi Pilsner
4,5 ,    568 l%  0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Apricot
18 ,    5 l%  0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

0.64
0.78

1.78
1.98

Rulldeodorant Nivea Men
50 ml
2 sorti

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Laste hambapasta Colgate
Magic mild mint
50 ml

Laste hambahari Colgate
Youth
1 tk / 2 sorti

Puhastuskreem Cif
Lemon
300 g

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Salvrätikud Zewa Kids
3-kihiline, 60 tk karbis
3 sorti

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

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.

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

0.48
0.58

22.86 €/kg

0.58
0.88

2.48
2.98

0.21 €/tk

1.88
2.28

0.94 €/tk

Pastapliiats Linc
0.7 / sinine
erinevad

Pastapliiats Linc
0.7 / sinine
erinevad

Pastapliiats Linc
0.7 / sinine
erinevad

Liimipulk Ustick
21 g / 1 tk
M & G

Liimipulk Ustick
21 g / 1 tk
M & G

Liimipulk Ustick
21 g / 1 tk
M & G

Värvipliiatsid Maped
Harry Potter
12 tk pakis

Värvipliiatsid Maped
Harry Potter
12 tk pakis

Värvipliiatsid Maped
Harry Potter
12 tk pakis

Geelpliiats M & G
2 tk / sinine
Geelpliiats M & G
2 tk / sinine
Geelpliiats M & G
2 tk / sinine

Röstitud mais Mexicorn
70 g / 2 sorti
Mogyi

0.38
0.48

5.43 €/kg

India pähkel Premium
300 g
Germund

5.58
6.98

22.32 €/kg

4.62
5.94

15.40 €/kg

Pekaanipähklid Premium
250 g
Germund

0.30
al 0.38

10.00 €/kg

Biskviitküpsis Barni
30 g / 2 sorti

+ 0.10
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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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

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

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

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 korralik suure krundiga palkmaja
Kiviõlis. Info tel 5664 8458

• Müüa garaaž Rakveres, Heina tänaval. Tel 
5801 8832 

OST

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

• Ostan 1- või 2toalise korteri Tamsalus või 
Rakkes. Tel 580 56737

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

• 5-liikmeline pere ostab 3-või enam toalise
korteri, väiksema maja või maja osa Rakvere 
või lähiümbrusesse, otse omanikult. Tel 5592 
2258

• Soovin osta Rakveres maja. Vähemalt 5toa-
line, olemas võiks olla puupliit, kamin, saun, 
kinnine hoov. Ootan pakkumisi numbrile 
5631 6754

• Ostan maja Tartu või Jõgevale. Tel 5817 2199

• S o ov i n  o s t a  g a r a a ž i  R a kv e re s,  s e i -
sukord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mittevaja-
minevad 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 garaaži Rakveres. Tel 5816 7923

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

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

ANNAN ÜÜRILE

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

• Annan üürile ühe toa Helsingis. Tel 508 3993

• Anda üürile 1toaline mugavustega korter
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

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

• 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 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

• Annan üürile juuksuri ja maniküüri kohad
Rakvere kesklinnas. Tel 508 3997

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee 

• Müüa mikrobuss Citroen Jumper 2007. a, 
läbinud väikse õnnetuse aga töökorras, hind 
1500-1700 €. Tel 5801 8832

OST

• 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 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 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 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, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe järgi. 
Arveldamine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5438 0594

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

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 5558 5956

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

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.grossitoidukaubad.ee
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

TARTU, KESKUSE TEE 2

8,7m2 (sobiks lillepoeks) – 
1. korrusel

PÕLVA, KESK TN 41

17,5m2(sobiks lillepoeks) 
– 1. korrusel

NARVA, TALLINNA 52, 
220m2 - 1. korrusel

NARVA, RAKVERE 71, 
MEGAMARKET

85,6m2; 10,3m2; 316,6m2; 
25m2 - 1. korrusel

LOKSA, 
ROHUAIA 6

71,2m2 - 1. korrusel

RAKVERE, 
TURU KAUBAMAJA, 
LAADA 16

49,4m2; 49,1m2; 52m2

Tel: 5554 5501
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* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

kuulutused.kuulutaja.ee

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

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

• 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

• 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  

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

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

• 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 

• Ehitus- ja remonttööd. Siseviimistlustööd, 
fassaadid (soojustamine, värvimine, vooder), 
katused, vundamendid, terrassid jne. Vannitoad 
ja santehnilised tööd.. Tel 5803 4004, kui tekkis 
huvi siis helistab ja jõuame hinnas kindlasti 
kokkuleppele.

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

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

• 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

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santehnili-
sitöid, elektritöid. Samuti vannitubade remonti. 
Tel 518 7979

• Väike fi rma teeb kõiki sisetöid, ka väiksema 
mahulisi (vannitoad, saunad, maalritööd jne). 
Tel 5695 2190

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

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

• Maalritööd. Tel 503 0406

• Teeme igasuguseid lammutustöid. Tel 
5891 6787  

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 5890 2983

• 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. 

• 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

• 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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.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
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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

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

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 246Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

Ostan 
ENSV-aegseid 

märke ja 
autasusid, 
margikogu. 

Tel 510 7541

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 €

www.kuulutaja.ee
LOE

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

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

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

• 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

MUUD TEENUSED
• Valmistan uksi ja aknaid. Tel 5349 6065

• 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 

• 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

• Arvutite hooldus ja remont. Printerite 
müük, hooldus ja rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinnaga analoogtoo-
nereid. 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 elektrooni-
kat. Helista juba täna tel 551 2053. Vaata ka 
www.hss.ee

TRIMMERITÖÖD.
Ka pikemad koostööd.

Tel 5555 3356

KODU

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

• Müüa trenažöör. Tel 5567 4661

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

• Müüa rahvariiete komplekt ja pastlad nr 
39; akordion Weltmeister 96 bassi, akordion
Manfrini-Itaalia 12o bassi, laste rahvariide 
pluusid. Info telefonil 5674 0905

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

• Pakun noortesektsiooni (laud + kapp + riiu-
lid), diivan + tugitool, ümarlaud kööki, elekt-
ripliit, voodi + madrats, vaibad. Tel 5594 7776

• Müüa emailpliit koos raami ja kogu tarviku-
tega, uus ja malmist kaminasüdamik, suurem 
sort koos klaas uksega. Plattesaag koos höövliga, 
vabrikutöö, 380 V ja ümmargune laud koos 
3 tooliga aastast 1930, vajab restaureerimist. 
Tel 5391 1685

• 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

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 nõukaaegse mahlapressi ja õunapu-
rustaja. Tel 507 9984

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

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

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

• 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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas saetud ja lõhutud küttepuid, 
kuivad ja toored, lehtpuu, koju vedu 5-10 rm. 
Tel 505 1528

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

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

• 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!

• 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 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 
küttepuid 120 €/rm. Transport tasuta 
Lääne-Virumaa piires. Roela Agro OÜ. Tel 
535 68224

• Müüa Rakveres korralikku kuiva vahtra-
puud! Pakitud 40 L võrku, 30 cm pikk. Koti 
hind 4.80 €, piiratud kogus. Tel 5300 3606

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, sanglepp. 
Tel 5192 4320
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KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

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 sõelutud 
muld, 

10 €/tonn.
Asukoht Lääne-Virumaa.

Tel 5364 3269

EHITUS

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

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 9113

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

• Müüa killustikku, erinevad fraktsioonid. 
Tel 554 9113

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

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

• Müüa soodsalt saematerjali. Tel 501 2905   

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

METS

• Müüa kuuseheki taimi kõrgusega 30-40 cm 
– 4 €/tk. Tee tellimus taivo.delfi no@gmail.com 
või telefonil 523 9745

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, asukoht 
Rakveres, lisainfo telefonil 526 1408

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 9113

• Purustatud turba allapanuga hobusesõn-
nik, asendamatu soojuse hoidja kasvuhoo-
nes, sobib hästi ka lillede-puude-põõsaste 
istutamisel väetiseks ja aiamaale rammuks. 80 
L=6.50 €. Rakvere piires koju toomine tasuta. 
Tel 5557 2217

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

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

• Müüa mesilaspere koos taruga, vurriga ja 
mm inventariga. Tel 5569 3587

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

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

• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 5845

• Ostan RS-09 silindri, lm 90 mm. Tel 5558 5956

• Ostan kasutatud töökorras 4 m sahkseemen-
diga teraviljakülviku. Tel 5567 0246

VANAVARA

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

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

•  Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust 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, märgi-
karbid ja märgivaibad. Ostan raamatu
„Oikumeeni äärel“ 30 €/tk ja enne 1940. 
aastat trükitud nahkköites raamatuid (raa-
matu 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

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõsaid, 
maasika-, vaarika-, mustika-, viinapuutaimi 
ja muid püsikuid L, 27.08: Haljala Grossi poe 
vastas 9.00, Rakvere turg 10.00, Väike-Maarja 
Coop parkla 12.00, Simuna 13.00, Laekve-
re13.45. Info tel 518 8465, www.arlipuukool.ee

• 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.

TUTVUS

• 50aastane mees Tapalt  sooviks tutvuda
rahuliku ja toreda naisterahvaga. Tel 5452 0549

• Armsad prouad, soovitatavalt täidlased, kuni 
87-aastased, kirjutage mulle: Tartu, Riia tn 2, 
Kvartal keskuse postkontor 35201132711

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
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KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 1.00 2.50
Maitseroheline kg 8.00 15.00
Küüslauk kg 10.00
Tomat kg 3.50 4.00
Väike kurk kg 2.00
Sibul kg 2.50 3.00
Värske peakapsas kg 1.50
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
Kultuurmustikad, imp. kg 7.00 8.00
Murelid, imp. kg 6.80
Kirsid, imp. kg 4.00
Ploomid, imp. kg 3.00 3.50
Ploomid, Eesti kg 4.00
Õunad, Eesti kg 2.00 3.00
Kukeseened kg 8.00 10.00
Arbuus, imp. kg 2.00
Mesi kg 7.00

HINNAD RAKVERE TURUL 25. AUGUSTIL.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Laupäeval, 27.08 kella 10.00 – 11.30 
müüb turul puukool istikuid!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Ekspert: auto pesemine aiavoolikuga 
võib teha sõidukile karuteene
A utoekspert tõdeb, et paljud sõidukio-

manikud ei tea, kuidas auto pesemine 
aiavoolikuga, linnuheite koristamata jät-

mine autolt või väikestest täketest ja kerekahjus-
tustest möödavaatamine võib sõidukit lähiaastate 
jooksul mõjutada.

Amservis järelteenindusega tegeleva Kaido 
Pauli sõnul on tavaline, et igal viiendal töökotta 
jõudval autol on mõni täke, mõlk või muu kere-
vigastus, mis vajaks reageerimist – isegi kui auto 
omanik on toonud auto hooldusesse hoopis mõ-
nel teisel põhjusel. Kui taolised vigastused autol 
paratamatud, pole need tema sõnul vältimatud. 

„Näen täna pea iga päev kasvõi kaupluse auto-
parklas, kuidas need vigastused tekivad – olgu sel-
leks hooga lahti lükatud ja teise auto pihta läinud 
autouks, väikese valearvestusega tagurdamine 
või hoopis üleliigne, aga valesti hooldatud auto, 
mille omanik püüab kuiva lapiga sellelt tolmu 
eemaldada,“ kirjeldab Amservi Viljandi ja Paide 
esinduses tegutsev Paul ning jagab nõu, mida tu-
leks auto paremaks hooldamiseks teada ja silmas 
pidada.

Värvikahjustuse kaudu hakkab 
niiskus autole liiga tegema
Kuigi talvised libedad teeolud viivad auto juh-
timise tihti käest, pole ka suvi plekimõlkimiste 
osas kuidagi teistsugune. „Inimesed on puhku-
selainel ja mõtetega mujal, väljas on palav ja ehk 
see kõik kokku põhjustabki paratamatult rohkem 
pisemaid riivamisi,“ tõdeb Paul, kelle sõnul jõuab 
autotöökotta kõige enam just parklas kriimustusi 
saanud autosid.

„Kuigi võib tunduda, et väikese täkke korral 
võib selle ülevärvimist edasi lükata, tasuks mõel-
da faktile, et ka kõige pisem mõlk ja kahjustus 
võimaldab niiskusel auto värvi alla pääseda ning 
kahjustust suurendama hakata. Seda eriti veel 
meie kliimas, kus päeva ja öö temperatuuride 

vahe on suur ning kondents tekib autokerele juba 
ainuüksi sellest,“ selgitab autoteeninduse ekspert.

Parklas oma autole kontrolltiiru 
tegemine peaks olema A&O
Olid ajad, mil inimesed tavatsesid pärast poeskäi-
ku parklas seisnud autole tiiru peale teha, kuid 
nüüd, mil autod on luksusesemest pigem tarbe-
vahendiks muutunud, unustatakse see tihti ära. 
„Mida kiiremini avastada mõni täke ja sellega ka 
koheselt tegeleda, seda väiksem on võimalus, et 
see koht roostetab üles ning õhumullid ja niiskus 
värvi all kaugemale levivad. Kokkuvõttes mõjub 
see ka rahakotile, kui ülevärvimise asemel on 
mõne aja pärast kogu kahjustunud detail tarvis 
välja vahetada,“ tõdeb Paul. 

Parandustöö hüvitamiseks on aga vaja välja 
selgitada, kas tegemist on liikluskahjuga, millel 
on süüdlane, või kaskokahjuga ehk inimese enda 
süüga. „Suurema parklamõlgi korral tasuks kind-
lasti uurida parkla omanikult, kas on olemas kaa-
mera salvestis või pöörduda politseisse ja seejärel 
autoesindusse, kui parandustööd katab kasko. Kui 
kaskot pole, tuleks ikkagi tulla töökotta ja võtta 
remonttöödeks vajalik hinnapakkumine,“ kirjel-
dab Paul protsessi.

Linnuheide võib autot 
pöördumatult kahjustada
Kuigi vanarahva tarkuse kohaselt toob linnuhei-
de palju rikkust, ei tasuks seda auto heaolu silmas 
pidades tõe pähe võtta - tegemist on happelise 
ainega, mis auto värvile äärmiselt toksiliselt mõ-
jub . „Meil on olnud juhtumeid, kus pesust tulnud 
puhtal autol on justkui värvikahjustus peal - tege-
likult on aga tegemist kaua aega mahapesemata 
jäänud linnuheitega, mille hape on värvi tugevasti 
kahjustanud, ilma et seda oleks võimalik enam 
taastada,“ toob Paul näite. „Kui auto on selliselt 
ära määritud, tasuks kiiremas korras plekk eemal-

dada, kasvõi esimeses ettejuhtuvas tanklas veega 
ära uhudes. Vastasel korral jääb autole igavesti 
märk, mis seda „rikkust” meenutab,” soovitab eks-
pert.

Auto pesemine aiavoolikuga 
võib tuua mikrokriipsud ja 
värvi tuhmiks muuta
Kuigi suvel sooja ilmaga on hea pesta autot pesula 
asemel hoopis oma aias, paneb Amservi ekspert 
sõidukiomanikele südamele, et survepesuri puu-
dumisel see siiski nii hea mõte ei ole. „Tavali-
se aiavooliku surve ei löö autolt maha kruusa ja 
liiva. Ehk et kui leotatud autot lapi ja švammiga 
pesema hakata, siis saab sellest hoopis liivatera-
de sissehõõrumine, mille tulemuseks on liivate-
rakriipsud ja matiks hõõrutud lakikiht,“ selgitab 
Paul. Kõige kehvem vaatepilt on aga tema sõnul 
see, kui sõidukit hõõrutakse puhastamise ees-
märgil kuiva lapiga – sel juhul on eksperdi sõnul 
garanteeritud nii kriimud kui ka eriti tuhm värv.

„Auto kuivatamine pärast pesu on äärmiselt 
oluline, sest kui seda ei tehta, jäävad auto klaa-
sidele ja värvipinnale veetilkade kuivamise jäljed, 
mida on võimalik hiljem eemaldada vaid autot 
uuesti pestes,“ märgib Paul ja jagab soovitusi. 
„Autot peaks kuivatama hästi vett imava ja peh-
me lapiga, näiteks mikrofiiber- või seemisnahast 
lapiga, mida on võimalik saada paljudest kauplus-
test.“

Muuseas tasuks arvestada ka seda, et kõige 
paremini on näha kriimustusi musta ja tumedat 
värvi sõidukitelt, kuna neilt kraabitakse välja hele 
kruntvärv. Valgete ja teiste heledat tooni autode 
puhul tuleb aga ise Pauli sõnul tähelepanelikum 
olla, sest sageli ei pruugi täkked ja kriimud kohe 
näha olla ning kahju autole saab ajaga märkama-
tult suureneda.

Allikas: Amserv Grupp

Diabeedi varajane avastamine aitab tõsised tagajärjed ära hoida

E namasti elusstiilist tingitud teise tüübi di-
abeeti haigestumine kasvab hoogsalt. Sa-
lakaval haigus kulgeb paraku esmalt ilma 

tugevate sümptomiteta, kuid just sel hetkel oleks 
igapäevaste harjumuste kohandustega võimalik 
diabeedi kujunemine ära hoida. Apteeker selgitab 
diabeedi tekkepõhjuseid, murrab väärarusaamu ja 
jagab nõuandeid, kuidas diabeedi riski vähendada.

Pärnu Ristiku BENU apteegi proviisor Margot 
Lehari sõnul on diabeet üks tuntum ja enam levi-
num ainevahetushaigus maailmas, mille tõttu on 
väga palju inimesi elu kaotanud või invaliidistu-
nud. „Diabeedi korral ei suuda kõhunäärme rakud 
insuliini toota, insuliini on vähe või on rakkude 
reaktsioon insuliinile häiritud. Kuid just insuliini 
ülesanne on viia toidust saadud energia, glükoosi 
näol rakkudesse. Diabeedi korral jäävad rakud vä-
hese insuliini tõttu nälga ning veresuhkur püsib 
kõrgena,” selgitas apteeker.

Liigne magusa söömine 
otseselt diabeeti ei põhjusta
Apteekri sõnul magusa söömine diabeeti ei põh-
justa. „Küll aga koormab üleliigne magusa söö-
mine maksa, soodustades rasvmaksa teket ning 
on seotud ülekaaluga ja vitamiinide defitsiidiga, 
eelkõige B-grupi vitamiinidega. B1-vitamiin osa-
leb suhkrute ümbertöötlemisel ning kui suhkruid 
on liiga palju, tekib vitamiinipuudus,” toob Lehari 
liigse maiustamise otsesest mõjust näite.

Vähenenud liikumisharjumused ja ülekaal kim-
butavad järjest rohkem inimesi ning ebatervisli-
kud eluviisid soodustavad teist tüüpi diabeedi te-
ket. „Teist tüüpi diabeeti põevad enamasti vane-
mad, ülekaalulised ning mitme kaasuva haigusega 
inimesed. See diabeedi vorm ilmutab end täiskas-
vanuna või vanemas eas ning tihtipeale kaasneb 
vererõhu-ja südamehaigustega,” iseloomustas 
Lehari ning lisas, et üle 70. aastastest on juba iga 
kümnes inimene diabeetik.  

„Kõrge iga ning rasvumine on teist tüüpi di-
abeedi peamised riskifaktorid. Seepärast võib  

haiguse ennetamisel ja leevendamisel abi olla nii 
kehakaalu normis hoidmisest, õigest toitumisest 
ja suitsetamisest loobumisest,” kirjeldas Lehari.

Elustiilist tingitud diabeedi leevendamiseks soo-
vitab apteeker süüa rohkem kiudaineid ja aeglaselt 
imenduvaid süsivesikuid: täisteratooted, köögivilju 
ja putrusid. „Kolesterooli ja triglütseriidide taseme 
kontrolli all hoidmiseks tuleks diabeetikul piirata 
rasvase toidu söömist, vältida magusat ja alkoholi 
ning regulaarse mõõduka füüsilise koormusega 
proovida hoida kontrolli all nii kehakaalu kui ve-
resuhkru taset,” tõi Lehari näiteid elustiili muutus-
test, mida diabeedi puhul järgima peaks.

Esimest tüüpi diabeet on enamasti 
pärilik ja seda ei saa ära hoida
90 protsenti kõigist diabeetikutest põevad elus-
stiilist tingitud teise tüübi diabeeti ning kordi 
väiksemal hulgal inimestel on päriliku iseloomu-
ga esimese tüübi diabeet. „Esimese tüübi diabeedi 
korral ründavad keha enda rakud insuliini toot-
vaid kõhunäärme rakke ning nahaalused insuliini 
süstid on diabeetikule ainsaks elupäästvaks ra-
viks,” kirjeldas Lehari haiguse olemust. 

Esimest tüüpi diabeeti ei saa ennetada ega ära 
hoida. „Haiguse tekkepõhjus pole veel päris selge 
ning on teataval määral geneetiliselt päritav, aga 
miks geenirike avaldub, pole tänaseks teada,” rää-
kis Lehari ja lisas,et erinevalt elustiilist tingitud 
teise tüübi diabeedist on esimest tüüpi diabeeti 
põdevad inimesed üldiselt saledad ja haigus aval-
dub juba varajases koolieelses väikelapse -või teis-
meeas.

Missugused on esimesed 
diabeedi tundemärgid?
Esimest tüüpi diabeedi puhul on apteekri sõnul 
esmasteks sümptomiteks sagedasem urineeri-
mine, janu, väsimus, söögiisu tõus ja näljatunne, 
kuid samal ajal kehakaalu langus ja ähmane näge-
mine. „Diagnoosimise hilinemise korral võivad 
tekkida isutus, iiveldus, oksendamine, atsetooni-

lõhn hingeõhus, üldine nõrkus ja isegi teadvuse-
häired,” iseloomustas Lehari ja lisas, et sellised 
sümptomid on põhjustatud insuliinipuuduse ja 
kõrgenenud veresuhkru ning kaugelearenenud 
staadiumis ketokehade ehk rasvade lagunemisel 
tekkinud ainete mõjul.

Elustiilist tingitud teist tüüpi diabeet võib Le-
hari sõnul välja kujuneda täiesti salamisi ja nii ei 
pruugi inimene mingeid muutuseid tunnetada. 
„Tihtipeale tuleb kõrge veresuhkru näit juhusli-
kult välja hoopis teiste haiguste diagnoosimisel, 
näiteks kõrge vererõhu või liigesehädadega arsti 
poole pöördudes,“ selgitas Lehari. 

Kuna teist tüüpi diabeet on enamasti ennetav 
ja elustiili muutustega ära hoitav, siis on varaja-
ne muutuse avastamine väga oluline.  „Pärast 45. 
eluaastat peaks veresuhkrutaset kontrollima igal 
aastal,” rõhutas Lehari.

Avastamata diabeet võib 
viia püsiva tervisekahjustuseni
Apteekri sõnul on diabeet salakaval haigus. „Kui 
ignoreeritakse oma kõrget suhkrunäitu pikemat 
aega, kahjustab liigne suhkur närve ja veresooni 
ning nii võib jääda ilma nägemisest kui ka jalga-
dest ja lõpuks tekib ka neerupuudulikkus,” loetles 
Lehari ja lisas, et tekkinud kahjustust ei saa tagasi 
pöörata ning sellepärast ei tohi diabeeti kunagi 
jätta ravimata.  

Apteeker rõhutab, et diabeetik peaks laskma 
igal aastal kontrollida oma silmapõhju, valgu si-
saldust uriinis, veresuhkru näitu veeniverest ja 
jalgade tundlikkust. Lisaks on oluline panna suu-
remat rõhku suuhooldusele. 

Eesti Diabeediliidu andmetel põevad Eestis 
diabeeti umbes 70 000 inimest ning see on pide-
valt kasvav näit. Lisaks on hinnanguliselt 140 000 
inimesel eeldiabeet, mille puhul on õigeaegsete 
elustiili muudatusega võimalik diabeedi väljaku-
junemine ära hoida.

Allikas: BENU apteek
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VABA AEG

Rakveres tuleb 
Ukraina perepäev

S el lau-
päeval on 
Rakveres 

Ukraina kaasmaa-
laskond Barvinoki 
eestvedamisel juba 
kolmas perepäev. 
Esinevad mitmed 
kollektiivid nii uk-
rainlaste kui eest-
laste seast Tartust, 
Tallinnast, Koht-
la-Järvelt, Rakve-
rest. 

Plaanis on näitus, laat, lapsed müüvad oma käsitööd. 
„24. augustil oli Ukraina iseseisvuspäev ning tähistame ühtlasi ka seda,“ 

rääkis Marina Gavriljuk Barvinokist. „Tahame kindlasti pakkuda ukraina 
toite, kindlasti tuleb ukraina borš, sest mis pidu on ilma selleta!“ rääkis 
Marina Gavriljuk. „Poliitikaga me ei tegele, tegeleme kultuuri, oma tradit-
sioonide, oma ukraina keele ja lauludega.“

Ukraina perepäev on laupäeval Rakveres Karmeli koguduse ruumides 
algusega kell 13, huvilised on oodatud osalema.

Katrin Uuspõld

Ukraina kaasmaalaskond Barvinok. Foto: Erakogu

Muinastulede ööl 
süttivad lõkked Lääne-
merest Musta mereni

M uinastulede ööl, augusti viimase laupäeva päikseloojangul süü-
datakse Eesti, Soome, Läti, Leedu ja teiste Läänemeremaade 
randades traditsioonilised lõkked. Sel aastal tähistatakse ran-

naäärsete lõkete süütamisega mitte ainult vabadust ja ühtsust, vaid ka vas-
tuseisu Venemaa agressioonile Ukrainas ja toetust Ukraina vabaduse eest 
võitlejatele. 

„Ajalooliselt on Läänemeri olnud rahvaste ühendaja ja täna oleme me 
ühtsemad kui kunagi varem – oma toetuses Ukrainale, oma väärtustes, 
oma meelekindluses. Oleme mõtetes miljonite ukrainlastega, kes on sun-
nitud kodust põgenema ning kes võitlevad täna oma iseseisvuse ja Eu-
roopale oluliste väärtuste eest. Läänemere kallastelt kuni Musta mereni 
ulatuv tulede kett on sümboolne kinnitus nii ukrainlastele kui kogu maa-
ilmale, et me oleme ühtsed,“ rääkis muinastulede öö eestvedaja Mairold 
Vaik.

Muinastulede öö tulede ketiga kutsutakse ühinema kõiki Lääneme-
remaid. Poolas kutsutakse lõkkeid süütama nii Läänemere rannikul kui 
ka Wisla ja Sani jõe kallastel, Ukrainas Dnestri jõe ääres, mis voolab läbi 
Ukraina ja Moldova Musta mereni. Tulede ketis on osalema oodatud igas 
suuruses mere- ja jõeäärsed lõkked, olgu suuremate seltskondade või ük-
sikisikute süüdatud. 

„Tulede süütamise traditsioon augusti viimasel laupäeval lähtub kesk-
aegsetest lõketest, mis süüdati rannikul ohuteadete edastamiseks ja laeva-
dele ohutu kodutee näitamiseks. Süütame mereäärsed lõkked, et vaikselt 
anda üksteisele sümboolselt märku: me hoiame kokku ja saadame positiiv-
seid mõtteid ja lootusi üle maa ja vee,“ märkis Mairold Vaik.

Mereäärsed lõkked süüdatakse sel aastal 27. augusti päikseloojangul, 
Eestis umbes kell 20.30. Oodatud on inimeste enda süüdatud väiksed lõk-
ked, et mööda randu ja kaldaid moodustuks tuledest kett.

Oma lõkke asukoha, head mõtted ja fotod saab märkida veebikaardile 
muinastuled.ee, kus näeb ka kõigi teiste sinna märgitut.

Kuulutaja

Gulliveri seiklused toetavad Ukrainat

Foto: Kaader fi lmist

Enne kooliaasta algust 
jõuab kinodesse tore pere-
film „Gulliveri reisid“, mille-
ga on sobiv suvi ära saata. 

Margit Adorf

Jonathan Swifti kirjutatud lugu Gul-
liveri reisidest ilmus esmakordselt 
juba 18. sajandil, täpsemalt 1726. 
aastal. Praegu on see paljudes koo-
lides ka kas kohustusliku või soo-
vitusliku kirjanduse nimistus, kuid 
kui mõni õpilane loodab seda filmi 
vaadates teada saada, mis raamatus 
toimub, siis ütlen kohe ära, et ani-
mafilm on küll sellest maailmaklas-
sika teosest inspiratsiooni saanud, 
kuid ei ole selle raamatu otsene ek-
raniseering. 

Multikas lähevad asjalood nii, et 
kunagi on Lilliputimaal külas käi-
nud Gulliver. Lilliputid on seejuures 
täiesti normaalset kasvu inimesed ja 
Gulliver nende pikkune. Aga erine-
vate probleemidega hädas kuningas 
on Gulliveri vahepeal kuulutanud 
hiiglaseks ja kuigi see päriselt nii ei 
olnud (raamatus muidugi Gulliver 
siiski on hiiglane, eriti Lilliputi-

maal), siis kuninga käsul on kogu 
rahvas seda uskuma hakanud.

Lahkudes oli Gulliver suusoojaks 
lubanud, et naaseb 40 aasta pärast 
ja kuna Gulliverist sai kiiresti Lilli-
putimaa inimeste seas suur legend, 
siis nüüd oodataksegi teda kui suurt 
päästjat, kes kõik mured lahendaks, 
parandaks purunenud linnamüü-
ri ja teeks korda veesüsteemi ja no 
üldse igasugu muud nipet-näpet. 
Kuna mees aga kuskilt välja ei ilmu, 
siis saadab üks südikas neiu, Marcy, 
talle kirja, et rahvas hädas, tule 
appi. Gulliver lähebki ja suur on 
tema üllatus, kui teda hoopis peti-
seks nimetama hakatakse ja sealsa-
mas võlla tahetakse tõmmata. Mille 
eest? Selle eest, et ta ei ole hiiglane, 
mida ta omastarust aga ei ole kunagi 
olnudki!

Siit hakkavad sündmused arene-
ma, peakangelane kasutab erinevaid 
kavalusi, et vangist põgeneda, ka 
Marcy on talle suureks abiks. Ühes-
koos ületatakse mitmeid raskusi, 
appi tuleb ka linnarahvas ning loo 
moraaliks on see, et sa ei pea olema 
kasvult hiiglane selleks, et teha suuri 
asju ja oluline on see, et tuleb endas-
se uskuda.

Soovitan filmi kinno vaatama 
minna ka siis, kui teil ei ole käepä-

rast lapsi ega lapselapsi, keda kaasa 
võtta, sest sisu poolest pakub see 
film head kaasamõtlemisainet ka 
täiskasvanule, siin on palju sellist, 
mida väiksemad lapsed veel ei mõis-
tagi, kuigi ka neile sobib see film 
kindlasti. 

Veel teeb asja huvitavaks see, et 
filmi üheks kaasautoriks on kõigi-
le tuntud Volodomõr Zelenski, jah, 
seesama Zelenski, kes on ka Ukraina 
president. Temalt on pärit algidee, 
mille stsenaariumiks vormis Michael 
Ryan, kes spetsialiseerubki just las-
tefilmidele lugude kirjutamisele. Re-
žissööriks on filmil Peterburis sündi-
nud, seega vene päritolu Ilja Maksi-
mov, kes on 90ndatest aastatest alates 
koostööd teinud ka briti animameist-
ritega. Originaalfilmis annavad tege-
lastele hääled USA näitlejad. Produt-
sentide tiim on Ukrainast ja tegemist 
on Ukraina filmiga. 

Filmis on üsna kergesti mõjutata-
vad juhid (rumalapoolne kuningas), 
kes juhib ajupestud rahvast, kunin-
gas, kes esimesel võimalusel oma 
vastutuse kellegi teise peale veere-
tab, kuid kui saabub võit, siis kogu 
au endale tahab kahmata. Siin on 
kangelaseks tavaline inimene, kel-
lele esitatakse väljamõeldud süüdis-
tusi, keset absurdseid ootusi – tuleb 

tunnistada, et film on päris mitme-
kihiline ja täiesti sobilik vaatamiseks 
ka mittelastefilmina.

Laste jaoks on siin ka palju rõõ-
muvalmistavat, palju toredat hoog-
sat, ütleks et piraadistiilis muusikat, 
kirev seltskond, alguses veidi ennas-
timetlev, kuid lõpuks siiski sõbralik 
ja abivalmis peategelane Gulliver, 
kellel omakorda on lemmikuks 
nunnu hiirekene – siin on midagi 
rõõmupakkuvat kogu perele. On ka 
veidike hirmutavaid taplusstseene ja 
ohtlikkust, kuid kõike siiski lastele 
sobivas vormingus. 

Lõpuks tuleb tunnistada, et ega 
Gulliveri reiside raamat ju algselt ei 
olnudki mõeldud lasteraamatuks, 
vaid see oli satiir. Satiiri vaimu kan-
nab ka see lastele suunatud anima-
film. On kriitikuid, kes on pettunud 
selles, et Swifti vaimust ei ole filmis 
suurt midagi järel, aga ma ütleks, et 
ega see ei pretendeerigi ekranisee-
ringule, originaalautori algideed on 
edasi arendatud hoopis uues suunas, 
kuid loo mõistmise võti jääb minu 
arvates samaks.

Lõpetuseks veel niipalju, et filmist 
saadud tulu kasutatakse Ukrainas 
kaitsevõime suurendamiseks. Seega, 
vaatad filmi, toetad Ukraina võitle-
jaid.
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• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID,

KROHVIALUSPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

põrandarestid

REISKA PA OÜ

PARIMAD HINNAD

V -oodrilauad lavalauad
ka termotöödelduna,

Teraskatused otse tootjalt!

Karu Katus Rakvere

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

Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.isovent.ee   I   isovent@isovent.ee • TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee         Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 31.08 ja 04.10
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 01.09 ja 06.09
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 16.09
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!
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