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UUDISED

Ukraina lapsed õpivad Eesti õppekava järgi
Kui kevadel õppisid Ukraina 
sõjapõgenikest lapsed veebi 
teel Ukraina koolisüsteemis, 
siis tänavu tuleb neil käia 
Eesti koolis ja õppida siinse 
õppekava järgi. See on välja-
kutse nii lastele kui õpetajate-
le. Lisaks on Eestis mitu tuhat 
Ukraina koolilast, kes ei ole 
Eesti koolisüsteemi veel 
kantud.

Katrin Uuspõld

Rakvere linna hariduse peaspetsia-
list Jane Palu sõnul on hetkel kõik 
Ukraina sõjapõgenikud, kes on Rak-
vere sissekirjutusega ja on taotluse 
esitanud, ka koolikoha saanud. 

Rakvere Reaalkoolis asuvad õp-
pima 23 Ukraina last 1. ja 2. klassi, 
Rakvere Vabaduse koolis aga 73 
Ukraina õpilast 3.-9. klassini.

„Kuna Ukraina koolilapsi on pal-
ju, on nad eraldi klassides, mitte ei 
õpi samas klassis eestlastega,“ selgi-
tas Jane Palu.

Rakvere Vabaduse kooli direk-
tor Riina Veidenbaum täpsustas, et 
3.-4. klassi Ukraina lapsed õpivad 
kooli Tallinna tänava majas ning 5.-
9. klassi õpilased Vabaduse tänava 
hoones.

„ Nad õpivad Eesti õppekava järgi. 
Neid toetavad meie Eesti õpetajad ja 
tööle on võetud Ukraina õpetajaid. 
Näeme aga, et neid lapsi on juurde 
tulemas ja siis tuleb linnaga koos 
arutada, mis edasi saab, sest ega Va-
baduse tänava maja ei ole kummist,“ 
rääkis Riina Veidenbaum. „Kevade 
kohta saan küll öelda, et nii Ukraina 
õpilased ja õpetajad kui meie õpila-
sed-õpetajad kohanesid väga ilusti, 
omavahel saadi sõpradeks, meeleolu 
oli rahulik, nii loodame ka jätkata.“

Rakvere Reaalkooli direktor 
Martti Marksoo rääkis, et esimesel 
ja teisel ukraina klassil on nende 
koolis oma ukraina klassiõpetaja, 
mõnes aines ollakse koos, eesti kee-
les aga väiksemates gruppides, et 
keelt paremini omandada.

Kadrina keskkoolis alustab uut 

õppeaastat 18 Ukraina last. Kadri-
na keskkooli direktor Krõõt Nõm-
mela-Mehide rääkis, et ukrainlased 
lähevad eesti klassidesse – mõnes 
on neid üks,  mõnes rohkem – ning 
peale tunde on neil kahes vanuse-
grupis eesti keele tunnid. „Neis tun-
dides võetakse läbi sõnavara ja tee-
mad, millest nad päeva jooksul aru 
ei saanud,” selgitas Krõõt Nõmme-
la-Mehide.

Rakvere valla haridus- ja noor-
sootöönõunik Monica Jaanimets 
kinnitas, et nende vallas on laste-
aia- ja koolikohad on kõigile olemas, 
nii eesti kui ukraina lastele. „Kui 
kevadel olid ukraina lapsed omaette 
rühmas Uhtna lasteaias, siis nüüd 
lähevad nad eesti rühmade hulka. 
Sama asi on koolilastega. Seni olid 
nad omaette suure liitklassina, neil 
oli juhendaja ning nad õppisid dis-
tantsõppel oma ukraina programmi 
järgi ning pealelõunal õppisid eesti 
keelt ja osalesid huvitegevuses. Sel-
lest õppeaastast on nad aga nii Sõ-
merul kui Uhtnas eesti klassides, üks 
tüdruk ka Veltsis. Eesti keele õpe 
neile jätkub,“ märkis Jaanimets.

Monica Jaanimets lisas, et klassi-
des on ukrainlastele ka abilised ning 
palju asju saab omavahel suheldes 

selgeks ka Google Translate’i abil. 
„Huvitegevus neile jätkub samadel 
tingimustel, mis teistele valla lastele. 
Praktiline suhtlus eesti lastega aitab 
kõige kiiremini,“ leidis Jaanimets. 

Rakvere linnas on Ukraina lapsed 
alates kolmandast eluaastast paigu-
tatud Eesti lastega samadesse rüh-
madesse. „Mõned on veel ka oote-
järjekorras,“ täpsustas Rakvere linna 
hariduse peaspetsialist Jane Palu. 

Sõimeealistele Rakvere Ukraina 
lastele avati aga 1. septembril eraldi 
rühm Rohuaia lasteaias, mis kannab 
ka kaunist ja sümboolset nime: Päe-
valilled. Rühmas on kümme kohta 
ja hetkel on mõni veel vaba. Laste-
ga tegelevad Ukraina päritolu lo-
gopeedi haridusega õpetaja ja Eesti 
õpetaja. „Eesti õpetaja räägib lastega 
ainult eesti keeles, Ukraina õpetaja 
räägib ukraina ja vene keeles,“ ütles 
Rohuaia lasteaia direktor Ene Nool. 

Gümnaasiumiealisi Ukraina noo-
ri õpetab aga Rakvere Ametikool. 
„Neid, kes on täna näidanud välja 
soovi õppima asuda on üks osa, aga 
Eesti ühiskonnas on palju 15-17aas-
tasi ukrainlasi, kes ei ole end kooli 
kirja pannud. Ka meile on viimastel 
päevadel jõudnud mõned sooviaval-
dused, vaatame need ükshaaval läbi 

ja vaatame, millised võimalused meil 
on,“ rääkis Rakvere Ametikooli di-
rektor Kuno Rooba.

Selleks õppeaastaks on kõik Rak-
vere Ametikooli õppekohad täitu-
nud, ukrainlaste jaoks on avatud üks 
eraldi õppegrupp kutseõppes, kes 
õpivad kutsevaliku õppekava alu-
sel. „See tähendab, et aasta jooksul 
teevad nad enda jaoks selgeks ees-
ti keele, saavad ülevaate meie riigi 
elust, korraldusest, traditsioonidest. 
Järg-järgult nuusutavad neid eri-
alasid, mida meil õpetatakse. Selles 
grupis on praegu 12 õpilast ja palju 
suuremaks seda teha ei saa,“ märkis 
Rooba.

Sõiduautode kerepindaja hool-
daja-rehvitehniku eriala grupis on 
tänavu ligi pooled ehk kuus ukrain-
lased, ülejäänud jagunevad üksikute 
erialade vahel. „Need on need, kel 
keeletase on juba parem või senine 
haridustee oli õpinguid toetav,“ täp-
sustas Rooba.

Üldhariduse osas on õppimas 
paar ukraina õpilast, kogu kooli 
peale kokku aga ligi 30. 

„Kuskilt on läinud liikvele folk-
loor, et meil saab õppida vene kee-
les, kuid nii see ei ole. Õppetegevus 
on siiski eesti keeles,“ ütles Rooba.

MÕNE REAGA

Laagrid kohalikega aitasid 
Ukraina lastel Eestis kohaneda
Haridus- ja teadusministeerium rahastas tänavu laagrite toetusmeetme 
kaudu Eesti ja Ukraina noorte lõimumist suvelaagrites ja toetas Ukrai-
na noorte eesti keele algõpet. Ühed paljudest laagrikorraldajatest olid ka 
MTÜ Toolse Okkad koostöös Kadrina keskkooliga ning Rakvere vald. 

Kadrina keskkooli õpetaja ja üks laagri eestvedajatest, Evelin Teiva, 
rääkis, et augusti viimasel nädalal tulid Toolsele laagrisse 16 Kadrina val-
las elavat Ukraina õpilast ja 16 Kadrina keskkooli õpilast. „Eesmärgiks oli 
toetada Ukraina laste vaimset tervist ja luua neile eestikeelne keskkond. 
Meie kooli 6.-9. klassi õpilased olid ukrainlastele mentoriteks ja aitasid 
õpetajaid keeletundides,” rääkis Evelin Teiva.

Esimene pool laagripäevast keskendus keeleõppele, teises pooles oli 
rõhuasetus erinevatel aktiivsetel tegevustel ning meeskonnatööl, nauditi 
looduses olemist, käidi ujumas. „Tutvusime ka üksteise riikidega, tantsi-
sime ühiselt rahvatantse, kuulasime ukraina rahvalaule. Laagri õhkkond 
oli sõbralik ja positiivne ja usun, et see on aluseks, et Ukraina lapsed oleks 
valmis meie koolis käima, keelt õppima, erinevates koolitegevustes osa-
lema,” märkis Teiva. Ta jutustas, kuidas näiteks hommikul õpiti puu- ja 
juurviljade ning toiduainete nimetusi ning õhtul sai õpitud sõnu juba eri-
nevates praktilistes tegevustes kasutada - Ukraina õpetaja Margarita õpe-
tas eestlastele tegema vareenikuid ja pelmeene, ukrainlastest õpilasi ju-
hendati samal ajal kartulisalati ja küpsisetordi tegemisel.

„Loomulikult ei puudunud laagrist ka lõkkeõhtu, disko ja saun ning 
erinevad loometegevused,” nimetas Teiva. „Kui algul hoidsid Ukraina lap-
sed pigem omaette, siis ühised meeskonnamängud ja sportlikud tegevu-
sed muutsid neid julgemaks. Avastasime, et rahvusest olenemata on tore 
mäng ukakas. Loodame, et hea pinnas uueks õppeaastaks on loodud!” rää-
kis Evelin Teiva.

Kui Kadrina laager oli ööbimisega, siis Rakvere vallas mindi seda teed, 
et korraldati päevalaagreid. Laagri eestvedaja Piret Laidroo rääkis, nende 
päevade jooksul paranes kindlasti teineteise kultuuri tajumine. „Keelt ei 
saa nii lühikese ajaga selgeks, küll aga oli ukrainlaste kehakeelest näha, et 
nad saavad juba väga palju eestikeelsest jutust aru. Tore oli näha, et noor-
tel omavahel ei olnud keelebarjäär suhtlemisel takistuseks, kui vaja, otsiti 
telefonist välja mingi sõna tõlge,” rääkis Piret Laidroo.

Katrin Uuspõld

Kadrina valla eestlased ja ukrainlased õppeaasta eel laagris – mitmesugused ühistege-
vused liitsid neid kokku. Foto: Evelin Teiva

Ukraina sõjapõgenike esimese ja teise klassi lapsed alustasid kooliteed Rakvere Reaalkoolis. Foto: Janek Puusepp
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Lääne-Viru koduloomade varjupaiga 
ehituse kärpeplaan on valmis
Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu (VIROL) üldkoosolek andis mai lõ-
pus Lääne-Virumaa koduloomade varjupaiga projekteerijale P.P.Projekt 
OÜ-le suunised põhiprojekti muutmiseks, et ehitise maksumust vähen-
dada. Nüüdseks on uus põhiprojekt kärbetega valmis saanud ja selle eel-
datavaks maksumuseks on ilma käibemaksuta  578 800 EUR. Võrdluseks: 
põhiprojekti järgi oli maksumus mais 939 tuhat eurot ilma käibemaksuta.

„Plaan on septembris kuulutada välja ehitushange, peale seda saab teha 
juba uued otsused,“ märkis VIROLi tegevjuht Sven Hõbemägi. Hõbemägi 
selgitas, et hoone ruumiprogramm muudeti minimaalseks, samuti plaani-
takse ruume rohkem ristkasutada. „Seeläbi vähendati hoone suletud neto-
pinda umbes 110 m2,“ ütles Hõbemägi.

Ta tõi välja mõned muudatused: loobutakse fassaadilaudisest, aed 
luuakse hoone, mitte krundi ümber, koerte jooksuaediku ja tutvumis-
aediku suurus on planeeritust väiksemad, loobutakse kasside väliaedikust, 
varikatused muudetakse optimaalsemateks, lisatakse ka passiivse jahutuse 
lahendusi, haljastuses loobutakse maastikuarhitektuursetest lahendustest. 

„Need on mõned kärbetest, mis projekteerija ning VIROL juhatuse ta-
sandil kokku lepiti, et hinda soodsamaks saada,“ kommenteeris Hõbemägi.

Koduloomade varjupaik on planeeritud Lääne-Viru jäätmekeskuse 
naabrusesse.

Katrin Uuspõld

P.P.Projekt OÜ projektijuht Kärolin Heilo tutvustamas mais VIROLi liikmetele koduloo-
made varjupaiga projekti – nüüd on tehtud selles kärpeid. Foto: Katrin Uuspõld

Mitu Rakvere tänavat on saanud paremaks
Tänavu suvel on saanud re-
konstrueeritud. Põhjaliku 
taassünni läbis Jaama tänav, 
kohe-kohe on lõppemas tööd 
Küti tänaval, mis muutub 
nüüdsest ka ühesuunaliseks.

Katrin Uuspõld

Rakvere abilinnapea Kert Karuse 
sõnul oli kõige suurem tänavusuvi-
ne tee-ehitusprojekt Jaama tänaval, 
kus ehitati uus sõiduteelõik ning 
kõnniteed, lahendati sadeveeprob-
leem, ehitati juurde kaks parklat, 
kus ruumi jagub ka bussidele. 

Tallinna ja Jaama tänavat ühen-
dav Küti tänav sai samuti uue katte, 
sealgi lahendati sadeveeprobleem, 
uuendati kõnniteed ning mõlemad 
tänavad said ka uue tänavavalgus-
tuse. 

Küti tänav muutub remondijärg-
selt ühesuunaliseks ehk sõita saab 
Tallinna tänavalt mööda Küti täna-
vat Jaama tänavale, kuid vastupidi 
enam mitte.

„Põhjus on lihtne: Küti tänaval 
on probleeme parkimisega. Seal on 
mõned kinnistud, kus inimestel ei 
ole võimalik hoovidesse parkida,“ 
selgitas Kert Karus.

Muuhulgas on Küti tänaval ka 
loomaarsti vastuvõtt, kus kliendid 
on sunnitud parkima praksise ette 
tänavale, sulgedes nii ühe sõidusuu-
na. 

„Teine põhjus on talihooldus: kui 
liiklus on kahesuunaline ja pargitud 
on palju autosid, siis sahameestel on 
raske lund lükata,“ rääkis Karus. 

Küti tänava tööde ametlik täht-

aeg on abilinnapea sõnul septembri 
keskpaik, kuid asfalteerimistöödega 
jõutakse valmis varem ja tänav saab 
ka varem sõidetavaks, vaja on pai-
galdada veel liiklusmärgid ja teha 
pisitöid.

„Need kaks objekti läksid ilma 
probleemideta. Ehitajad olid väga 
head ja korrektsed,“ kiitis Karus 
Küti tänava ehituse peatöövõtjat 
T.A.K.Ehitus OÜ-d ja Jaama tänava 
ehitusel töötanud kolme firmat, mil-
leks olid Estiva OÜ, Mevot Invest 
OÜ ja Asfaldiproff OÜ. „Erilised tä-
nud Raigo Võrnole,“ lisas Karus.

Augustis saadi valmis ka rekonst-
rueerimistöödega Posti tänava lõi-

gul, mis ühendab Pika ja C. R. Ja-
kobsoni tänava. Tänavalõik sai uue 
asfaltkatte, ehitati kivikattega kõn-
niteed ja paigaldati äärekivid. Kuna 
tegemist on vanalinnatsooniga, ehi-
tati rentslialad munakividest. „Nüüd 
sai ka viimane Pika tänavaga ristuv 
tänav korda,“ märkis Karus.

Ühtlasi pinnati väiksemaid täna-
vaid: Vesiveski ja Allika. „Mitmed 
nende tänavate elanikud on helista-
nud ja tänanud, et nüüd teed ei tol-
ma, nad on seal aastakümneid ela-
nud,“ märkis Karus. 

Praegu on käimas veel Pikk 22 
väljakul rekonstrueerimine. „Vanad 
asjad on alati üllatusi täis, kuidas 

selle objekti renoveerimine läheb, 
selgub tööde käigus. Loodame, et 
ei ole vaja lisarahastust. Teised re-
konstrueerimistööd on jäänud küll 
kenasti eelarve piiridesse,“ märkis 
Karus. 

Tulevikuplaanidest rääkides tõi 
abilinnapea välja, et kui riik järg-
misel aastal eraldab transiitteede 
jaoks raha, siis jätkatakse teetöödega 
Jaama tänava otsast, liikudes Õli ja 
Niine tänavale kuni Sõmerule viiva 
teeni välja. „Praegu projekteerime 
neid tänavaid, et oleksime valmis, 
kui riigipoolne rahastus avaneb,“ üt-
les Karus.

Maakonnakeskuse teede-ehituses 
on järgmiste prioriteetide seas Ka-
ruse sõnul Härma, Malmi ja Sepa 
tänav. „Need on tänavalõigud, mis 
praegu tolmavad. Seal muutub kõik: 
tulevad kõnniteed, valgustus, sa-
deveetrassid, korralik asfaltkattega 
tee,“ loetles Karus. 

Lisaks on plaanis Kastani täna-
va täiemahuline rekonstruktsioon. 
Abilinnapea rõhutas, et linna järg-
mise aasta eelarvet ei ole veel koos-
tama hakatud, arutelud on ees, aga 
välja toodud objektid on prioriteet-
sete valikute seas. 

Mis puutub kergliiklusteedesse, 
siis Karuse sõnul on ümber projek-
teeritud Tartu tänava kergliiklustee, 
mis viib Vinni valda. „Olen Vinni 
valla juhtidega suhelnud ja neil on 
tõsine plaan osaleda ühes euroraha 
meetmes, et tulla oma kergliiklus-
teega Olerexi juurest linna piirini 
ning sinna on vaja meil oma teega 
vastu minna. Tahame selles projek-
tis osaleda, kui see lauale tekib,“ üt-
les Kert Karus. 

Pikalt halvas seisus olnud Küti tänav Rakveres on saamas lähipäevil korda. Liiklejatel 
tuleb aga arvestada, et see muutub ühesuunaliseks – sõita saab Tallinna tänavalt Jaama 
tänavale. Foto: Katrin Uuspõld

Jaama pst 5, Rakvere   I  Tel: 5586 786,

e-mail: kyttesalong@gmail.com  I  www.küttesalong.ee

Ideest teostuseni!

Kuulutaja reede, 2. september 2022 3



TASUB TEADA

Viimasel Viru Folgil ühendasid 
oma hääled Paldiski ja Narva 
koor ning laulsid täiel rinnal ja 
mitmel häälel muuhulgas 
„Unustuse jõel“, „Aeg ei pea-
tu“, „Eilne päev“, isegi soome 
keeles „Finlandia“ ja läti kee-
les „Puhu, tuul!“ –  teemaks 
oli ikkagi „Naabrite aasta“. 
Festivalil oldi algusest lõpuni 
kohal ning elati kaasa teiste 
kontsertidele – eesti keeles 
laulmine on hea moodus 
keelt õppida, kinnitasid Narva 
eesti tandemkoori liikmed.

Katrin Uuspõld

Kui su emakeel on vene keel ja sa 
elad Narvas, siis ausaltöeldes on tä-
nini saanud seal kenasti kõik asjad 
vene keeles aetud. Jah, koolis on küll 
eesti keele tunnid, kuid eesti keelt 
eriti kellagagi rääkida ei ole. Erand-
lik olukord tekkis kaks aastat taga-
si – koroonapandeemia ei lubanud 
kaugele reisida ja paljud eestlased 
sõitsid avastama Narvat. Siis kuulis 
tõesti tihti eesti keelt. Aga see oli 
vaid korraks.

Näiteks narvalanna Marial oli 
vaja eesti keelt alles siis, kui ta läks 
õppima Viljandi kultuuriakadee-
miasse. „Enne mul oli keelebarjäär,“ 
ütleb noor naine. „Kui tahad Narvas 
eesti keelt rääkida, siis pead harju-
tama – seepärast me käimegi eesti 
keele majas.“

„Tänaval sa eesti keelt ei kuule, 
pead ise otsima seda keskkonda,“ üt-
leb Teele. Ja selleks keskkonnaks on 

paljude jaoks eesti keele maja. 

Eesti keele maja
Eesti keele majas pakutakse erineva 
tasemega keelekursusi, tandemõpet, 
toimuvad keelekohvikud ja filmiõh-
tud. Tasuta. 

„Paljud Narva inimesed ei ole Ees-
tis reisinud, pole käinud laulupeol. 
Räägime oma sugulastele ja kollee-
gidele ja kutsume eesti keele majja 
üritustele,“ räägib Irina. „Ja mitmed 
on tulnud ka,“ lisab Olga.

Igatahes juhtus nii, et ühel lau-
luõhtul kaks aastat tagasi vaadati 
Anne Veski ja Marju Läniku video-
sid ning lauldi kaasa. „See lauluõhtu 
tõi meile niipalju innustust ja soovi 
koguneda veel ja veel, et koos laul-

da. Laulmise kaudu on eesti keele 
õppimine kuidagi väga sujuv ja teeb 
inimesi lähedasemaks. Nii on keelt 
tõhusam õppida. Sel õhtul sündis 
meie õpetajate peas mõte korralda-
da midagi kooritaolist, kus inimesed 
saaksid õppida keeli – eesti ja vene 
keelt,“ jutustab Irina. Otsiti ja leiti 
koorijuht Tallinnast – Oliver Povel 
– ning sündis tandemkoor. 

See on koor, kus laulavad koos 
nii eesti keele õppijad kui eesti keelt 
emakeelena kõnelejad. Töö käib 
eesti keeles.

„Me alustasime koroonaajal. 
Kandideerimiseks tuli esitada oma 
lauluga video. Algul laulsime kõik 
Zoomis, seal tegi koorijuht kindlaks, 
kes on alt, kes on sopran. Ja siis ka-

Tandemkoor paneb Narvas eesti keele kõlama

dus levi vahepeal… Naerda sai palju. 
Jaanuarist juunini laulsime ainult 
Zoomis, siis saime ka päriselt kok-
ku,“ räägib Irina.

„Seni olime kuulnud ainult enda 
ja dirigendi häält. Aga kui koos laul-
sime, siis kuulsime – oo, kui ilus! 
Meeste hääled, naiste hääled, neli 
häält kokku! See andis palju jõudu ja 
motivatsiooni,“ kirjeldab Teele.

Nii oli mullu suvel. Esimene esi-
nemine tehti Viru Folgil. Tänavu 
oldi Käsmus festivalil juba teist kor-
da. Kooriga on vahepeal liitunud ka 
teine dirigent, Indra-Mirell Zeinet 
Tartust (kes muide asub sügisest 
Kohtla-Järve riigigümnaasiumis 
muusikatunde andma). Tandem-
koor on esinenud Narvas vabariigi 
aastapäeva kontserdil, septembris 
on ees sügispealinna avamisel kont-
sert. „On tore, et Narva linn on meid 
omaks võtnud ja kutsunud esine-
ma,“ ütleb Pille, kes töötab Integ-
ratsiooni sihtasutuses ja Narva eesti 
keele majas ning võrreldes ülejää-
nud kooriga on üsna värske narva-
kas – neljandat aastat.

Pille märgib, et Viru folk töötab 
mõlemat pidi: nähakse nende koori 
ja nemad saavad tuttavaks mitmete 
Eestis tegutsevate bändidega.

„Olin eelmisel aastal esimest kor-
da Viru Folgil ja kuulsin, et on ka 
Viljandi folk ja sel aastal sõitsin 
sinna, mulle väga meeldis, kõik neli 
päeva olin seal,“ ütleb Olga. Olga 
leidis eelmiselt folgilt ka endale uue 
lemmikbändi – „Puuluup“ – ja Nar-
va ühe kultuurikorraldajana kutsus 
„Puuluubi“ ka Narva kontserti and-
ma. 

„Kui oleme õppinud ära mõne 

laulu ja sa kuuled seda näiteks rek-
laamis või raadios, siis on sul tuttav 
tunne – see on oluline,“ teab Pille 
kooriliikmete käest.

Teele räägib, kuidas üks narvalane 
kuulis Viljandis kirikukella lööke ja 
tundis ära – see on ju „Mesipuu“ laul!

Koor kui unistus
Kõigil tandemkoori lauljatel on eri-
nev keeleoskus ja muusikaline hari-
dus. „Paljud meist ei tundnud nooti 
ja meie dirigent ütles: „nüüd see 
„kartul“ kukub kaks rida allapoole“,“ 
kirjeldas Olga proovisituatsiooni. 
Dirigent Oliver salvestab ka audio-
faile nende jaoks, kes jätavad kuul-
mise järgi meelde. 

Muide, Olga jaoks oli kooris laul-
mine suur unistus juba lapsepõlvest 
saati. „Ema viis mind väiksena laulu-
peole, sealt see soov. Ja ma ootasin 
52 aastat!“ ütleb Olga.

„Minul oli soov leida koor Nar-
vas, aga ei olnud. Oli kuni 26aas-
tastele noortele, aga täiskasvanutele 
mitte. Ja minul on unistus saada lau-
lupeole,“ ütleb Teele. 

Praegu on tandemkooris 39 laul-
jat ning nii mõnigi tahaks veel lii-
tuda, aga ei saa – optimaalne suurus 
on saavutatud. „Kui, siis veel mees-
hääli võtame vastu,“ arvab Teele. 

Laulmine, proovid ja väljasõi-
dud annavad innustust, elurõõmu 
ja energiat, kinnitavad ühest suust 
koorilauljad, kes plaanivad sügisest 
kohtuda kord nädalas ja võtavad si-
hiks minna laulupeole.

Mille üle ollakse 
Narvas uhked?
Narva promenaad, Kreenholmi 

ekskursioonid, spordirajad, Nar-
va-Jõesuu on lähedal – nii loetle-
vad koorinaised Narva voorusi. 
„Paljud eestlased pole Narvas ja 
Narva-Jõesuus käinudki varem. 
Narva on väga kompaktne, ühest 
kohast teise jõuad kiiresti. Ja siin 
korraldatakse palju üritusi,“ ütleb 
Teele. 

Olga, kes 30 aastat tagasi kolis 
Tallinnast Narva, ütleb, et siin on 
lastele palju võimalusi: spordikool, 
kunstikool, muusikakool ja seda 
kõike väga väikese tasu eest. „Tal-
linnas selliseid võimalusi ei olnud,“ 
märgib ta.

„Nüüd on lastel võimalik ka ees-
ti-vene keeles teatristuudios käia,“ 
lisab Teele.

„Meil on Narvas väga head inime-
sed, rahvas on lahke, väga südam-
lik,“ kinnitab Irina.

Aga Narvast minnakse ka ära, sest 
ei ole tööd. Minnakse Tallinnasse, 
Soome, Saksamaale. Eriti viimastel 
aastatel. „Kui spetsialistina maks-
takse sulle mujal suuremat palka, 
siis minnakse,“ ütleb Teele. „Ela-
nikkond väheneb, koole-lasteaedu 
tõmmatakse kokku. Praegu ehita-
takse küll riigigümnaasiumi, mu 
tütar tahtis varem Tallinnasse min-
na, aga nüüd jääb ehk Narva, riigi-
gümnaasiumi.“

Aleksandra arvab, et kui roh-
kem eestlasi oleks valmis kolima 
Narva, õpetama keelt, siis olukord 
samm-sammult paraneks.

KOMMENTAAR

Dirigent Oliver Povel:
Kui sain kutse tulla Tallinnast Narva 
eesti keele maja tandemkoori juha-
tama, siis mõtlesin: tegelikult on see 
kihvt! Ma pole olnud varem olukor-
ras, kus kooriga tuleb alustada nul-
list, eriti, kui paljud kooriliikmetest 
ei räägi koduse keelena eesti keelt ja 
mina ei räägi sõnagi vene keelt. 

Ja nad laulavadki ilusti eesti kee-
les! Kui algul lasin aktsenti läbi, siis 
nüüd, teisel aastal, katsun sellele 
rohkem tähelepanu pöörata, suuna-
ta parema häälduse poole. 

Igatahes on see vägev ja kok-
kuhoidev kamp, kes laulmas käib. 
Mida aeg edasi, seda rohkem koo-
riliikmed ka eesti keeles räägivad – 
isegi kui räägivad veidi valesti, saab 
neist siiski aru. Neil on tulnud palju 
julgust juurde.
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Viimasel Viru Folgil astus Narva eesti keele maja tandemkoor üles koos Paldiski kooriga – triibulistes särkides on Paldiski lauljad, tumedates narvakad. Foto: Katrin Uuspõld



RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

TASUB TEADA

Jaan Aru raamat „Loovusest ja 
logelemisest“  räägib nutineedusest
„Kui me tahaksime, et meie 
lapsed oleksid nutikad, en-
nast teostavad, iseennast 
tundvad, siis peame kontrolli-
ma aega, kui palju nad nuti-
seadmetes on. Ja võimenda-
ma seda poolt, et nad saak-
sid olla loovad, oma lahen-
dusteni jõuda, iseennast 
teadma õppida,“ ütleb Tartu 
Ülikooli arvutiteaduse insti-
tuudi kaasprofessor Jaan Aru 
(pildil), raamatu „Loovusest ja 
logelemisest“ autor. Aru sõnul 
tuleks kinni pidada vähemalt 
ühest reeglist: alla nelja-aas-
tastele selliseid seadmeid 
kätte anda ei tohiks.

Kaire Kenk

„Loovusest ja logelemisest“ uurib 
inimaju võimete piire ning teid, 
kuidas oma potentsiaali maksimaal-
selt ära kasutada. Muuhulgas räägib 
raamat ka sellest, kuidas nutisõltu-
vus võib mõjutada noorte inimeste 
tulevikku. „Ma ei võitle nutisead-
mete vastu, aga mulle ajuteadlasena 
tundub, et sellest on kahju, lastest 
on kahju. Ma alati ütlen, et võitlen 
laste ajude eest, et igal lapsel oleks 
võimalus ja ta teaks, et on ka teine 
tee, mitte lihtsalt oma aega surnuks 
lüüa,“ ütleb Aru.

Mis üldse on loovus ja kuidas on 
see seotud logelemisega? Kust tu-
levad uued ideed ja kuidas nende 
saabumist soodustada? Mida tee-
vad nutiseadmed loovusega? Loo-
vuse viljadeni jõudmiseks on vaja 
korralikku pingutust, aga sellele 
tasakaaluks ka omajagu logelemist. 
Sealjuures on oluline mitte lasta 
tehnoloogial end piirata, vaid ka-
sutada seda abistajana eesmärkide 
saavutamisel. Autor annab nõu, 
kuidas oma elu loovamaks muuta 
ning mida saavad lapse areneva aju 
toetuseks teha vanemad ja õpetajad.

„Kõik lapsed, kelle anne kooli ajal 
üldse ei avane, saaksid koolist roh-
kem, kui selle keskne ülesanne po-
leks mitte teadmisi ajju toppida, 
vaid võimaldada lastel tegeleda ene-
seteostusega. Tegelikult me ei taha 
olla „maailma kõige targem rahvas“. 
Me tahame olla rahvas, kelle iga laps 
avastab, milleks ta aju tegelikult või-
meline on,“ leiab Jaan Aru.

Ta teab, et väga raske on telefoni 
käes panna, aga sellest tuleb teadlik 
olla. „Jah, meie sees on need vanad 
mehhanismid, mis tahavad telefo-
nis või arvuti taga midagi teha ja 
vaadata, aga me oleme ainus loo-
mariik, kes põhimõtteliselt suudab 
selle telefoni ära panna ja öelda, et 
„tegelikult ma tahan oma elus just 
seda korda saata“ ja võtta tund aega,“ 
kirjutab ta. „Nutiseadmed võivad 
meie mõistust ja loovust aidata, aga 
fakt on see, et ehkki nad võivad seda 
teha, siis suur osa neist program-
midest, kus lapsed aega veedavad, 
on loodud selleks, et lapsed oleksid 
seal võimalikult kaua,“ ütleb Aru. 
Ta toob välja, et nutiseadme prog-
rammid summutavad kõik muud 

huvid, muudavad need ebaolulise-
maks, aga selleks, et erinevaid asju 
teha, on vaja huvi millegi vastu.
„Laps, kes võiks hakata huvituma 
mustadest aukudest, muusikast 
või ettevõtlusest, näpib nutitelefo-
ni, sest see on nii kerge ja huvitav. 
Mustad augud ja dinosaurused on 
tema jaoks äkitselt võrreldes Tik-
Tokiga palju igavamad. Seetõttu ei 
suuda laps uute teadmiste jaoks aega 
leida ja seega on tal raske jõuda sin-
na, kuhu ta tegelikult jõuda võiks,“ 
selgitab ta. Aru sõnul ei tee nuti-
seadmed mitte inimesi rumalamaks, 
vaid nad pidurdavad lapse tegelike 
võimete välja arenemist.

Jaan Aru arvates ei tohiks alla 
nelja-aastasele nutiseadmeid anda. 
„Öeldakse, et ta õpib sealt võõrkeelt 
või midagi, aga selle asemel ta ei õpi, 
kuidas oma eakaaslastega suhelda 
või kuidas vanematest aru saada, 
mis on tunduvalt tähtsamad prot-
sessid kui mõne võõrkeelse sõna 
õppimine,“ on Aru seisukoht. „Kõigi 
laste ajud on erinevad ja ei ole nii, 
et igaühest võiks saada Mozart või 
Albert Einstein, kuid väga paljudest 

võiks saada mi-
dagi huvita-

vat, ent me 
ei tea, kes 
need on, 
ei ole 
nii, et 
m i d a 
t arge-
m a d 
on lap-

s e v a n e -
mad, siis 

laps on gee-
nius, ei ole 

ka nii, et kui va-
nemad on põhihariduse-

ga, siis laps ei võiks saada pro-
fessoriks või heaks muusikuks.“ 
Üldist ja alati töötavat valemit, kui-
das tarka inimest kasvatada, ei ole. 
„Esimene samm peab olema see, et 
me suhtume oma lapsesse nii, et ta 
on andekas. Pole tähtis, et ta näiteks 
hakkas hiljem rääkima. Pole tähtis, 
et ta esimestes klassides ei tundu 
nii nutikas kui klassikaaslased. Me 
peame ise teda toetama ja leidma 
selle, mis on tema ala. Kui mingi asi 
last huvitab, siis tuleb tal võimalda-
da seda teha. Samas tuleb vaadata, 
et laps ei oleks liiga kurnatud, et ta 
ise tahaks oma huvialaga tegeleda. 
Et tal oleks rõõm,“ selgitab Aru.
Ta leiab, et mõnes mõttes on tar-
kus või intelligents üle hinnatud 
– oluline, et laps leiaks oma asja, 
see ei pea olema akadeemiline tar-
kus, vaid näiteks hea käsitööos-
kus. „Tal on matemaatika ja füüsi-
ka kolm, aga ta suudab teha väga 
täpseid roboteid,“ tõi Aru näiteks. 
Jaan Aru on Tartu Ülikooli arvu-
titeaduse instituudi kaasprofessor 
ning avaldanud hulga teadustöid 
aju, inimmõistuse ja tehisintellekti 
alal. Teda on tunnustatud vabariigi 
presidendi kultuurirahastu noore 
teadlase preemiaga. 2017. aastal il-
mus temalt väga populaarseks osu-
tunud teos „Ajust ja arust“.

Raamatu foto on disainibüroolt Ruum 414 – kujundus pälvis reklaamiauhinna Pronksmu-
na. Foto: Ruum 414
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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).

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

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 04.10 ja 02.11
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 06.09 ja 08.09
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 16.09 ja 30.09
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Viru-Nigula vallavalitsus võtab avaliku

konkursi korras vabanevale ametikohale tööle

SOTSIAALOSAKONNA JUHI

Sotsiaalosakonna juhina tegeled Sa valla arengusuundade väljatöötamisega oma

valdkonnas ja koordineerid nende elluviimist, korraldad oma osakonna tegevust ning

organiseerid valdkonnaalaste tegevuste ja ülesannete lahendamise tagades töö

järjepidevuse.

Otsime Sind, kui Sa:

� oskad näha laiemat pilti ning soovid panustada Viru-Nigula valla arengusse;

� omad kõrgharidust (soovitavalt sotsiaalvaldkonnas);

� omad vähemalt kaheaastast meeskonna juhtimise kogemust;

� valdad kõrgtasemel eesti keelt ja suhtlustasemel vene keelt/inglise keelt;

� omad juhiluba ja oled valmis töösõitudeks;

� oled positiivse ellusuhtumisega ja teistega arvestav;

� oled hea kaasaja ja kuulaja.

Pakume Sulle:

� vastutusrikast, mitmekesist ja rohkelt väljakutseid pakkuvat tööd;

� ambitsioonikat eneseteostusvõimalust;

� toetavaid kolleege;

� 35 kalendripäeva puhkust;

� 3 tervisepäeva kalendriaastas;

� haigushüvitist alates 2. päevast;

� võimalusi enesetäiendamiseks;

� sportimisvõimalusi.

Kaaskiri, kõrgharidust tõendavad dokumendid ja CV koos palgasooviga esitada Viru-Nigula
vallavalitsusele e-postiga või aadressil Kasemäe tn 19, 44107vallavalitsus@viru-nigula.ee
Kunda linn, Viru-Nigula vald.

Kandideerimistähtaeg: 11. september 2022

Teenistuskohale asumise aeg: kokkuleppel

Täiendav info: e-posti aadressil liivi.vares@viru-nigula.ee, tel 5305 3063

Ametijuhend: https://viru-nigula.ee/vallavalitsus/ametnikud/ametijuhendid

TÄISKASVANUTE TÖÖALASED

TÄIENDKOOLITUSED

ETTEVÕTLUS

PERSONALITÖÖ

RAAMATUPIDAMINE

ARVUTIKOOLITUSED

COACHINGU KOOLITUS

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

ILUKOOLITUSED

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

Asukohad: Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere.Asukohad: Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere.Asukohad: Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere.Asukohad: Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere.

www.edikoolitus.eewww.edikoolitus.ee

Sisesta kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid 

tööd? 

Vajad 

töötajat?

OÜ Puider Pajus  s 
pakub tööd 

nelikanthöövli 
operaatorile. 

Väljaõppe võimalus 
kohapeal. 

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

Info ja kandideerimine
TEGUTSEME KA TAPAL.

PAKUN TÖÖD

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

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

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

• Aastaringset tööd saab kogemustega 
ehitaja. Tel 504 0457

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

• Aastaringset tööd saab ehitus abi-
tööline. Tel 5360 0003

• 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 üldehitajatele. Tel 514 
4940

• Pakume tööd lukksepa ja lukksepa
abina. Info tel 5809 0936

• Tööd saab kogemustega metsamees. 
Raided ja noorendike hooldus. Tel 511 6500

OTSIN TÖÖD

• Soovin tööd leida Lääne-Virumaal 
autojuhina, kategooriad: B, C, E, D, T. 
Tel 514 5212
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

PAKKUMISED 2.-8. september

1.78
9.13 €/kg

2.08

1.58
1.98

Maksapasteet
170 g
Maks & Moorits

1.88
4.70 €/kg

2.48

1.48
11.38 €/kg

1.88

1.48
14.10 €/kg

1.68

Kotletid kartulipüree ja punase
kastmega Mamma
400 g
Saarioinen

0.94
5.53 €/kg

1.18

A+ A

0.98
1.28

8.91 €/kg

Juust E-piim
150 g / 2 sorti

A+ A

1.34
4.47 €/kg

1.84

1.34
7.24 €/kg

1.58

1.38
9.20 €/kg

1.78

Küpsised Milka
Choco Grain
126 g

Vahvel Marmiton
110 g / 2 sorti

1.78
7.12 €/kg

1.98

Toorjuustukook Farmi
(sidrunimaitseline)
250 g

0.84
7.64 €/kg

0.98

1.18
9.37 €/kg

1.58

1.28
8.53 €/kg

1.48

A+ A

Searibi, 1 kg

Peekon (suitsu-keedu)
(viilutatud)
110 g

Sibula-grillvorst, 1 kg

3.98
4.98

3.98
4.78

3.58
4.18

7.88
9.98

Paneeritud hakkšnitsel
400 g
Maks & Moorits

Suitsutatud kanasink Fitlap
(viilutatud) 105 g
Nõo

Suitsutatud seavälisfilee
(viilutatud) 130 g
Rakvere

2.78
6.95 €/kg

3.38

Kodujuust Tere
(peedi-hapukurgi-küüslaugu)

300 g

Sulatatud juust Old Saare
185 g

Juust Eesti
(viilutatud)
27%, 150 g
Valio

Must näkileib
(päevalilleseemnetega)
150 g
Fazer

Must näkileib
(päevalilleseemnetega)
150 g
Fazer

Kommikarp Raffaello Ferrero
230 g

4.48
19.48 €/kg

4.88

Sea küljeliha, 1 kg

Plov, 1 kg

Kala punases kastmes, 1 kg

Kommikarp Raffaello
230 g
Ferreo

Friikartul Sunny Fries
(külmutatud)
1 kg

Friikartul Sunny Fries
(külmutatud)
1 kg

Friikartul Sunny Fries
(külmutatud)
1 kg

A+ A

Kreeker Tuc Mini
(sibula ja haoukoorega)
100 g

Kreeker Tuc Mini
(sibula ja haoukoorega)
100 g

Kreeker Tuc Mini
(sibula ja hapukoorega)
100 g

0.88
8.80 €/kg

1.08

4.18
4.98

Must näkileib
(päevalilleseemnetega)
150 g
Fazer

Jäätis Magnum
al 297 g / 2 sorti

4.88
al 16.11 €/kg

al 6.18

Müslibatoon Corny Big
al 40 g
4 sorti

0.74
al 14.80 €/kg

0.84



Kuulutaja reede, 2. september 2022 9SOODUSPAKKUMISED

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

PAKKUMISED 2.-8. september

Laste püksmähkmed Huggies Mega
(12-17 kg) / 48 tk
2 sorti

5.28
6.28

0.13 €/tk

10.98
21.48

0.21 €/tk

1.98
2.88

1.58
2.18

2.11 €/l

12.98
15.98

0.27 €/tk

9.68
10.98

al 0.33 €/tk

0.98
1.28

3.27 €/kg

13.48
17.98

Nõudepesumasina tabletid
Oro Green
40 tk
720 g

Puhastusvahend Domestos
750 ml / 2 sorti

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.

Pesugeel Ariel
(20 pesukorda)
1,1 l
2 sorti

Kassieine Friskies
4 85 gx

3 sorti

Ingverijook Ginger Duke
0,75 l
Liviko

5-vilja mahl Pure
1 l

Granaatõunamahl
(100% naturaalne)
1 l

KPN vein Freixenet
al 11,5%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Paberkäterätik Zewa
Wisch & Weg
4 rulli

Makaronid Panzani
500 g
2 sorti

1.74
2.04

3.48 €/kg

1.64
1.98

3.28 €/kg

Dušigeel Fa Men
400 ml / 2 sorti

Pesuloputusvahend Lenor
750 ml
3 sorti

Hügieeniside Naturella Ultra
al 14 tk
3 sorti

Vatitikud Elise
(paberpulgaga)
200 tk

WC geel Duck
Fresh Discs Lime
36 ml

Laste püksmähkmed Pampers
Night pants
al 19 tk / erinevad

Põrandapesumatt varrega
Vileda Active Max
1 tk

4.98
6.98

6.64 €/l
2.68

3.28

2.98
3.48

0.68
1.28

0.01 €/tk

5.48
7.88

109.60 €/l

1.98
2.98

13.20 €/l

4.98
6.98

0.42 €/tk

2.88
3.78

11.52 €/l

KPN vein Gran Mirador
Red Blend
al 12%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Liviko
21%, 0,5 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Jägermeister
35%, 1 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi J.P Chenet XO
36%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi Imperial XII VSOP
36%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kreem Mixa
(kuivale nahale)
50 ml

Deodorant Garnier mineral
Action Control 48 h
150 ml

Vahuseep Palmolive
250 ml / 2 sorti

2.58
3.58

6.45 €/l

Vahaplaaster Veet
al 10 tk
3 sorti

3.88
4.88

0.39 €/tk

5.98
6.98

0.50 €/tk

2.44
2.98

al 0.12 €/tk

2.48
3.48

0.06 €/tk

Pesukaitse Libresse
Long Extra Protect
42 tk

4.98
6.48

0.38 €/tk

Geelkapslid Persil
Power Color
(13 pesukorda) / 195 g

4.64
7.68

4.22 €/l

Nõudepesumasina kapslid
Finish Power
53 tk
848 g

Üldpuhastusvahend Ajax
Pure Home
Apple
1 l

Kassieine kastmes Friskies
(4 x 85 g)
3 sorti

0.98
1.44

2.88 €/kg

3.18
4.68

0.80 €/rull

Kassitoit Friskies
300 g
4 sorti

+ 0.10

KPN  kvaliteetvahuvein Martini
& AstiProsecco

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

KPN  kvaliteetvahuvein Martini
& AstiProsecco

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

KPN  kvaliteetvahuvein Martini
& AstiProsecco

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

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.08
3.48

2.77 €/l

2.28
2.98

63.33 €/l

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Viski Tullamore Dew Irish
40%, 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

+ 0.10 + 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

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

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

KINNISVARA

• Müüa maja Rakvere linnas Heina 15A. 
raigo.pars@taitur.just.ee, tel 511 7900, oks-
jonikeskus.ee, hind 85 000 €

• Müüa garaaž Rakveres, Heina tänaval. 
Tel 5801 8832 

OST

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

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

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

• Soovin osta Rakveres maja. Vähemalt 
5toaline, olemas võiks olla puupliit, kamin, 
saun, kinnine hoov. Ootan pakkumisi numb-
rile 5631 6754

• Soovin osta maja Rakveres või selle lähi-
ümbruses max 15 km. Tel 525 2303

• 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 re-
monti. Tel +358 40160 4747

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 5816 7923

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

ANNAN ÜÜRILE
• Anda üürile Rakveres eramajas tuba ja 
köök korralike elukommetega inimesele. 
Ahjuküte, parkimine hoovis. Tel 5561 1125, 
õhtupoolikul

• Annan üürile ühe toa Helsingis. Tel 508 
3993

• Üürile anda 2toaline ahiküttega korter
Haljalas. Tel 511 0286

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahju-
küttega korter Kadilas. Tel 501 0497

• 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 ko-
had 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

• Müüa väga heas tehnilises seisukorras 
Volkswagen Golf, universaal, 2009. a, aja-
looga, üks omanik. Tel 5662 1987

VARUOSAD
• Müüa Volvo v40 varuosad: vähe kasuta-
tud siduriketas ja surveketas, uus käsipiduri 
tross, uued külgkarbid, parempoolne latern, 
neli talve rehvi koos valuvelgedega. Tel 
5386 6881

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

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

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja
maastureid igas seisukorras! Raha 
kohe kätte! Vajadusel kustutame regist-
rist! Helistage 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 igasuguses seisukorras vanu sõi-
dukeid, vanaaegseid sääreväristajaid, 
tsikleid. (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! Vajadu-
sel puksiir! Arvelt kustutamine! Viru-
maal tulen kohe kohale, paku julgesti! 
Tel 5565 9595

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Võivad vajada remonti, olla seisnud, 
avariilised, heas korras, romud jne. Huvi 
pakuvad ka vene autod. Sobiva pakku-
mise puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan 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 vormis-
tamine kohapeal. Tel 5438 0594

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 5558 5956

TEENUSED

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

• Rentida laadur Avant 225. Rentida 
võimalik ka koos juhiga. Info tel 522 
6408

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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 planeerimistee-
nuseid ekskavaatoriga.  Tel 520 7616    

• Teostame kõiki suuremaid ja väikse-
maid  kaevetöid miniekskavaatoriga. 
Puurime ka auke aiapostidele. Tel 
529 9356

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

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

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

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

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vun-
damentide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Vannitubade remont. Hüdroisolatsioon, 
plaatimine. Tel 5839 0351

• Teostan plaatimistöid. Tel 5663 8010

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

• Ehitusprojektide koostamine. Rekonst-
rueerimis- ja muudatusprojektid. Laien-
dusprojektid ja mõõdistusprojektid. 
Ehituslubade taotlemine, ehitusteatise 
esitamine. Kasutuslubade taotlemine
ja kasutusteatiste esitamine. Lühikesed 
tähtajad! Tel 58507731, email: info@kor-
sarprojects.eu.

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

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

• Ehitus- ja remonttööd. Siseviimist-
lustööd, fassaadid (soojustamine, värvi-
mine, vooder), katused, vundamendid, 
terrassid jne. Vannitoad ja santehnili-
sed tööd. Tel 5803 4004, kui tekkis huvi 
siis helistab ja jõuame hinnas kindlasti 
kokkuleppele.

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

• Üldehitus ja katusetööd. Rakvere 
fi rma teostab järgmisi töid: kivi- ja puit-
karkassmajade ehitus; betoonitööd; 
fassaaditööd; terrassid; vihmavee-
süsteemid; akende ja uste paigaldus. 
Lame- ja viilkatuste ehitus, hooldus 
ja renoveerimine (plekk-katused, ki-
vikatused, bituumenkatused). Sigmar: 
5628 3222 Heiki: 5858 9350, hogares.
homes@gmail.com

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

• Lintvundamentide ehitus, müüritööd, 
puitfassaadid, puitkonstruktsioonid, 
renoveerimine. Tel 5646 0674

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

• Tänava- äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, 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, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. 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

• Elektritööd kogemustega elektrikult. Tel 
5349 5632

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaatpink 
- kõik detailid õige kraadi ja mõõduga. Va-
jadusel 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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. 
Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

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

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

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust
(pottsepp, korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspetsialist). kyt-
tesalong@gmail.com, 558 6786, Jaama 
pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

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

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

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

• Teostame hauaplatside ehitust ja 
renoveerimist. 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 keld-
ritest ja õuedelt,  kaasa arvatud 
auto akud, vana auto dokumen-
tidega ja  kodutehnika. Tel 5672 
7600

• Ansambel, õhtujuhtimine, peoplats, 
toitlustus. Tel 5190 1697

• Kogemustega kõrgharidusega raamatu-
pidaja osutab fi rmadele raamatupidamis-
teenust. Tel 55686 385, 5688 7448; e-mail: 
benedicion2@gmail.com

• Pakun raamatupidamisteenust mikro- ja 
väikeettevõtetele. Töö algdokumendist kuni 
majandusaasta aruandeni välja. Kontakt: 
raamat.vihosa@gmail.com

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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

TRIMMERITÖÖD.
Ka pikemad koostööd.

Tel 5555 3356

KODU

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

• Käsitsi kooritud kuuselatid, aiapostid, 
katusemalgad 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

• Müüa klaasuksega malmist ahju uks. Tel 
5343 3033

• Müüa trenažöör. Tel 5567 4661

• Müüa akordion Horch. Hind mõistlik. 
Tel 5649 1828

• Müüa vähekasutatud koolikotid 25 €/
tk ja laste riideid, ka uusi 1 €/tk. Tel 5370 
1178
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

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

Info tel 5648 6638

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

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

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

Vedu üle kogu Eesti!

520 7616 info@kü ttematerjal24.ee

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

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, koju kutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan nõukaaegse mahlapressi ja õuna-
purustaja. Tel 507 9984

• Ostan vene Norma mudel- ja mängu-
autosid, 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, mak-
san kuni 160 € vaasist. Paku julgesti. Tel 
5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõusid,- 
tooteid. 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, hin-
nad head, koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektii-
ve, vahvliküpsetajaid. Tel 5607 6805

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• 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 le-
papuid (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 küt-
tepuid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 553       

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + 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 küttepuid aastaringselt koos kohale 
toomisega, veokile laotult 5-15 m3. Kuivad 
38, 50 cm ja toored 30-50 cm, hinnad sood-
sad. Tel 503 0311

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Katela saekaater pakub lepa kütte-
puid (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

• 

EHITUS

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

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 9113

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

• Müüa killustikku, erinevad fraktsioonid. 
Tel 554 9113

• Müüa killustiku erinevad fraktsioo-
nid, ehitusliiva, täiteliiva, haljastus-
mulda. Suuremate koguste tellimisel 
koostame hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5619 8547  

• Müüa ümarterast, pikkus 125 cm, läbi-
mõõt 4 cm. Tel 5889 2528

• Müüa soodsalt saematerjali. Tel 501 2905   

• Bauroc ecoterm 375 mm 80 tk; bauroc 
vaheseina element 150 mm 105 tk; ba-
uroc vaheseina element 100 mm 8 tk; 
bauroc sillus 1600/150/200 1 tk kõik uued 
ja korralikud, bauroc liim 13 kotti asuvad 
Väike-Maarja vallas. Tel 504 6009

METS

• Müüa kuuseheki taimi kõrgusega 30-40 
cm – 4 €/tk. Tee tellimus taivo.delfino@
gmail.com või telefonil 523 9745

PÕLLUMAJANDUS

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

• Värske mesi. Tel 5891 9923

• Müüa astelpaju marju. Tel 5593 8252

• Müüa Kungla Talu kartulit „Gala“ ja 
„Laura“. Hind 30 kg võrk/15 €. Võtan vastu 
säilituskartuli tellimusi. Info tel 514 1338, 
vedu

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

• Müüa sõelutud musta mulda, asu-
koht Rakveres, lisainfo telefonil 526 
1408

OSTAME
Virnastatud võsa
Kasvavat võsa
Haket
Saepuru
Kütteklotse jne

MÜÜME
Lõhutud küttepuid

3 m küttepuid

Tel  504 3326



Kuulutaja reede, 2. september 2022 13KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Müüa sõelutud 
muld, 

10 €/tonn.
Asukoht Lääne-Virumaa.

Tel 5364 3269

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 9113

• Purustatud turba allapanuga hobu-
sesõnnik, asendamatu soojuse hoidja 
kasvuhoones, sobib hästi ka lillede-puu-
de-põõsaste istutamisel väetiseks ja aia-
maale rammuks. 80 L=6.50 €. Rakve-
re piires koju toomine tasuta. Tel 5557 
2217

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

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

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, võib vaja-
da remonti. Tel 503 9650
• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 5845
• Ostan RS-09 silindri, lm 90 mm. Tel 
5558 5956

LOOMAD

• Müüa imeilusad siiami kassipojad (tuba-
sed), ostan isase pardi. Tel 5370 4404

• Kodu otsib kollane kassipoeg. Tel 5367 
4186

VANAVARA

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

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

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

• Ostan erinevat vanavara: raamatuid, 
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 
töökorras! Võib pakkuda ka hambakul-
da või üksikuid kuld ja hõbe ehteid - ka 
sulatuseks. Kõik muud vanad esemed 
ka huvitavad! Tel 5872 5458

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

• Ostan  vanu rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, medaleid, postmarke, 
albumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaa-
sist vaase, nõukogudeaegseid ja va-
nemaid ehteid, sõlgi, käevõrusid, 
merevaiku, karpides lusikaid, EW 
aegseid kohvikanne ja piimakanne. 
Samuti ostan nõukogudeaegseid ja ka 
vanemaid raamitud seinapilte, graafi -
lisi lehti, õlimaale, akvarelle, kujusid, 
keraamilisi seinaplaate, fotoaparaate, 
fotosid, fotoalbumeid, postkaarte jne. 
Igasuguse huvitava vanavara, raamatu-
te ja kunsti ost! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! 5649 5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, 
käevõrusid, merevaiku, münte, hõ-
berublasid, paberrahasid, kellasid, 
hõbedat (pitsid,lusikad,portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rinnamärgid, 
medalid, ordenid, koolimärgid, spor-
dimärgid, märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni äärel“ 
30€/tk ja enne 1940. aastat trükitud 
nahkköites raamatuid (raamatu selg või 
kaaned on nahaga kaetud) ja muid vanu 
raamatuid. Pakkuda võib igasuguseid 
esivanematest jäänud asju! Tulen ise 
kohale - raha kohe kätte! 5649 5292

Avaldame sügavat kaastunnet 
abikaasale ja omastele 

TATJANA IVANOVA
surma puhul.

Kollektiivid: Pähklimäe 2, Pähklimäe 6, 
Megamarket, Centrum ja Tempo. 

Piirkonnajuht Margit Bogens

Avaldame kaastunnet 
Mikule koos lähedastega 

VANAISA
kaotuse puhul.

Carstop Rakvere meeskond

Mis tulema peab, see tuleb, 
kellel saab otsa aeg, see läheb, 
minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevase tähe…

Avaldame kaastunnet 
Kalev Raamile kalli 

EMA
kaotuse puhul.

OÜ Lihakarn töökaaslased

Ei kustu leinavalu hingest, 
ei kuiva silmist pisarad. 
Kuid mälestuste maailmas 
ta alati jääb sinuga… 

kuulutused.kuulutaja.ee

TEATED

• 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.

• Tunnid ja  kursused lapseootel 
naistele Rakveres. Rasedusteraapia 
kujutab endast kombinatsiooni vinyasa 
joogast, meditatsioonist ja hingamis 
harjutustest loomaks paremat kon-
takti oma kehaga. Lisaks erinevad 
tehnikad ja nõuanded ämmaemandalt 
raseduse ja sünnituse ajal kasutami-
seks. kadijohve@gmail.com. Tel 5624 
0022

• Esimeseks septembriks jalatsid korda! 
Pakume teile teie jalatsite hooldust ja 
parandamist! Teeme teie kontsad, tallad, 
lukud ja takjad korda. Tule aadressile: 
Rakvere, Võidu 51. Sinu kingsepp, tel 5855 
1800

TUTVUS

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

• 57aastane mees pakub kodu ja koos-
elu korralikule kuni 55aastasele naisele, 
võib kasvatada last, Rakveres. Tel 5356 
5872

• 62aastane maamees Virumaalt, elan oma 
majas ja soovin leida enda ellu kaaslast. 
Tel 5364 0746

MUU

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

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

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 2.50 3.00
Väike kurk kg 1.00 1.50
Sibul kg 2.00 3.00
Värske peakapsas kg 1.50
Kaalikas, peet kg 1.50
Suvikõrvits kg 1.00
Porgand kg 2.00
Aeduba kg 5.00
Põlduba kg 5.00
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 1.50 2.00
Kukeseened kg 8.00 10.00
Arbuus, imp. kg 2.00
Mesi kg 7.00

HINNAD RAKVERE TURUL 2. SEPTEMBER.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Sügav kaastunne
Eldor Truule 

VENNA
kaotuse puhul. 

OG Elektra 
Majandusladu

Sügav kaastunne 
Enele, Einarile, 

Tiiule ja Toomasele  
ENN LUHTI
kaotuse puhul. 
Hardi, Heldur 

ja Mare

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) valmis-

tamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800
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TÄNA MAAILMAS

1724: Margaret Dicksonist sai poolhukatud naine
Täna 298 aastat tagasi, 2. septemb-
ril 1724. aastal juhtus Šotimaal mida-
gi enneolematut: oma lapse tapmise 
eest surma mõistetud Margaret Dick-
son ärkas pärast hukkamist kirstus 
üles. Selles nähti Jumala tahet ja 
enam teda hukata ei püütud.

Allan Espenberg

Margaret (Maggie) Dickson sündis 1702. aastal, 
abiellus kohaliku kaluriga ja kauples kalaga. Mees 
jättis 20aastase naise aga üksinda, sest teda kas 
värvati sunniviisiliselt kuninglikku mereväkke 
või otsustas ta minna tööle Newcastle’i kalalae-
vastikku. Maggie suundus 1723. aastal lõunasse 
Šotimaa piiri lähedal asuvasse Kelsosse, kus töö-
tas eluaseme ja toidu eest ning jäi kõrtsmiku po-
jast rasedaks.

Maggie vaikis rasedusest, et säilitada oma 
töökoht ja vältida avalikku häbimärgistamist. 
Toona suhtuti väljaspool abielu sünnitanud nais-
tesse äärmiselt halvasti: taolisesse armusuhtesse 
sattunud naisterahvas sunniti kuus pühapäeva 
järjest seisma paljajalu ja kandma nunnarüüd 
kohalikus kirikus, kus preester tema peale nä-
puga näitas ja tema sohipatust üksikasjalikult 
rääkis. Siis veeti naist läbi terve linna, et kõik 
vagad ja uudishimulikud koguduseliikmed teda 
näeksid.

Seetõttu pole üllatav, et Maggie varjas rasedust 
kuni sünnituseni 1724. aasta augustis. Laps sündis 
aga enneaegselt ja suri mõne päeva pärast. Varja-
tes endiselt lapse olemasolu, kavatses ta surnuke-
ha Tweedi jõkke visata, kuid ei suutnud seda teha 
ja jättis lõpuks kaldale. Samal päeval leiti lapse 
surnukeha. Maggie’le esitati süüdistus varjatud 
raseduse seaduse rikkumises ning ta viidi kohtu-
pidamiseks ja hukkamiseks Edinburghi.

Raseduse ja lapse sünni varjamine olid oma-
ette kuriteod, kuid Margareti üle mõisteti kohut 
ka lapse tapmise eest: süüdistajad väitsid, et ema 
kas uputas lapse jõkke või jättis ta surema ala-
jahtumisse. Maggie näis kahetsevat juhtunut ja 
tunnistas, et on abielurikkumises süüdi ja et ta 

oli oma surnud poja surnukeha kaldale visanud, 
selle asemel et ta korralikult matta. Samas eitas 
ta aga lapse tapmist, väites, et sünnitustegevus al-
gas liiga vara ja ta sünnitas imepisikese lapse, tal 
endal olid piinavad valud ja ta oli afektiseisundis, 
mistõttu ta ei oska öelda, kas laps sündis surnult 
või suri mõne aja pärast. Kuid kohtunikke selline 
jutt ei kõigutanud, ta mõisteti süüdi ja karistuseks 
määrati poomissurm.

Poomine toimus näiliselt korrektselt
„22-aastane tüdruk Maggie Dickson puuakse 
Edinburghi turuplatsil üles toime pandud kuri-
teo, nimelt ebaseaduslikult sündinud lapse tapmi-
se eest, kelle ta salaja sünnitas ja seejärel uputas. 
Uppunud laps leiti jõe äärest ja viidi politseija-
oskonda. Dicksonile langenud kahtlustus leidis 
kinnitust ja ta tunnistas oma kuriteo üles.” – 2. 
septembril 1724 rippus see teade kõigil postidel ja 
tulpadel Edinburghi vanal turuväljakul Grassmar-
ketil, kus oli juba ammustest aegadest läbi viidud 
avalikke hukkamisi, millest annab tunnistust ka 
ühe sealse baari silt „The Last Drop”.

Maggie toodi Grassmarketi turuplatsile 2. sep-
tembril ja timukas John Dalgliesh viis karistuse 
täide suure rahvahulga ees. Naise ülespoomise 
kohta midagi tähelepanuväärset ei registreeritud: 
surnukeha jäeti kolmekümneks minutiks rippu-
ma, seejärel lõigati köis läbi ja arst kuulutas Mar-
garet Dicksoni surnuks.

Kuna tol ajal olid meditsiinilise lahkamise jaoks 
seaduslikult kättesaadavad ainult hukatud kurja-
tegijate surnukehad, siis osalesid anatoomiapro-
fessorid, kirurgid ja arstitudengid regulaarselt 
avalikel hukkamistel, tiireldes nagu raisakotkad 
ümber tapalava, oodates kannatamatusega, et 
saaks surnukeha endale.

Nii olid üliõpilased valmis ka Maggie laiba 
endale kahmama, kuid tema perekond sekkus ja 
korraldas korraliku madina. Pere soovis Maggie 
matta tema kodulinna surnuaeda, Musselburghi 
koguduse kalmistule ja lõpuks sai võidu: surnu-
keha pandi odavasse puukirstu ja hobuvankriga 
asuti teele.

Ühtäkki kuuldi müra, mis pärines kirstust. 
Kaas tõsteti üles ja nähti elusat Maggiet. Tema isa 

Duncan võttis naise sülle ja kandis kõrtsi, kus tal-
le anti juua ja võimaldati puhata. Järgmisel hom-
mikul oli Maggie juba piisavalt terve, kuigi kael 
oli veidi valus, et kõndida omal jalul koju Mussel-
burghi.

Teist korda hukata ei saanud
Nüüd pidi kohus otsustama, mida Maggiega pea-
le hakata. Tema karistus oli seaduste järgi täide 
viidud ning teist korda sama kuriteo eest teda 
hukata ei saanud. Šoti õigus põhines suures osas 
Rooma õigusel ja selle järgi tasus süüdimõiste-
tu kohe pärast kohtuotsuse täideviimist täies 
ulatuses oma võla ühiskonna ees. Maggiele oli 
mõistetud poomissurm ning ta poodi üles, mis-
tõttu seaduse järgi oli kõik korras. Tollal polnud 
seadustes veel kirjas, et poomine peab lõppema 
ülespoodu surmaga. Miks naine ellu jäi, pole 
selge. Levisid kuulujutud, et tal oli timukaga 
kokkulepe, kuid nüüd, 300 aastat hiljem, võib 
seda üksnes oletada. Inimesed aga olid kindlad, 
et Maggie imelise ellujäämise taga oli jumalik 
sekkumine. 

Kuid tekkis veel üks probleem: tema abielu ei 
eksisteerinud enam, sest kuna ta oli seaduse sil-
mis ametlikult surnud, siis surnu ei saa ju enam 
olla abielus. Kuid Maggie abikaasa oli paras nal-
jamees: ta naasis Musselburghi ja abiellus temaga 
uuesti. Kümme kuud hiljem sündis neil poeg ja 
järgmistel aastatel lisandus veel mitu last. Kuigi 
Maggie kannatas elu lõpuni kaelavalude käes (ja 
arvatavasti oli tal murdunud ka mõni selgroolüli), 
elas ta pärast hukkamist veel mitu aastat. Ilmselt 
oli ta elus ja terve vähemalt aastani 1753, kuid 
mõned allikad ütlevad, et ta elas kuni 1760. aasta-
te keskpaigani, see tähendab veel 40 aastat pärast 
poolhukkamist.

Maggie’t nähti Grassmarketil 1724. aasta ok-
toobris ehk kuu pärast tema avalikku hukkamist, 
ning teda kogunes uudistama suur rahvahulk, 
mistõttu „ülestõusnud” tüdruk pidi surnuks tal-
lamise kartuses kiiresti põgenema. Temast sai 
suur kuulsus ja kohalikud panid talle hüüdnimeks 
„Half Hangit Maggie”. See on ajalooline fakt, mis 
andis nime ka sealsele pubile „Maggie Dickson’s 
Pub”. 

Rahvatantsuansambel Tarvanpää 
alustab uut hooaega uue kunstilise juhiga

E smaspäeval, 5. septembril läheb tantsut-
rennidega lahti Virumaa kauaaegse rahva-
tantsuansambli 77. hooaeg. 

„Väga rõõmustav on saada kirju inimestelt, kes 
küsivad, millisesse rühma saaksin tulla või et ta 
laps tunneks tantsu vastu huvi. See teeb südame 
soojaks ja paneb hooaega ootama,“ rääkis Triinu 
Sikk, kes sellest hooajast on ka Tarvanpää kuns-
tiline juht. 

Triinu Sikk on olnud seotud Tarvanpääga 
kogu elu, sest selles ansamblis on tantsinud ta va-
nemad.

„Tarvanpää on mu teadvuses olnud kogu aeg ja 
olen käinud vanematega koos trennis, üritustel, 
kontsertidel,“ rääkis Triinu Sikk, kes ise alustas 
Tarvanpääs tantsimist mudilasena, kooliõpilase-
na tantsis aga Kadrina koolirühmas ning täiskas-
vanuna jätkas oma tantsuteed Tarvanpääs. 

2019. aastal lõpetas ta rahvatantsujuhtide kooli 
ning samal ajal alustas Tarvanpää eelmise kunsti-
lise juhi Tiiu Mürgi kutsel ka Tarvanpää pererüh-
ma juhendamist.  2020. aasta Eesti Rahvatantsu ja 
Rahvamuusika Seltsi uute tantsude konkursil jäi 
Triinu Siku vanematele segarühmadele loodud 
„Rohuaia reinlender“ jagama esikohta ning tants 
jõudis elavas esituses esmakordselt Virumaa pub-
liku ette Tarvanpää 75 juubelikontserdil „Must-
risse kirjatud“, mille lavastajateks olid Triinu Sikk 
ja Egert Eenmaa.

Alates 2019. aasta sügisest on Triinu Sikk kuu-
lunud ka Tarvanpää kunstilisse meeskonda.

„Olen Tarvanpääs olnud mõned aastad õpetaja 
ja kuidagi sujuvalt kasvas välja nii, et võiksin võt-
ta kunstilise juhi vastutuse. Mul oli aega tajuda, 

mida see võiks tähendada ja tundsin endas julgust 
seda vastu võtta,“ rääkis Triinu Sikk.

Tarvanpää üheks eesmärgiks on hoida rah-
vatantsutraditsiooni ning eesti pärimuskultuuri 
Rakveres ja Virumaal. „Tahame põimida päri-
must üritustesse, tuua inimestele lähemale, sest 
pärimus ei ole muuseumi-asi, vaid saame seda 
ise kanda ja hoida. Kasvõi hõimupäevadel, mida 
korraldame. Esinemistel on meil autoritantsude 
kõrval alati ka pärimustantsud. Kutsume rahvast 
kaasa tantsima – see ei ole midagi müstilist või 
rasket, iga kõrvaltvaataja võib liituda, see ongi 
pärimuse mõte: kõik koos ja ilma eelneva suure 

ettevalmistuseta,“ kirjeldas Triinu Sikk. 
Tarvanpää koolinoorte rühmadele toob uus 

hooaeg uue väljakutse – koolinoorte peo. „Hak-
kame juba septembris valmistuma pidudeks, re-
pertuaar on teada,“ rääkis Triinu Sikk. Juunikuus 
on mõttes aga korraldada Lääne-Virumaa tant-
supidu. „Selline plaan on meil Lääne-Viru teiste 
tantsuõpetajatega olnud. Tore on olnud vaadata, 
kuidas teised maakonnad oma tantsupidusid tee-
vad ja tahaks ka. See annaks täiskasvanute rüh-
madele indu üldtantsupeo vahe-aastaks,“ rääkis 
Triinu Sikk.

Katrin Uuspõld

Triinu Siku jaoks toob uus hooaeg Tarvanpääs kaasa väljakutse kunstilise juhina. Foto: Tarvanpää

MÕNE REAGA

Kui sõber jääb vanaks – kuidas 
muuta eaka lemmiklooma elu 
võimalikult mugavaks?

L oomalaste hooajal on 
sotsiaalmeedia ning loo-
maorganisatsioonide ko-

dulehed täis fotosid tillukestest 
kodu otsivatest karvapallidest, 
ent ka vanemale loomale kodu 
pakkumisel on omad eelised. 
Eesti Loomakaitse Selts jagab 6 
soovitust, kuidas tagada eakale 
loomale mõnus pensionipõli.  

Loomapojad on küll armsad 
ning lust on vaadata neid kas-
vamas, ent kunagi ei või teada, 
milliseks kujuneb ta iseloom. 
Eakas loom on oma krutskid 
juba ära teinud ning käitub uues kodus väärikalt. Ükskõik, kas eakas loom 
liitus perega alles hiljuti või on pisikesest peale pere truu seltsiline olnud, 
saab omanik nii mõndagi ära teha, et väike vanur end kodus võimalikult 
hästi tunneks. 

Kui kodus on eakas loom, pea meeles järgmisi näpunäiteid:

1 Eale kohane eritoit toetab tervist. Muidu tervele loomale on hea mõte 
anda spetsiaalset eakale loomale mõeldud toitu, mis sisaldab kõiki tal-

le vajalikke toitaineid ja vitamiine. Kui neljajalgset sõpra vaevab mõni hai-
gus, oskab loomaarst soovitada ka toetavat eritoitu. 

2 Eaka looma suhu tasub kindlasti vaadata! Suuhügieen mõjutab looma 
tervist laiemalt ning hea on hammaste ja suuga seotud probleemidega 

varakult tegeleda. Nii säästad sõpra söömisega seotud ebamugavustest ja 
tõsisemate tervisehädade tekkimisest. 

3 Liikumine on tervisele hea, vanusest hoolimata. Küll aga kipub mõne 
looma huvi liikumise ja mängimise vastu vanemaks saades vähenema. 

Kuna liikumine on hea nii lihastele, liigestele, kui looma üldisele füüsisele 
ja vaimsele tervisele, tasub siiski looma talle sobivas tempos ja viisil liiku-
ma meelitada. 

4 Muuda kodu eakale loomale ohutuks. Saabub hetk kui väike vanur ei 
jaksa enam nii kõrgele hüpata kui vanasti ning tema füüsiline ramm 

hakkab vähenema. Nüüd on õige aeg kodu kriitilise pilguga üle vaadata ja 
tekitada loomale ohutu ligipääs tema lemmikpaikadesse ja võib-olla piirata 
ära ruumid (näiteks garaaž või rõdu), kus loom võib end kogemata vigas-
tada. 

5 Tervisekontrollid loomaarsti juures võiksid muutuda regulaarseks ja 
sagedasemaks. Lisaks vaktsineerimisele ja parasiiditõrjele tuleb hoida 

silm peal eaka looma üldisel tervislikul seisundil. Kuna loom ei saa meile 
öelda, et kuskilt valutab, peab omanik ise initsiatiivi haarama ja loomaarsti 
antud soovitusi alati kuulda võtma. 

6 Veeda neljajalgse sõbraga aega ja aita tal enda eest hoolitseda. Tundub 
elementaarne, aga kiire elutempo juures kipume unustama, et palju-

de koduloomade jaoks on parim osa päevast talle armsate inimestega koos 
veedetud aeg. Vananedes ei saa paljud loomad enam enda eest hoolitsemi-
sega nii hästi hakkama kui varem. Näiteks kammimine on tore viis loomaga 
koos aega veeta ning näidata eakale sõbrale, et ta on hoitud ja armastatud.

Allikas: Eesti Loomakaitse Selts

Foto: pixabay.com
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Rakvere adventkogudus saab 110-aastaseks
Rakvere adventkogudus tähistab sel 
laupäeval, 3. septembril oma 110. aas-
tapäeva,  millest on oodatud osa saa-
ma kõik huvilised. 

Kell 11 on piibliteemaline arutelu 
nagu adventkogudustes tavaks ning 
kell 16 toimub pidulik aastapäeva 
jumalateenistus. Jutlustama on kut-
sutud Rakveres sündinud-kasvanud 
ja 1980-ndatel ka kogudusevanema 
ametit pidanud Rein Kalmus. Kalmus 
on ühtlasi ka õppinud kirikumuusik 
ning saadab kontsert-jumalateenistu-
sel klaveril laulja Airi Allveed. 

Et pool sajandit tagasi tegutses 
Rakvere adventkoguduses tegus 
mandoliiniorkester, saavad huvilised 
ajaloohõngulisi instrumente proovida mängida. Samuti on võimalus teha 
jalutuskäik Rakveres – külastada kaardi abil kohti, kus adventkoguduse 
liikmed on eelmise sajandi eri kümnenditel laupäeviti ühiselt jalutamas 
käinud.

„Aastapäeva motoks on Moosese sõnad Joosuale: Ole vahva ja tugev! 
Joosua sai selle sõnumi sõjaolukorras, kui Iisrael oli sisenemas Kaanani-
maale. Ka meie elame praegu mõneti sarnases, mis nõuab vaimutugevust 
ja sõduritel füüsilist valmisolekut,“ märkis Rakvere adventkoguduse pas-
tor Toivo Kaasik. 

Katrin Uuspõld

Rakvere adventkoguduse hoone Pikal 
tänaval. Ajalooliselt ehitati see aastal 
1898 tütarlaste erakoolimajaks, mille 
1936 ostis kogudus ja ehitas ümber 
kirikuks. Foto: Katrin Uuspõld

Pärdi päevad Rakveres unustatud 
klaveri ja oodatud kontsertidega

A rmastatud helilooja Arvo Pärdil täitub 11. septembril 87. eluaasta. 
Üle Eesti on sel puhul kontserte ning ka Rakvere korraldab oma 
aukodanikule mõeldes Pärdi päevad, mis kestavad 8.-11. septemb-

rini. Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte rääkis, et selleks ajaks 
viiakse Rakvere Vallimäe ringlavale klaver, millel soovijad saavad musit-
seerida.

„Klaver on valgustatud ja telgi all, et oleks ilmastiku eest kaitstud. Oo-
tame väga, et tuldaks musitseerima ja antaks sellest eelnevalt ka kultuuri-
keskusele märku,“ rääkis Eve Alte. Juba on teada, et reedel, 9. septembril 
kell 18 on Rakvere muusikakooli õpilaste duo Katre Kurg ja Annika Aru-
vainu neljal käel mängimas ja laupäeval, 10. septembril kell 15 on lubanud 
klaveri taha istuda Lembit Kopso. „Loomulikult võib ka registreerimata 
klaverit mängida,“ rääkis Eve Alte ja lisas, et loodetakse inimeste heataht-
likkusele, ühtlasi on klaveril videovalve.

Klaver tuuakse kohale Rakvere kultuurikeskusest. „See on üks meie 
vanadest klaveritest, mida koorid aeg-ajalt kasutavad, aga mis on jäänud 
nurka seisma – siit ka pealkiri „Unustatud klaver“. Tegemist on vana kla-
veriga, mis on hääles ja pakub veel mängimisrõõmu,“ rääkis Eve Alte. 

12. septembri hommikul viiakse klaver Vallimäelt ära. Eve Alte sõnul 
on plaan, et pill võiks leida endale uue omaniku ehk kui keegi vajab harju-
tamiseks klaverit, siis see on võimalik saada. „Selleks ei ole vaja muud teha, 
kui minuga ühendust võtta,“ ütles Alte. 

Pärdi päevadel Rakveres on laupäeval, 10. septembril algusega kell 18 
Rakvere Kolmainu kirikus Nargenfestivali raames kontsert „Aegade sild“, 
kus üles astub Hortus Musicus.

11. septembril, Pärdi sünnipäeval, annab kontserdi aga Virumaa Kam-
merorkester. Kontsert on piletitita ning algab kell 18 Rakvere Vabaduse 
kooli aulas. Virumaa Kammerorkestri dirigent Toivo Peäske rääkis, et 
umbes tunniajasel kontserdil kuuleb Felix Mendelssohn Bartholdy keel-
pillisümfooniat nr 1, Arvo Pärdi „Greater Antiphons“ ja Mozarti kont-
sertsümfooniat viiulile, vioolale ja orkestrile. Solistideks on noored inst-
rumentalistid: viiulit mängib Joosep Reimaa, vioolat Johanna Vahermägi. 
„See on üks Mozarti ilusamaid lugusid üldse,“ leidis Peäske ja ütles, et on 
suur rõõm kontsert anda, kuna Mozarti esitus ootas koroonaviiruse tõttu 
oma aega üle aasta. „Meil vahepeal vahetus isegi viiulisolist,“ täpsustas Pe-
äske. „On hea meel, et saame järjest ootel olnud teosed ära mängida.“

Katrin Uuspõld

Nõretavromantiline, aga väga ilus
„Kus laulavad langustid“ on 
film kindlale inimgrupile – 
romantikutele, kelle jaoks 
ei ole ükski kook liiga ma-
gus, roosat pole iial liiga 
palju ja hellitus ei kõla ku-
nagi liiga läilalt. Kes usu-
vad, et tõeline armastus on 
olemas.

Margit Adorf

Juhul kui te pole kuigivõrd roman-
tilise meelelaadiga ja eelistate toore-
maid realistlikke filme, siis see Delia 
Owensi samanimelise romaani ek-
raniseering ei ole teie jaoks. Üleül-
diselt aga on publik filmi väga hästi 
vastu võtnud, minagi nende seas. 
Samas hoiatan, et eks see rohkem 
niisugune muinasjutuline roosa-
manna ole, kõik on selles filmis väga 
puhas ja ilus. On küll markeeritud 
hirmsaid asju, koduvägivalda, ük-
sindust, surma, ahastust, kuid see 
kõik on vormistatud kenasse suhk-
ruglasuuri ja jubedusi saadab sulnis 
romantiline meloodia ning valgus 
on ikka alati kuldne ja embav. Sellel 
filmil puuduvad nurgad, ta on üleni 
pehme ja nunnu. 

Aga, see öeldud, siis ikkagi julgen 
soovitada, et on omamoodi hingelii-
gutav vaatamine, kui te ei jää selles-
se kinni, et asi peaks ikka olema pal-
ju teravamalt kujutatud. Kinno min-
nes pange vaim valmis selleks, et ees 
ootab pehmelt poeetiline unelus, siis 
on kõik korras. Kui olete raamatut 
lugenud, siis ma usun, et filmivor-
mistus teid häirima ei hakka. Kui te 
ei ole raamatut lugenud, siis võib fil-
mile vabalt ka romaani otsa lugeda, 
sest seal on siiski paljutki niisugust, 
mida film edasi ei anna, näiteks eri-
nevad looduskirjeldused. 

Eesti keeles ilmus romaan esma-
kordselt 2019. aastal, kordustrükk 
2022. Tõlge ilmus päris kiiresti, sest 
inglise keeles ilmus raamat 2018. 
aastal. Tegemist on täieliku hitiga, 
rahvusvahelise bestselleriga, mida 
ümbritseb ka mõningane saladuse-

loor. Nimelt põhineb teos osaliselt 
tõestisündinud lool, on sellest inspi-
ratsiooni saanud. Kindlasti ei peaks 
seda võtma dokumentaalromaanina, 
vaid päriselust tõukunud fantaasia-
na.

Filmi peategelaseks on Kya Clark 
(Daisy Edgar-Jones), kelle eluloole 
padural saab vaataja kaasa elada ala-
tes Kya lapsepõlvest kuni naise sur-
mani. Kes ei tea, siis padur on mere 
või suure järvega külgnev märgala, 
padurannik, kus on oma tõusud ja 
mõõnad. See on soine, vesine ala, 
kus suuri taimi tavaliselt ei kasva. 
Kya elukohas on küll ka kõrgeid 
puid, vesised karjamaad ja meri on 
veidi eemal. Igal juhul on see muin-
asjutuline maastik, mida saab filmis 
imetleda tõeliselt lummavas võtmes. 

Kya peres kasvab õige mitu last, 
isa on vägivaldne. Riburada lahku-
vad Kya juurest kõik pereliikmed 
ja lapseohtu tüdruk jääb sohu üksi. 
Ta on heidik, ei käi koolis, varjab 
end sotsiaaltöötajate eest. Ellu ta 
jääb ja hakkama saab, lõpuks koh-
tab ka kena noormeest Tate’ (Taylor 
John Smith), kellesse armub ja kes 

teda lugema õpetab. See õnn aga ei 
kesta kaua ja Kya on taas üksi. Sü-
damevalu tuleb leevendama teinegi 
noormees, Chase (Harris Dickin-
son), kes aga nii leebeks ja toredaks 
enam ei osutu. Film algab selle koha 
pealt, kus Chase on leitud surnuna 
ja otsekohe on selles kahtlustatava-
na kinni võetud Kya. Film koosneb 
meenutuskildudest ajal, mil Kya on 
vangis ja uuritakse mõrva. Muin-
asjutule kohaselt on lool õnnelik 
lõpp. 

Film portreteerib väga hästi en-
dassesulgunud üksindust ja peate-
gelasest on maalitud vägagi kena 
filigraanne portree, eriti arvestades 
seda, et eri vanuses Kya osatäitjaid 
on ju mitu. Publik saab Kya loole 
üdini kaasa elada, temaga koos valu-
leda ja igatseda, tasast rõõmu tunda. 
See on väga emotsionaalne film ja 
just tundetoonid on siin kõige oluli-
semal kohal. See on südamefilm. 

Mõrvas süüdistatud on ka loo 
autorit Delia Owensit, kahtlustuse 
kohaselt tapsid nad abikaasaga oma 
elukohas Zambias salaküti. Pere 
sunniti Zambiast lahkuma seetõttu, 

et nad näisid hoolivat rohkem seal-
sest loodusest kui kohalikest elani-
kest, kellesse nad suhtusid üleole-
kuga. Owenseid kuulati pikalt üle ja 
süüdi neid lõpuks ei mõistetud. 

Mingid langustid selles raamatus 
ega filmis muidugi ei laula, see väl-
jend tähistab metsikut, ürgset loo-
dust. Langustid laulavad seal, kus 
mets on veel mets ja loom loom, va-
litseb loodus, mitte inimene. Filmist 
nii palju loodust ei saa kui romaa-
nist, film keskendub siiski rohkem 
inimeste maailmale, inimsuhetele.  

Eesti keeles on varem ilmunud 
ka Delia Owensi varasem hittro-
maan „Kalahari karje“ (2003, kirjas-
tus Olion), mis esmakordselt ilmus 
1984. aastal ja sisaldab Delia ja Mark 
Owensi eluloolugu. Õigupoolest 
ongi „Kus laulavad langustid“ Delia 
Owensi debüütromaan, sest ametilt 
on ta zooloog ja varasemad kirja-
tööd ei ole kuulunud ilukirjandu-
se valda. Delia elab praegu USA-s 
Põhja-Carolinas ja on oma abikaa-
sast lahutatud. Võib arvata, et Delia 
Owens on Kya tegelaskujusse vala-
nud palju iseennast. 

Peategelane Kya Clark (Daisy Edgar-Jones). Foto: Pressimaterjalid

KUHU MINNA

Rakvere Teater 
07.09 kell 19 „Kuni ta suri“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
15.09 kell 19 „Algus“ v/s, lav. Tiina Mälberg
16.09 kell 19 Esietendus! „Ki(i)vi südamel“ Rakvere Piiritustehas, lav. Jau-
ne Kimmel
17.09 kell 17 Esietendus! „Di ja Viv ja Rose“ s/s, lav. Peeter Raudsepp

Lääne-Virumaa Puuetega inimeste Koda
05.09 kell 14.00 - Südamehaigete ühingu koosolek Berliini Trahteris. 
Omaosalus 6.- eurot saab maksta kohapeal Pireti kätte. Ootame rohket 
osavõttu. 
13.09 kell 13.00-15.00 Afaasiadiagnoosi tugigruppi kõnetreening Rakvere 
Sotsiaalabikeskuses. Kontaktisik Ellen Laasberg.
25.09 kell 10.00 - Väljasõit Tudusoo matkarajale (ühingute juhid ja juha-
tuste liikmed, vabade kohtade olemasolul ka huvilised).
NB! Tasuta õigusnõustamine puudega inimestele, helistada tel 5385 0005.
Info tel 5342 9043
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PAIGALDUS

vajanguperefarm@gmail.comTEL. 509 9513  /

Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

põrandarestid

REISKA PA OÜ

PARIMAD HINNAD

V -oodrilauad lavalauad
ka termotöödelduna,

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

* AALTONEN * REMONTE

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

MUGAVAD JALANÕUD

ALGAVAKS SÜGISEKS!

MUGAVAD JALANÕUD
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MUGAVAD JALANÕUD

ALGAVAKS SÜGISEKS!

Tegeleme ainult Lääne-Virumaal

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

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

Hauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle Eesti
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VÄLISVÄRVID
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