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Grossi Toidukaubad Viru ralli tuleb 
taas ja toimub ühepäevasena
Autoralli Terminal Oil Eesti 
meistrivõistluste eelviima-
ne etapp sõidetakse sel aastal 
ühepäevasena kiiretel ja teh-
nilistel Virumaa teedel. Ral-
lile antakse start juba 18. sep-
tembril kell 09:00 Rakveres 
Parkali tänavalt.

Võistlejatel tuleb sel aastal 
Grossi Toidukaubad Viru ral-
lil läbida 8 kiiruskatset kogu-
pikkusega 97,82 km. Kor-
duvate lisakatsete arv on 4 ja 
võistlustrassi kogupikkuseks 
on planeeritud 316,80 km. 
Ralli hoolduspark ja võistlus-
keskus asuvad sarnaselt va-
rasematele aastatele taaskord 
OG Elektra AS-i keskuses.

„Möödunud aastal toimu-
nud Kehala rallil nägime, et 
ühepäevane kompaktne võist-
lusformaat võeti võistlejate 
poolt soojalt vastu ja seetõttu 
otsustasime praegust epide-
mioloogilist olukorda arves-
tades sel aastal Grossi Toidu-
kaubad Viru ralli analoogses 

formaadis läbi viia,“ rääkis 
MTÜ Viru Ralli esindaja Ma-
dis Halling. „Võistlustrassi 
koostamisel oleme püüdnud 
tuua sisse ka uusi lõike, kuid 
suures plaanis on olemas kõik 
Virumaa ralliradade legen-
daarsed klassikud ja võistlejate 
lemmikud.“

Neli esimest kiiruskatset lä-
bitakse Viru-Nigula valla tee-
del. Peale lõunat suunduvad 
autod Vinni valda kiiruskatse-
tele, kus läbitakse samuti neli 
kiiruskatset. Publiku lemmi-
kule Kehala Ringile saabuvad 
ralliautod esimest korda 14.55. 

Korraldaja palub varuda 
aega ja arvestada, et seoses 
COVID-19 viiruse leviku tõu-
suga on Eesti Vabariigis ra-
kendatud ürituste läbiviimise 
osas lisameetmeid. Seetõttu 
tuleb kõigil osapooltel ürituse-
le tulles esitada üks allolevatest 
dokumentidest:

1) COVID-19 vastu vaktsi-
neerimise tõend;

2) COVID -19 läbipõdemise 
tõend (viimase 6 kuu jooksul);

3) Negatiivset tulemust 
tõendava antigeeni kiirtesti 
sertifikaat (mitte vanem kui 
48h);

4) Negatiivset tulemust 
tõendava PCR-testi sertifikaat 
(mitte vanem kui 72h).

Ühtlasi palub korraldaja 
mõistvat suhtumist Viru ralli 
ajal ajutiselt suletud teelõiku-
desse:

Vinni vallas on SS 6/8 
Nurkse - Ohvriallika - Son-
da tee suletud laupäeval 
18.09.2021 kell 13.30-19.00 
ning SS 5/7 Vinni - Kehala - 
Saueaugu tee suletud laupäe-
val 18.09.2021 kell 13.00-
19.00.

Viru Nigula vallas on SS 1/3 
Mäeveeru - Kuura - Mahu tee 
suletud 18.09.2021 kell 8.30-
13.30 ning SS2/4 Pärna - Ni-
gula tee suletud 18.09.2021 
kell 8.30-14.00.

Kuulutaja
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Tunnustati elutormides pool sajandit 
ja rohkemgi vastu pidanud abielupaare
Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit 
(VIROL) ning Rakvere kristlikud ko-
gudused austasid maakonna abielu-
paare, kes ühisel teel käinud 50, 55, 
60 või koguni 65 aastat. Eelmisel 
reedel oli Rakvere Kolmainu kiriku 
võlvide all vastuvõtul mitukümmend 
väärikat meest-naist.

Katrin Uuspõld
Fotod: VIROL

Orelil kõlanud Mendelssohni 
pulmamarss lõi sümboolse helilise 
mälestustesilla päevaga, mil tänased 
kuldpulmapaarid aastate eest abiellu 
astusid. „Oleme kümme aastat kor-
raldanud seda sündmust, et imet-
leda ja tänada teid. Minu jaoks on 
see aasta üks tipphetkedest,“ ütles 
Rakvere Karmeli koguduse pastor 
Gunnar Kotiesen väärikate paaride 
poole pöördudes.

VIROLi juhatuse esimees Einar 
Vallbaum tõi oma kõnes välja kolm 
märksõna pikaealise abielu kohta: 
kunst, juhtimine ja toetamine. „Kõi-
ke seda kokku panna on suur kunst. 
Teie maalil on päike olnud aga alati 
ühes nurgas,“ ütles Vallbaum paa-
ridele jätkuvalt päikeselisi päevi 
soovides. 

Kolmekümne kolmest ümmar-
guse verstapostini jõudnud Lääne-
Virumaa abielupaarist ei saanud ter-

vise tõttu kahjuks kõik üritusest osa 
võtta, neile viisid koduvalla esinda-
jad kingitused ja lillekimbud koju 
kätte.

V äike-Maarjas elavad Ida ja 
Juhan Laanemägi on pool 
sajandit ühist teed käinud. 

Nii pulmapäev kui esimene kohtu-
minegi on neil tänini hästi meeles. 
„Käisime vanema vennaga Rakve-
res jäähokit mängimas Dünamo poe 
vastas, tulime õhtuse liinibussiga 
tagasi Väike-Maarjasse. Ja siis ta ja-
lutaski vastu...“ jutustas Juhan. „Ja 
niikaua jalutasime, kui jäimegi koos 
jalutama,“ lisas Ida.

Kuidas aga aastakümneid koos 
elada nii, et ollakse ka õnnelikud? 
Laanemägid ütlevad ühest suust: 
kannatust on vaja! „Kaks kõva kivi 

head jahu ei jahvata! Tuleb aeg-
ajalt tagasi tõmbuda ja järeleandmisi 
teha,“ täheldas Juhan. „Aeg möödub 
märkamatult! Lastelaste järgi näed 
seda.“ Nende peres on kolm last ja 
kuus lapselast. 

„Kõige suurem rõõm on praegu 
see, kui lapselapsed külla tulevad! 
See on kvaliteetaeg. Ja lastele õpe-
tame, et niimoodi pead teistesse ini-
mestesse suhtuma, nagu sa tahad, et 
sinusse suhtutakse,“ lisas ta.

R akvere vallas Taaravainu 
külas elaval Vaike ja Aksel 
Neemel tuleb abieluaastaid 

kokku täpselt viiskümmend. „Üks-
ki meri pole tormideta,“ nimetas 
Vaike. „Halb tuleb prügikasti vi-
sata ja edasi minna. Tuleb mõelda 
positiivselt.“ 

„On olnud igasuguseid aegu, aga 
tuleb meeles pidada ainult head,“ li-
sas abikaasa Aksel. 

„Kiiremad ajad olid siis, kui lapsed 
olid väikesed, nüüd läheb sujuva-
malt,“ rääkis Vaike. „Nüüd läheb aeg 
nii, et ei saa arugi,“ täiendas Aksel. 

Paaril on kolm last ja kaheksa 
lapselast.

Ü ks kahest pikema staažiga 
tänavusest paarist – 65 ühist 
aastat – on Rakveres elavad 

Mare (85) ja Harri Kallip (93). „Ar-
mastus on võitnud,“ ütles elutargalt 
Harri. 

„Tema on minust üheksa aastat 
vanem ja jäi mind neljaks aastaks 
ootama, kuni ma Rakveres õpeta-
jate seminari lõpetasin. Ega ta alati 
oma tundeid siis välja ei öelnud, aga 
mina teadsin kindlalt, et tema on 
minu unistuste mees. Sealt see kõik 
algas. Tema on minu elu armastus,“ 
rääkis Mare.

Pärast pulmi alustasid nad oma 
pereelu Viru-Kabalas – üks õpeta-

jana, teine arstina. „Läksime sinna 
kaks kätt taskus, aga olime väga õn-
nelikud,“ ütles Mare.

„Vaesed me ei ole olnud, rikkad 
ei ole olnud, aga kõik on olemas ol-
nud,“ lisas Harri.

„Peab oskama õige inimese väl-
ja valida, abielusse ei saa uisapäisa 
tormata. Meil on tänapäevani tei-
neteisega väga hea koos olla,“ üt-
les Mare ja rääkis, kuidas nad nüüd 
koos vaatavad vanu pilte ja tuleta-
vad mälestusi meelde. Lapselaste 
palvel paneb Mare ka need kirja – 
juba on täis kirjutatud tosin kooli-
vihikut!

„Teineteise peale me karjunud ei 
ole kunagi ega sõnasõdasid pidanud. 
Ennem oleme vaikinud ja järele 
mõelnud ja siis ära leppinud. Pead 
olema rahul sellega, mis sul on,“ 
märkis Mare.

„Tuleb andestada ja rõõmusta-
da,”“lisas Harri.

Lapselaps Teele ütleb kõrvalt, et 
mõlemal vanavanemal on olnud 
kõvasti kannatlikkust. „Ei mäleta, 
et nad oleks kunagi kellelegi pahas-
ti öelnud või omavahel jagelenud. 
Kodu on alati korras, padjad klopi-
tud ja pannkoogid laual,“ kirjeldas 
ta. 

Vanaisa Harril on kindel režiim, 
milliseid töid ta mingil päeval teeb, 
kindlad on söögiajad ja koos käib 
vanapaar ka jalutuskäikudel. „Vana-
isa armastab väga korda, alati koris-
tab ja klopib väga hoolega ning see 
on jäänud külge ka kõigile lastele. 
Nüüd klopin ka mina ja minu lap-
sed!“ nimetas lapselaps Teele. 

Vanapaaril on kolm last, kuus 
lapselast, üheksa lapselapselast.
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Lahemaa rahvuspark võõrustab oma juubelipeol
Lahemaa rahvuspargi 50. 
sünnipäeva on juba mitmel 
moel väärikalt tähistatud, sel 
laupäeval, 11. septembril pee-
takse ka rahvapidu Lahemaal 
Oandu külastuskeskuses. 

„Ühtlasi on see suvehooaja 
lõpetuseks, kus nii lastel kui 
täiskasvanutel on tore olla, 
kontserte kuulata, töötuba-
des osaleda ja koos torti süüa. 
Öösse jäävad ka veel valgus-
mängud. See on sünnipäeva-
pidu, mitte ametlik aktus,“ kir-
jeldas Oandu külastusekeskuse 
teabejuht Tiina Neljandik. 

Anne Kurepalu ja Saima 
Gordejeva juhendavad Lahe-
maad tutvustaval bussituu-

ril, üks ekskursioon on juba 
huvilistega täitunud, teisele 
on üksikud vabad kohad – re-
gistreerimisinfo leiab RMK 
kodulehelt, kus saab ühtlasi ka 
registreerida Rakverest ja Võ-
sult kell kaks väljuvale tasuta 
bussile.

Alates kella kahest on sel 
laupäeval Oandu külastus-
keskus valmis külalisi vastu 
võtma. „Oma autoga tulijaid 
juhendavad parkimiskorral-
dajad ning külalised jõuavad 
meie õuele ühe sissepääsu 
kaudu, kus saab näidata oma 
COVID-tõendit või teha ko-
hapeal kiirtesti. Muretsema 
ei pea, enamik tegevusest toi-

mub vabas õhus,“ täpsustas 
Tiina Neljandik. 

Oandu külastuskeskuse 
küünis ja saeveskis saab osale-
da meisterdamise töötubades. 
„Saab teha prosse ja käevõru-
sid ning põnevat kaarti, mida 
õmmeldakse kokku Singeri 
masinaga. Nii et saab Lahemaa 
sünnipäeva puhul teha ka en-
dale kingituse,“ rääkis Tiina 
Neljandik ja lisas, et alati on 
nii laste kui täiskasvanute seas 
olnud populaarne kadakast 
medalile kujundite põletami-
ne, seekord saab teha mälestu-
seks medali kirjaga „Lahemaa 
50“. 

Enne õhtust kontsertprog-

rammi saab keha kinnitada 
Sagadi mõisa restorani poolt 
pakutavaga ning Põhja-Eesti 
maitseid ka kaasa osta. „Mul 
on nii hea meel, et saime esi-
nema Lahemaa oma ansamb-
lid: Uurikad ja Lahemaa rah-
vamuusikud. Õhtu lõpetab 
Mari Kalkun, kelle kontserdid 
on alati väga südamlikud,“ 
rääkis Neljandik, kes on La-
hemaal töötanud 36 aastat ja 
muuhulgas löönud kaasa siin-
sete matkaradade loomisel.

„Lahemaa on mulle kodu, 
siin on suurem osa mu elu-
tööst. Lahemaa on seest suu-
rem kui väljast,“ iseloomustas 
Tiina Neljandik. „Poolsaarte 
ja lahtede vaheldumine on 

andnud Lahemaale nime, 
siin on väga vaheldusrikas 
maastik, siin on üks Euroo-
pa esinduslikumaid metsa-
kaitsealasid. Kui metsa sisse 
keerata, on seal kõrgeid kün-
kaid ja mägesid, Põhja-Eesti 
paekallas, ilusad sõnajalgade 
vahel voolavad metsajõed, 
igal sammul võid midagi 
avastada. Kui omal ajal siia 
tööle tulin ja oli vaja vaadata 
mullastikukaarti, siis tundus, 
et iga kümne sammu järel on 
uus muld ja kui on uus muld, 
siis on ka uus mets, kõik on 
omavahel seotud. Kõik on 
väga-väga mitmekesine siin.“

Katrin Uuspõld

ARVUSTUS

Teismeliste seksisõltlaste lõputu suhtekriis
Sel nädalal jõuab kinodesse 
kaks uut filmi, nendest soovi-
tan vältida noortekat nimega 
„Pärast langemist“ ja minna 
vaatama eestikat nimega 
„Vee peal“.

Margit Adorf

Sellegipoolest tuleb tänane 
lugu pikemalt hoiatussildiga 
filmist ja mitte eesti filmist, 
kuna režissöör Peeter Simmi 
linalugu, mis põhineb Olavi 
Ruitlase samanimelisel auto-
biograafilisel romaanil, linas-
tus esmakordselt möödunud 
aasta PÖFFil ja siis sai ka sel-
lest pikemalt kirjutatud (vaata 
27. novembri Kuulutajat).

Aga väike mäluvärskendus 
siiski. „Vee peal“ on hästi sü-
damlik film, ühe poisi suu-
rekssaamise lugu Võrumaa 
agulis. Teda ümbritseb värvi-
kas seltskond täiskasvanuid, 
kõik üsna kehval järjel ja alati 
ka sugugi mitte hästi läbisaa-
vad, kuid kindlasti kokku-
hoidev ja omade eest seisev 
väike kogukond. 

Karakterid on hästi fil-
mi sobitatud ja eredalt välja 
joonistatud, näitlejate valik 
super, rollitäitmised naudita-
vad. Film sobib hästi vaata-
miseks nii vanale kui noorele 
kinokülastajale. Ei ole päris 
lastefilm, aga ainult täiskas-
vanute oma ka mitte. Selle fil-
mi vaataja saab endale kinost 
kaasa kergelt melanhoolse, 
aga hästi sooja emotsiooni, 
kuigi filmis on ka traagilisi 
elemente. Painama ei jää, hel-
gus ja elujaatus võidab.

Noortefilm „Pärast lange-
mist“ on sedalaadi kraam, mis 
ilmselt mõeldud ainult fän-
nidele. Kui te ei ole selle fil-
mi eelmisi osasid näinud, siis 
eriti ei tasu kinno minna. Kui 
te ei ole lugenud Anna Toddi 
raamatuid, siis ega eriti ei ole 
samuti kinno asja. Siiski, sel-
le filmi puhul tasub veidike 
tausta avada, sest tegemist on 
omalaadse fenomeniga, see 
on nagu teismeliste „50 halli 
varjundit“, ainult et vägivald 
on siin vaimne ja mingeid 

kokkuleppelisi sado-maso 
mänge ei harrastata. Ühen-
davaks jooneks on hästi palju 
seksi, mis ikka ja jälle pea-
tegelased magnetina kokku 
tõmbab. 

Anna Todd on 1989. aastal 
sündinud daam, kes hakkas 
kirjutama 2006. aastal loodud 
telefoniäpis Wattpad, mis oli 
mõeldud vähetuntud autori-
tele väljundiks, kus avaldada 
oma ilukirjanduslikke katse-
tusi. Todd asus oma lugusid 
postitama 2013. aastal ning 
juba järgmisel aastal noppis 
kirjastus ta üles ning ilmus 
tema esimene raamat. Niisiis, 
Todd on nutiseadme põlv-
konna kirjanik, tema esime-
ne teos „Pärast“ on ilmunud 
ka eesti keeles, 2015. aastal, 
väljaandjaks Buduaar. 

Teos kogus maailmas pä-
rast ilmumist kiiresti üle 
miljardi lugeja, see jõudis ka 
kinolinale, esimene osa, „Pä-
rast“, tuli välja 2019. aastal, 
eelmisel aastal oli kinodes 
„Pärast. Kui sädemeid lendas“ 
ja nüüd siis „Pärast lange-
mist“. Oodata on veel vähe-
malt üht filmi. Raamatusarjas 
„Pärast“ on Todd kirjutanud 
kokku viis romaani.

Ma pean tunnistama, et 
minust on see raamatusari 
mööda läinud ja ilmselt ma ei 
ole ka sihtgrupp, aga kui rää-
kida filmist, siis – jube sega-
ne värk. Mingid minevikus-

ündmused korraks sõidavad 
läbi, aga üldiselt on tegemist 
kiimlemislooga, kus põhite-
gevuseks on ühe paari korduv 
kokku- ja lahkuminemine, 
see on suhtedraama. 

Minu jaoks muutis filmi 
eriti häirivaks see, et tegela-
sed küll tunduvad olevat juba 
täisealised, käivad tööl, neil 
on sisukirjelduse järgi min-
gi tohutu taak ja elukogemus 
õlul, aga välja näevad nad 
ikkagi nagu tiinekad. Mind 
see liignoorus häiris, sest jäi 
mulje, et mingid keskealiste 
teemad on pakitud pubekapa-
kendisse. Noorena võiks asju 
nagu palju vabamalt võtta, 
siin aga on kõik nii… kramp-
lik? Aga võib-olla noored 
ongi tänapäeval kramplikud 
oma suhetes. 

Arvan, et see filmide/raa-
matute sari võiks teismeliste 
kõrval huvi pakkuda peami-
selt just kirjandushuvilisele 
publikule, kelle seast vane-
mad inimesed saavad selle 
teose kaudu tänuväärse või-
maluse heita pilk noorema 
generatsiooni (armu)maail-
ma. Kultuurielamust vast ei 
paku, aga antropoloogiliselt 
on huvitav.

Minu jaoks on nendes fil-
mides liiga palju seksi ja liiga 
vähe muud sisu. Ärge nüüd 
lootusi üles kütke, see pole 
mingi puhas erootikafilm, 
aga erinevaid seksistseene 

on tõesti kohati lausa kur-
navalt palju. Ma vaatasin ära 
ka eelmise aasta filmi, sinna 
otsa kohe „Pärast langemist“ – 
jah, läks liiale. Mitte et ma 
leiaksin, et suhetes seksi üle-
tähtsustataks, või et seda kui-
dagi vähem olema peaks, aga 
filmis niisugune sisutühjus 
mind kui vaatajat kurnab. 

Ma tahaks rohkem sünd-
muste arengut, mõtestatud 
tegevust, midagi, millele kaa-
sa elada. Aga noh, jälle mu-
sitavad, jälle kisuvad riideid 
seljast – ära tüütab selline 
teiste vahtimine! Tehke mi-
dagi muud ka vahepeal! Ja 
siis nad arutavad ja räägivad 
mingit tühja-tähja, kaklevad 
natuke, oeh. Tüütu. 

Paraku tuleb öelda seda, 
et kriitikud ei ole siiamaani 
kuskil maailmanurgas selle 
sarja filme kuigivõrd kiitnud, 
samas fännid kiljuvad õnnest. 
Nii et kui te juba eelnevalt ei 
tea, millega on tegemist, siis 
vaevalt küll see uus film teid 
kuidagi erutab. Kui aga teis 
tekkis huvi, millega tegu, siis 
otsige videolaenutusest üles 
esimene film, saate aimu, 
kas on mõtet uut osa vaata-
ma minna. Sisu ma ei viitsi 
siinkohal ümber jutustada, 
võin vaid öelda, et kokku 
saavad ontlik tüdruk ja paha 
poiss, siis armuvad ja edasi on 
arulage seebiooper. Nii et ise 
teate. Vanamutt on rääkinud.

Tessa (Josephine Langford) ja Hardin (Hero Fiennes Tiffi n) omas elemendis ehk teineteise embuses. Pehmet erootikat on fi lmis ülevoo-
lavalt palju. Foto: Pressimaterjalid
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Rakvere tähistab Arvo Pärdi 86. sünnipäeva muusika ja balletiga
Armastatud maestro Arvo 
Pärdi sünnipäevanädalal 
peetakse Rakveres Pärdi 
muusikapäevi, kus kõlavad 
Eesti Rahvusmeeskoori hää-
led, Virumaa Kammeror-
kestri helid, tehakse giidi-
tuur noore Arvo Pärdi rada-
del ja näeb ka eksklusiivset 
tantsuetendust.

„Rakveres on publik, kes 
balletti ja Pärti armastab, 
nüüd on Pärt ja ballett ühes 
etenduses koos. Loodan, et 
see inimesi kõnetab,“ rääkis 
Anne Nõgu. Lavastaja Dmitri 
Hartšenko tuli Nõgu ideega 
kaasa ning Arvo Pärdi sün-
nipäeval, 11. septembril, ehi-
tatakse tulevasse Pärdi kont-
serdimajja üheks õhtuks lava, 
kus Pärdi muusika saatel näeb 
balletinumbreid – „Collage 
sur P-Ä-R-T“.

„Ma ei ole juhtunud kuul-
ma, et keegi oleks varem 
pannud Pärdi muusikast ins-
pireeritud koreograafia ühte 

kavasse kokku,“ rääkis Nõgu 
ja viitas, et 30 aastat tagasi 
tegi Mai Murdmaa esimese 
lavastuse Pärdi muusikale – 
„Libahunt“ ja hiljem ka „Kuri-
töö ja karistuse“.

Tunniajases Hartšenko 
loodud etenduses on laval 
tantsuteater „Fine 5“, kes teeb 
uue etteaste Pärdi raadio-
intervjuudest, aga ka Tallinna 
Balletikooli õpilased, Estonia 
ja Vanemuise artistid ning 
väikese numbriga ka Kauri-
kooli vanema balletigrupi 
tüdrukud. 

Etendus koosneb 6-7-
minutilistest katkenditest eri-
nevatest lavastustest, muu-
hulgas „Libahundist“, Hart-
šenko „Ikoonidest“, aga on 
ka Rasskolnikovi mono-
loog „Kuritöö ja karistusest“. 
Kõlavad Arvo Pärdi tuntu-
mad ja vähemtuntud teosed, 
näiteks „Fratres“, „Silouans 
song“, „Spiegel im spiegel“, 
„Pärt - Mozarts adagio“, „De 

profundis“.
Pärdi päevad algavad aga 

juba reedel, 10. septembril, 
kui Rakvere Kolmainu kiri-
kus on kell 19 Eesti Rahvus-
meeskoori kontsert. Rakvere 
Kultuurikeskuse projektijuht 

Katrin Põllu rääkis, et algselt 
plaaniti kontserdid pidada 
Rakvere gümnaasiumi aulas, 
aga kuna üks Pärdi teos vajab 
esitamiseks ka orelit, otsustati 
see kontsert anda Kolmainu 
kirikus.

48 lauljat Mikk Üleoja di-
rigeerimisel esitavad lisaks 
Pärdile ka Andres Uibo, Ru-
dolf Tobiase, Justė Janulytė ja 
Riho Esko Maimetsa teoseid, 
organist on Kadri Toomoja. 

Pühapäeval, 12. septemb-
ril kell 18 annab Rakvere 
gümnaasiumi aulas oma 80. 
kontserdi Virumaa Kam-
merorkester Toivo Peäske 
dirigeerimisel. 

„Nende kava on kenas-
ti läbi põimitud ja viib meid 
muusikarännakule Vivaldist 
Mozartini, ka Eesti oma heli-
loojad, Pärt, Kangro, Tobias, 
saavad austusavalduse,“ rääkis 
Katrin Põllu.

Nii laupäeval kui pühapäe-
val algusega kell 16 Rakvere 
keskväljakult on aga võimalik 
osaleda giidituuril Rakvere 
aukodaniku, maailmakuulsa 
helilooja Arvo Pärdi radadel. 
Giid Sirle Kree juhendami-
sel toimuv jalutuskäik algab 
skulptuuri „Noormees jalg-

rattaga muusikat kuulamas“ 
juurest ja kulgeb mööda Laa-
da tänavat Rakvere Jumala-
ema Sündimise Kiriku juur-
de, sealt edasi Pikale tänavale 
Kolmainu kiriku ja Linna-
kodaniku majamuuseumi 
juurde ning lõppeb Pauluse 
kiriku ehk tulevase Arvo Pär-
di muusikamaja ees. 

„See on hea võimalus enne 
tantsuetendust või kontser-
ti teha enese häälestamiseks 
tunni-pooleteisene väike ja-
lutuskäik ning viia end Pärdi 
elu ja temaga Rakveres seo-
tud paikadega kurssi,“ rääkis 
Katrin Põllu. 

Põllu lisas, et nii giidituur 
kui Eesti Rahvusemeeskoori 
ja Virumaa Kammerorkestri 
kontserdid on publikule ta-
suta, tantsuetenduse piletid 
on saadaval aga enne eten-
dust kohapeal ning Pileti-
levist.

Katrin Uuspõld

Eesti Rahvusmeeskoori lauljad esitavad Mikk Üleoja dirigeerimisel lisaks Pärdile ka 
Andres Uibo, Rudolf Tobiase, Justė Janulytė ja Riho Esko Maimetsa teoseid. Foto: Eesti 
Rahvusmeeskoor

Pidulik kokkusaamine pereringis
Rakvere Teatri uuslavastus 
„Katk.Est.Used.“ jõuab täna 
esmakordselt koduteatri lava-
le. Tüki esietendus oli eile Tar-
tus, suurel Draama festivalil.

Tõnu Lilleorg

On perekond väikelinnas. 
Ema, isa ja kaks tütart, üks 
neist noor täiskasvanu ja 
teine hilisteismeline. Ema 
(mängib Silja Miks) on ni-
metatud kohaliku volikogu 
poolt aasta ema kandidaadiks. 
Vanem tütar koos oma noor-
mehe ja selle emaga on tul-
nud külla tähistama. 

Isa mängiva Peeter Räs-
tase sõnul võiks publiku-
le laval nähtav meenutada 
igati neid tuttavlikke sünd-
musi, mis võivad vabalt toi-
muda Rakveres, Tapal või 
Väike-Maarjas. „Meil tõesti 
pole laval midagi paatikõigu-
tavat, see on üks perekonna 
lugu. On pereliikmed oma 
väikeste erinevuste, rohkete 
kokkupuutepunktide, üks-
teise aitamissooviga ning 
suure ühtekuuluvustundega,“ 
räägib Rästas. Pereema kohta 
ütleb Rästas, et tegu on nai-
sega, kes on harjunud kõike 
kontrolli all hoidma ja suuna-
ma. Pereisa on rohkem voo-
luga kaasa mineja, et säilitada 
kodurahu, kuid pole samas 
päris lükata-tõmmata kuju. 

Tüki oluliseks tegelaseks 
on vanem tütar, keda mängib 
Grete Jürgenson. Lapseootel 
noor naine tahab mõtestada 
oma kohta senises ja tulevases 
peremudelis. Et mõista ise-
ennast ja oma tundeid, mille 
seas on nii ülestõstvaid kui 
allakiskuvaid. Teda huvitavad 
olud, milles tema vanemad ja 
esivanemad elasid ning lapsi 
said, armastasid ja kurvas-

tasid. Ta soovib leida sellest 
infoväljast seoseid nende 
hoiakutega, mida ta kohtab 
olevikus, mille seas on ka 
„vana hea“ loogika „nii-on-ju-
alati-olnud“.

Rihitakse head tunnet
Naine on avastanud kons-
tellatsiooniteraapia, millest 
ammutab vastuseid ja uusi 
küsimusi. See teraapia leiab, 
et peamine mõju inimese elu-
le tuleneb tema suhetest oma 
vanemate, vanavanemate ja 
pereliikmetega. „Ta püüab 
mõista sündmuste jadasid, et 
vajadusel ja õiges kohas see 
jada, kett katkestada. Selleks, 
et minevikust tulenevate pai-
netega rahu teha ja et tema 
laps võiks mõnest painest va-
ba(ma)na kasvada,“ selgitab 
Jürgenson oma tegelase soove.

Lavaloo pani kirja ja lavas-
tas 28-aastane Karl Koppel-
maa. „Karl on selle tüki kirju-
tanud väga hästi, teemad on 
puudutatud täpselt ja õrnalt, 
seal on väga palju sees. Samas 
ma ei oska isegi öelda, millest 
konkreetselt see tükk rää-
gib,“ avaldab oma kõrvalpilgu 
Peeter Rästas.

Koppelmaa sõnul räägib 
uuslavastus, nagu teater pea 
alati, inimestevahelistest su-
hetest, nendega seotud hirmu-
dest ja rõõmudest, ärevusest 
ja üllatusest. Samuti avaldub 
laval mingi paine, mis tekitab 
tegelastes ärevust. „See pai-
ne annab endast märku ehk 
kõige paremini elumuutvate 
sündmuste varjus. Kuidas sel-
lest vabaneda, kes teaks? Aga 
märkamine on juba kindlasti 
suur asi,“ mõtiskleb lavastaja. 
Ta soovib ärgitada publikut 
lavastusega kaasa mõtlema, 
et teatrisaalis tekiks mõttelise 
dialoogi õhustik.

Rästase sõnul tuleb paine 
ja ärevusega kohtuvatel tege-
lastel nende tunnete rada si-
semiselt läbi käia. Koppelmaa 
möönab, et see protsess pole 
kindlasti kõige mugavam, 
vähemalt esialgu. „Aga kõik 
elus vajab treenimist. Rihime 
sinnapoole, et pärast „Katk.
Est.Uste.“ vaatamist oleks 
publikul hea tunne, et oleks 
mingi vabanemine. Või oleks 
midagi, mille üle edasi mõel-
da.“ Lavastaja usub, et kee-
rukatest tunnetest rääkimine 
mõjub puhastavalt ning ja on 
elujaatav.

Lavaloo pealkirjale ja sel-
le omapärasele kirjapildile ei 
tõtta Koppelmaa erilist tä-
hendust omistama. „Võib-
olla on punktid pealkirja sisse 
sattunud juhuslikult,“ märgib 
ta. „Katk.Est.Used.“ on Kop-
pelmaale esimene nii-öelda 
suure lava lavastus, kuna tema 
varasemad tükke on mängitud 
väiksematel lavadel ja saalides. 
Rakveres mängitakse lavastust 
teatri suure saalis.

Festivalikutse 
tõi lavastaja nimi
Niisiis toimus „Katk.Est.
Uste.“ esietendus eile Draama 
festivalil. Üsna harukordseks 
teeb asjaloo see, et ei festiva-
li kuraator Hedi-Liis Toome, 
ega festivali loomenõukogu 
liikmed pole lavastuse läbi-
mänge näinud. Toome sõnul 
langes otsus „Katk.Est.Used.“ 
festivalile tuua tänu Koppel-
maa varasemale tööle drama-
turgi ja lavastajana. 

„Koppelmaa esimene lavas-
tus suurel laval tundus igal 
juhul põnev,“ ütles kuraator. 
Toome arvates võiks „Katk.
Est.Used.“ olla ka vääriline 
eesti dramaturgia tutvustaja 
Läti ja Leedu teatriproffide-

le, kes tulevad Tartusse Balti 
Teatri Foorumile. Koppel-
maa ise kommenteeris festi-
valikutset sõnadega: „See on 
väga tore“.

Rakvere Teatri lavastusi 
jõuab Draamale iga paari aas-
ta tagant. Nii on seekordne 
ülesastumine festivalil Peeter 
Rästasele juba neljas kord. 
Grete Jürgenson on Draamal 
samuti üles astunud, küll mit-
te Rakvere Teatri esindajana 
ja seekordse võimaluse üle 
on tal väga hea meel. Rästas 
ütleb, et selline festival on 
kindlasti vajalik, kuna annab 
omamoodi ülevaate Eesti 
teatrimaastikust. 

Üks häda on festivaliga 
aga ka, mis kipub olema ajas 
kestev. „Tahaks olla rohkem 
kohapeal, vaadata teisi eten-
dusi ja teiste teatriinimeste-
ga suhelda, kuid aega selleks 
pole, sest teatrites on sep-
tembri algul kibekiire töö-
aeg,“ ütles näitleja. Festivali 
publiku kohta lausus Peeter 
Rästas, et see on alati teadlik 
ja see-tõttu alati hea.

Mitmekesisem 
vaade ühiskonnale
Teatriteadlane Ka-
tarina Tomps (pil-
dil): „Draama fes-
tival on Rakveres 
toimuva Baltoscan-
dali kõrval üks 
pikaaegsemaid teat-
rifestivale Eestis. 
Festival on olnud ja 
on siiani enesereflektsioon 
möödunud teatriaastast, 
tuues kokku lavastused, mis 
on olulised ja tähelepanu-
väärsed kas oma sisult, vor-
milt, näitlejameisterlikkuselt 
või muus osas. 

Viimaste aastatega on 
Draama muutunud aina sot-
siaalsemaks, pean silmas fes-
tivaliga kaasnevaid võima-
lusi nähtu üle diskuteerida ja 
arutleda. Festivali eesmärgiks 
ei ole ainuüksi pakkuda järje-
panu suurepäraseid teatriela-
musi, vaid näidata teatrikuns-

ti ja -keele mitmekesisust kõ-
nelemaks erinevatel elulistel 
ja ühiskondlikel teemadel.

Rakvere Teater on Draama 
festivalil korduvalt esindatud 
olnud, kuid esmakordselt toi-

mub seal teatri sügis-
hooaja uuslavastuse esi-
etendus. Vaataja huvi 
on tõeliselt suur, sest 
kui lavastus on kutsu-
tud festivaliprogrammi 
ilma, et see oleks esi-
etendunud, peab ku-
raatori usaldus lavastu-

se vastu olema põhjendatud. 
Kindlasti ei peaks ühegi 

Eesti teatri lavastuse kvalitee-
ti hindama pelgalt selle järgi, 
kas see on kutsutud Draama-
le, kuid võib meeles pidada, 
et sinna valitud lavastused on 
seal eesmärgipäraselt. „Kat.
Est.Used.“ on Karl Koppel-
maale juba teine lavastus, mis 
festivali programmi valitakse. 
Jääb ainult loota, et edukaid 
koostöösid erinevate külalis-
lavastajate ja sealhulgas fes-
tivalikutseid tuleb Rakvere 
Teatrile veel ja veel.“

Kõik pereliikmed leiavad ühises ruumis oma koha. Seisavad vasakult Peeter Rästas, Jaune Kimmel, Silja Miks ja Liisa Aibel, seljaga Grete 
Jürgenson ja Imre Õunapuu. Foto: Kalev Lilleorg

KOMMENTAAR
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10. - 23. september
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

0.64 3.48
0.74 4.48

3.98 4.88
4.88 5.88

2.68
5.96 €/kg

3.48

1.64
4.82 €/kg

2.18

1.18
11.24 €/kg

1.38

2.08
2.58

2.08
11.55 €/kg

2.68

5.94 €/kg

1.64
10.25 €/kg

1.98

0.84
2.07 €/kg

1.08

1.98
2.48

1.48
9.87 €/kg

1.78

Šašlõkk kolme juustuga
1kg / Tallegg

Värska šašlõkk kaela-
karbonaadist Maks&Moorits
600g

Jäägri grillvorstid
365g / Nõo
Lihavürst

5.18
6.28

3.84
6.40 €/kg

4.64

2.68
7.34 €/kg

2.88

Al 2.98
al 11.92 €/kg

3.98

2.28
6.51 €/kg

3.38

1.28
12.80 €/kg

1.64

1.48
1.78

0.98
3.92 €/kg

1.44

0.68
4.53 €/kg

0.84

0.58
4.14 €/kg

0.68

0.98
3.92 €/kg

1.18

2.68
3.35 €/kg

2.98

NÄDALAPAKKUMISED
10. - 16. september

A+ A

Supiliha
kg

Keeduvorst juustuga
kg

Grillvorst itaaliapärane
kg

1.98
2.48

1.18
1.44

Keedusalaami
(viilutatud) 150g

7.87 €/kg

Punane lihasalat
kg

Kotlet singiga
kg

Küpsise dessert
150g

Moonistritsel
kg

4.27 €/kg

Kanafilee hakkšnitsel
340 g
Tallegg

Klassikalised
toorvorstid
450 g
Rannarootsi

Suitsutatud
kanasink Fitlap
105 g
Nõo Lihavürst

Moivamarjakreem
Santa Bremor
180 g / 2 sorti

Eesti juust
(viilutatud)
350 g / Estover

Omletirullid suitsukana ja
sulajuustuga Mamma
160 g

Kartulipallid Golden River
1kg

Majonees
Provansaal Lemmik
405 g
Polven Foods

Saaremaa või
(küüslaugu ja soolakristallidega)
150 g

Juust Gouda
250 g / 2 sorti
Nopri
Talumeierei

Juustupärlid
suitsutatud
100 g

Joogijogurt
Skyr AB
1 kg / 2 sorti
Farmi

Kohupiim Liisu 9%
250 g

Jogurtijook Actimel
vaarika-jõhvika
8 x 100 g

Juustuvorst Maks&Moorits
77,7% 350 g

Kreeka jogurt Aasa
150 g / 2 sorti

Proteiinipiim Fit!
250 g
2 sorti

1.64
1.98

2.88
3.68

A+ A

A+ A+

Kohupiimakreem kisselliga
140 g
3 sorti

A+

A+ A
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10. september - 23. september

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

SOODUSPAKKUMISED!

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 1b, . 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 Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: 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, TilaJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: 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.

Röstitud maapähklid
Estrella
140 g / 2 sorti

Muu piiritusjook
Pipra Naps
35%, 0,2 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Hambapasta Sensodyne
75 ml
2 sorti

Hambapasta Colgate
Herbal White 100 ml

Geel-kreem Garnier Naturals
roosiveega
50ml

Juukselakid ja
juuksevaht Nivea
al 150 ml

1.28
1.98

9.14€/kg
1.14

1.34

0.57 €/kg

Nisujahu Kalew
tüüp T550 KS 2 kg

07.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI 0.94

1.14

0.63 €/kg
2.98

3.64

29.80 €/kg
2.98

4.58

5.96 €/kg
2.98

1.98

3.97 €/l

Lahustuv kohv Jacobs
Cronat Gold 100 g

Eesti Rukkijahu
Kalew
1,5 kg

Kohv Jardin
500 g
2 sorti

Alkoholivaba Vein
Vina Albali
0,5% 0,75 l
2 sorti

07.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

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

GT vein La Conda
13,5 ,75 l%, 0
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Absolut Vodka
40%, 1 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Stumbras Vodka
Centenary 40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

4.98
al 5.84

66.40€/l
1.18

1.58

11.80 €/l

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.38
4.88

16.90 €/l
2.38
al 2.88

al 0.40 €/tk
0.48

0.64

5.33 €/kg
3.98

5.98

7.96 €/kg

1.48
2.14

5.92 €/l
3.28

4.48

8.20 €/l

Raseerimisgeel Gillette
Satin Care Olay
Vanilla Dream 200 ml

Raseerija Gillette Simply Venus
4+2 / 5tk
2 erinevat

Tualettseep Safeguard
90 g / 3 sorti

Dušigeel Fa
250 ml
2 sorti

Šampoon ja palsam
Elvital Color Vive
400 ml
L´Oreal

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI 3.18

4.48

12.72 €/l
4.98

7.98

7.98
14.68

0.23 €/tk
4.18

5.68

0.32 €/tk

2.14
al 2.68

al 10.70€/kg
1.68

2.38

2.24 €/l

Juuksevärv L`Oreal
Excellence Creme
1 tk / erinevad

Nõudepesumasina tabletid Finish
Quantum Max Lemon
34 tk 527 g

Pesugeel Persil
(20 pesukorda) 1 l
2 sorti

4.48
5.98

Pesuloputusvahend
Lenor
750 ml
3 sorti

Pesuloputusvahend
Lenor
750 ml
3 sorti

Tualettpaber Grite Blossom
3-kihiline / 8 rulli
Tualettpaber Grite Blossom
3-kihiline / 8 rulli

Niisked salvrätikud Pampers
Baby Fresh Clean
80 tk

Mähkmed Huggies
Elite Soft al 66 tk
2 suurust

2.18
2.98

0.27 €/rl
1.98

2.48

17.98
21.88

al 0.22 €/tk

12.28
16.98

al 0.24 €/tk
0.64

0.88

7.53 €/kg

Kassitoit Purina One
85 g
4 sorti

Tualettpaber Grite Blossom
3-kihiline / 8 rulli

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.02 €/tk

Hügieenisidemed Always
erinevad

-30%

Geelkapslid Ariel
All in 1 / 13 tk
2 erinevat

Pesuloputusvahend
Lenor
750 ml
3 sorti

Jogurtijook Sipsik
(ploomi- jäätisemaitseline)
250 g

0.74
0.88

2.96 €/kg

Jäätis Super Viva
Red Cookie
105 ml / 64 g

Fazeri Suur Kodusai
500 g

Kodusai Röst Fazer
500 g

Piimašokolaad
Karl Fazer
al 195 g
4 sorti

Maiuspala batoon Kalev
40 g

Müsli Start
(aprikoosi-kaneeli)
375 g

Müslibatoon Corny Big
al 40 g
5 sorti

Päevalilleseemned
Mogyi
200 g

Päevalilleseemned
Bazarnye (röstitud)
300 g

0.54
0.68

8.44 €/kg
0.62

0.78

1.24 €/kg
0.69

0.88

1.38 €/kg
Al1.94
al 2.68

al 10.70€/kg

0.40
0.58

10.00 €/kg
0.58

0.78

al 11.60 €/kg
1.84

2.18

4.91 €/kg
0.74

0.98

3.70 €/kg
1.28

1.98

4.27 €/kg
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KINNISVARA

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune korter, Pikk 
37 Rakvere. II korrus, aknad hoovi poole. Hind 
26 650 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa hubane 2toaline (47,7 m2), esi-
mesel korrusel asuv kapitaalremonditud 
ahjuküttega korter Rakkes, Lääne-Viru-
maal. Ülalpidamiskulud madalad. Võima-
lus enda aiamaa pidamiseks. Korteril on 
uued aknad, elektri- ja torusüsteem, uus 
ahi tubade vahel ja väikeahi köögis. Uued 
seinakatted, põrand, lagi. Vannitoas on 
plaaditud dušinurk, boiler ja tualett. Lähe-
dal kauplused, raudteejaam. Võib pakkuda 
vahetusvariante (korter, maja, maa, mets). 
Hind 15 900 €. Müüja: Kätri Kaik, tel 522 
9397, katri@fi ibi.ee

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 5894 2895

• Müüa suurem 2korruseline maja Rakvere 
linnas. Tel 5347 7882

• Müüa maja Rakveres, 4 tuba 80 ruutu + 
hoovimaja, 2 tuba 40 ruutu, garaaž 3-le autole, 
kinnistu 917 kesklinnas, privaatne. Hind 170 
000 €. Tel 5342 5932

• Müüa elamumaa Rakvere vallas Sõmeru 
alevikus 2044 m2. Rakvere kesklinnast 4 km. 
Kommunikatsioonid kinnistu piiri lähedal. 
Tel 5900 3411

OST

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

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri Rakvere 
linnas. Tel 5358 6061

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

• Soovin osta korteri või maja Rakvere linnas 
või lähiümbruses. Võib pakkuda ka maatükki. 
Tel 5300 9000

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Ostan maja, krundi või ridaelamuboksi 
(äärmine) Sõmerul või Näpil, võib pakkuda ka 
Rakveres. Pakkumised tel 553 2743 (ka sms)

• Soovin osta maakodu Lääne-Virumaal, 
Rakverest max 25 km. Eelistame palkmaja, kuid 
oleme avatud ka teistele pakkumistele. Maja 
suurus alates 90 m2 ja krunt alates 7000-8000 m2. 
Hind max 95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 või 
5341 3042 või jannevalem@gmail.com

• Soovin osta maja või pool maja Rakveres, 
hind maksimum 30 000 €. Kinnisvaraportaali 
pakkumistega kursis. Tel 5786 9100

• 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 Rakveres, võib vajada remonti. 
Tel 5340 3775

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. Tel 5648 
6638

MÜÜA

Maja Kandla ülas, Saaremaal 
krunt 7200 m2, maja 92 m2 

www.kv.ee/3205100

Maja Võõpsu külas Põvamaal,
krunt 3645 m2 

www.kv.ee/3344848

Hind 27 500 €Hind 40 000 €

2-korruseline kortermaja 
Vändra alevis. Üldpind 1013 m2 

www.kv.ee/2335034

2-korruseline maja Rummul 
krunt 4600 m2

www.kv.ee/3353222

Hind 45 000 €Hind 65 000 €

Põllumaa Rae vallas 
3,3 ha 

www.kv.ee/2984458 

Aseri lähistel maja 
koos krundiga 1,4 ha 

www.kv.ee/3362079

Hind 37 500 €Hind 17 500 €

Aseriaru külas maja koos kõrval-
hoonetega, krunt 5500 m3 

www.kv.ee/2984762

Maja  Kastre vallas Tartumaal, 
krunt 1300 m2  

www.kv.ee/3367358

Hind 45 000 €Hind 28 500 €

Korter Siimusti alevis 
3-toaline 48,9 m2

 www.kv.ee/3344855

Kalana külas Põltsamaal 
2-korruseline maja krunt 2500 m2 

 www.kv.ee/3142474

Hind 12 500 €Hind 16 500 €

Maja Palamusel koos kõrval-
hoonetega, krunt 3400 m2 

www.kv.ee/3370770

3-toaline korter Pärnu linnas, 
võimalus ehitada 2. korrus

www.kv.ee/3312421

Hind 83 000 €Hind 75 000 €

Müüa 2-korruseline maja 
Tõrma külas, krunt 3500 m2 

www.kv.ee/3134721

Elamumaa Tõrma külas,
krunt 1 ha

 www.kv.ee/2984791

Hind 17 500 €Hind 48 500 €

ENAMUS OBJEKTIDEL 
ON OLEMAS HINDAMISAKT!
JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

Lisainfo tel 5624 4605 igor@sacito.eu

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 
Anda üürile Kundas 2 toaline korter

Anda üürile Vinnis 1 toaline
Anda üürile Rummul 2 toaline

Anda üürile Tapal 1 toaline
Anda üürile Ubjal 3 toaline

Anda üürile Pajustis 1 toaline

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida otse omanikult osaliselt 
möbleeritud ahjuküttega 2-3 toalist korterit. 
Oodatud kõik pakkumised. Tel 5595 3571

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja Rakvere kesk-
linnas. Korralik elamine. Tel 516 4685

• Üürile anda tuba Järvekülas Tallinna piiril, 
eramaja II korrusel. Tel 5811 6238

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

• Anda üürile (250 € + kommunaalkulud) 
mugavustega 1toaline korter, värskelt remon-
ditud, osaliselt möbleeritud, II korrus, 32 m2. 
Hea asukoht, Rakvere Võidu tn. Suitsetajatel 
ja lemmiklooma pidajatel mitte pöörduda. 
Kontakt tel 5646 6926

• Anda üürile 2toaline mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Üürida Rakveres 2toaline osaliselt möbleeri-
tud korralik korter. Tel 557 3108

• Üürile anda 2toaline mugavuste korter 
kesklinnas, Laada tn. Tel 506 5721

• Anda üürile 2toaline mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas. Üür 160 € + kommunaal-
maksud, III korrus. Tel 5347 3267

• Üürile anda Rakveres renoveeritud majas 
3toaline möbleerimata korter, Lai tn 26. 
Vaatama saab tulla alates pühapäevast 13.00. 
Tel 5656 4904

• Annan üürile garaažiboksi Rakvere linnas, 
Saue- ja Uue tänava ristmikul. Info tel 513 9663

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa sõiduauto Dodge Avenger, väga 
heas korras, ülevaatus kehtiv. Hind 1800 €. 
Tingi! Heleny, tel 5336 4403

• Müüa Ford Mondeo Turnier 2,0. 96kW, 2004. 
a. Istu sisse ja sõida. Tel 511 0482

• Müüa korralik, roosteta ja ökonoomne 
Ford Mondeo Turnier 2,0 TDI, 66kW, 2001. 
a. Ülevaatus 03.2022. a, kaasa talverehvid. Info 
tel 5342 5932

• Müüa 2002. a Mercedes-Benz 210. 
Hõbedane, diisel, 100kW. Hind 600 €. Tel 
5824 4057

• Müüa korralik MB A-160 1,6. 74kW, ülevaatus 
08.2022. a. Tel 5342 5932

VARUOSAD
• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 5956

• Müüa rehvid 215/55.17, 4 tk, vähese kulumi-
sega. Tel 511 3414

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

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

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, avariilised, 
heas korras, romud jne. Huvi pakuvad ka vene 
autod. Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head hinda. 
Tel 5357 7108

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe järgi. 
Arveldamine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5376 2575

• Ostan Toyota marki sõidukeid. Võib 
pakkuda absoluutselt igas seisukorras ning 
hinnaklassis. Raha kohe kätte! Arvelt võtan 
koheselt maha!  Tel 5896 1576

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ, Kreutzwaldi 
7, Rakvere

Avatud E-R 8-17, L 9-15 
Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee, 

www.wiruauto.ee 

Nissan Pulsar, 04/2016a. 
1.2 (85kw), bensiin, ma-
nuaal, sinine met. Sn: 71 
000km. 
Hind: 7990.-

Nissan Pulsar Visia , 
12/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 49 285km. 
Hind: 8490.-

Nissan Pulsar Acenta, 
06/2015a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 80 080km. 
Hind: 8990.-

Infiniti Q30, 04/2016a. 
1.5 (80kw), diisel, au-
tomaat, must met. Sn: 
115 120km. 
Hind: 15 490.-

Nissan X-Trail Acen-
ta Xtronic, 02/216a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 120 125km. 
Hind: 15 690.-

H y u n d a i  T u c s o n , 
11/2017a. 1.6 (130kw), 
bensiin, automaat, valge. 
Sn: 43500km. 
Hind: 17 990.-

Kia Sportage GT-Line 
Plus 4WD, 01.2018a. 2.0 
(136kw), diisel, automaat, 
hall met. Sn: 54 440km. 
Hind: 25 790.-

Nissan Qashqai Tekna, 
01/2021a. 1.3 (116kw), 
bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 6000km. 
Hind: 26 260.-

Renault Captur Intens 
1,6 E-TECH 160hj PLUG-
IN hübriid, 10/2020a. 1.6 
(68kw), hübriid (bensiin / 
elekter), automaat, valge 
met. Sn: 2800km. 
Hind: 27 990.-

Ni s s a n  L e a f  Te k n a , 
07/2019a. elekter, au-
tomaat, valge met. Sn: 
6000km. 
Hind: 29 990.-
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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

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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 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

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

• Autoplekitööd parima hinna ja kvaliteedi 
suhtega Lääne-Virumaal endiselt. Tel 508 6455

• Teostame erinevaid teemantpuurimistöid. 
Kontakt tel 517 4192, info@kckteemant.eu

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

 

• Miniekskavaator JCB kaevab ja puurib 
kus vaja. On ka materjali veo võimalus 
Mitsubishi kalluriga. Tel 529 9356, Jaanus

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel 
(2,45x9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 KJ 
7200). Tel 513 2021

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

KAEVETEENUSED

• Kaeve- ja pinnase aukude puurimistööd 
miniekskavaatoriga. Tel 5558 3686

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

* 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

Viiruseohu tõttu
palume Kuulutaja 
toimetusse tulek

eelnevalt kokku leppida.

Tel 322 5093.

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

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. Teeninda-
me iga päev. Tel 5656 1515

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Septikute, biopuhastite paigaldus ja 
müük. Tel 5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

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

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

• Terrasside-, varjualuste- ja kuuride 
ehitus. Tel 5553 0770

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

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

• Talumajade renoveerimine, korterite re-
mont. Tel 5633 1530

• Ehitus brigaad ootab uusi tööpakkumisi. 
Vundamendid, põrandad, puitkarkassmajad, 
plokkmajade ehitus, elekter, torutööd, sisevii-
mistlus, välisfassaad. Tel 5633 1530

• Korterite ja vannitubade remont. Tel 
5633 1530

• Teen plaatimistöid (vannitoad, köögid, 
ahjud-pliidid). Tel 5606 9271

• Trein puidust väiksemaid asju. Nii oma kui 
tellija materjalist. Tel 5606 9271

• Valmistan uksi, aknaid. Tel 5349 6065

• Ehitame puitsõrestik hooneid, aiamajast 
tööstushooneteni, samas taastame ka vanu ta-
luhooneid säilitades nende algse kuju vastavalt 
kliendi soovi ja äranägemise järgi, hinnad klien-
disõbralikud ja paindlikud! Info tel 5563 6202

• Igasuguse keerukusega elektritööd, pädevu-
sega elektrikult. Tel 524 3553

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

• Katuse ja fassaadi tööd. Meie poole võib 
pöörduda nii väiksemahuliste kui ka suure-
mahuliste tööde puhul. Peamiselt teeme 
koostööd eraisikutega, kuid vaatame üle 
kõik pakkumised. Võta meiega ühendust 
ning leiame just Sinule sobiva lahenduse! 
Erki Heinsalu, tel 5356 1483, Heinsaluer-
ki87@gmail.com

• Teostame ehitus- ja remonttöid nii era-
mutes kui korterites: vannitoad, siseviimist-
lus, soojustamine, fassaadid, vundamen-
did, katused, terrassid jne. Santehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 
5965

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

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
süvendamine, remont, rõngaste vahetamine 
ja kaevuümbriste ehitus. Tel 5840 0240

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

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

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

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

• Maalritööd, trepikodade remont, fassaadi-
de värvimine, üldehitus, renoveerimistööd. 
Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

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



Kuulutaja reede, 10. september 202112 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

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

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

• 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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• 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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, van-
nitubade remont ja plaatimine. Tel 5684 
3839, https://www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

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

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. info@
estpur.ee, tel 5347 6567

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. Tel 
522 1165

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, korst-
nad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

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

MUUD TEENUSED

• Pakume abi töökeskkonna riskianalüüsi 
läbiviimise korraldamisel ettevõtetes. Selle 
tulemusena valmib dokumenteeritud RIS-
KIANALÜÜS ja selle alusel koostatud tege-
vuskava. Võta meiega ühendust ja leiame 
just Teie ettevõttele sobiva lahenduse! IDA-
KOOLITUS OÜ, info@idakoolitus.ee. Tel 501 
3975

• Hauaplatside korrastamine, piirete ja 
hauakivide käsi- ja survepesu, liiva ja kruusa 
vahetamine platsidel, hauapiirete ehita-
mine paekivist, tänava äärekivist ja pui-
dust ning muud kalmistutööd. Töötame üle 
Eesti. Tel 5592 3491, hauaplatsihooldus@
muhkel.ee

• Pesen teie pesu (tekid, padjad, madratsi-
katted, joped, kaltsuvaibad, tööriided jne.) 
Transport uksest ukseni Rakvere linnas 3 €. 
Tel 5300 562

• Korteriühistud, kontoriruumid, olmeruu-
mid Rakvere/Lääne-Virumaa. Normkoristus 
OÜ. Tel 5391 0536

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab ja hool-
dab! Kui otsid õhksoojuspumpa või konditsio-
neer siis küsi meilt pakkumist! Õhksoojuspump 
on väga mugav, lihtne ja säästlik küttelahendus. 
Tasuta konsultatsioon tel 5662 2050 või www.
rakverekliima.ee. Standard paigaldus 295 €. 
Hooldus 50 €. MEIL ON LÜHIKE OOTEAEG!

• Avatud auto käsipesula Rohuaia 6. E-R 
9-17.00, L 9-14.00. Tel 5816 4441

• Pööningute ja keldrite puhastus, samas 
ka prahi äravedu. Tel 5553 0770

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodushin-
naga. TASUTA konsultatsioon. Calidum OÜ. 
Tel 5818 0046

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont. Õhksoojuspumba si-
seosa keemiline puhastus. Uued õhksoojus-
pumbad al 395 €. Õhk-vesi soojuspumpade 
müük, paigaldus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. Tel 5656 4857

•  Müün, paigaldan ja remondin õhksoojus-
pumpasid ja konditsioneere. Tel 502 4944

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

• Pakkuda raamatupidamisteenust ettevõte-
tele. Huvi korral ühendust võtta numbril 5824 
1050 või e-maili teel karlleopart@gmail.com

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus ja 
remont. Printerite müük, hooldus ja rent. 
Kohapeal suur valik kvaliteetseid, soodsa hin-
naga analoogtoonereid. Aadress E. Vilde 14/1, 
telefon 553 5475, meiliaadress info@itsalong.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komplektid. 
Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii. Tel 
515 2235, 325 2179, OÜ Mart Tali Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus ja 
remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite ost ja 
müük. Utiliseerime vana elektroonikat. Helis-
ta juba täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5672 7175

• Müüa kaks 25 m3 isotermilist mahutit. So-
bivad teravilja pikaajaliseks säilitamiseks. Sees 
on 1 cm paksune alumiinium tünn. Saab teha 
sauna ujulat, mõõtudega: sügavus 1,4 m, laius 
2,8 m ja pikkus 5 m. Tel 5665 9903

• Müüa pestud lambavilla 22 kg - 50 €. Tel 
5590 2846

• Müüa nädal aega kasutatud lapsevankri 
komplekt. Hind 200 €. Tel 5590 2846
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Viiruseohu tõttu
palume 

Kuulutaja 
toimetusse 

tulek
eelnevalt 

kokku leppida.
Tel 322 5093.kuulutused.kuulutaja.ee

• Soodsalt müüa uusi ja kasutatuid õmblus-
masinaid. Tagavaraosad kõikidele masinatele. 
Kääride teritus, tarvikud. Tel 558 8429

• Soodsalt müüa lahtikäiv diivan, mahutab 
kolm inimest ka magades. Kõrge seljatugi pluss 
tugitool, tumerohelised. Tel 558 8429

• Müüa meeste riideid nr 56-58 ja jalatseid 
ning ära anda kušett ja sektsioon kapp. Tel 
553 4244

• Müüa kasutatud prügikonteiner ratastel, 
maht 600 L, värv roheline, tugevdatud ehitus, 
metallserv üleval. Info tel 5569 1556. Hind 70 
€ (tingi)

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda erinevaid 
täitematerjale (killustik, liiv, muld) võimalus 
tasuda ka vanametallis ja autoromudes. Tel 
5627 2666 

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

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

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

• Ostan 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 Tarbeklaasi vaase, karahvine ja 
pitse. Samuti ostan Norma/Salvo män-
guauto, rongi, trammi ja 1970–90. a cccp 
1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid esemeid, ka 
vanametalli, kila-kola, enne müüki võta ka 
minu pakkumine. Tel 503 1849

• Ostan mullast pinnase täitematerjali ilma 
suuremate kivideta ca 600 tonni. Võib pakkuda 
ka väiksemat kogust. Tel 5373 7321 

• Ostan kuldmünte, maksan kuni 400 €. Hõbe-
münt kuni 100 €. Tel 5590 6683

• Ostan vana malmpada alates 60 cm jne. 
Tel 504 1886

• Ostan üleliigseid asju: tööriistad, raamatud, 
lauanõud, mööbel. Tel 503 9650

• Ostan pildil oleva vaasi. Pakkuge ka õhu-
mullidega lillevaase. Tel 5677 0569

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
seisma jäänuid esemeid: raamatust 
mööblini ja viin ära pesumasinad, pliidid 
jne kila-kola. Tel 503 1849

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!

rakvere@starmoto.ee   
56374243

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Ostan 30 cm kuiva lepaküttepuid 15 ruumi. 
Tel 503 5726

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 55 
€/rm, saadaval ka sangleppa ja kaske. 
Puud on laotud 5 m3 alustele, hind alates: 
hall lepp 280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vastavalt kliendi 
soovile. Transport hinnas. Tel 5347 7664, 
Erko, Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuud (ka 
kuiva). Pakkuda ka 30 cm 40 L võrgus kuivi. 
Tel 5554 6093

• Müüa Rakveres piiratud kogus kuiva kütte-
klotsi võrgus, otse tootjalt. Tel 527 0047

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

• Müüa soodsa hinnaga kütteks puit ehitus-
jäätmeid Rakveres. Tel 551 5789

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. Metsakuiv 
kuusk, kask, lepp. Tel 5192 4320

• Müüa lõhutud metsakuiv mänd, sanglepp. 
Kütteklotsid võrgus 2 €. Tel 5192 4320

• Müüa kuivad pliidipuud 27 cm ja kuivad ah-
jupuud pikkusega 45 ja 50 cm. Ostja transport. 
Tel 513 5442, Enn

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüme Haljalas küttepuid. Lehtpuu, 
kuivad ja toored, transport, koorem 5-10 
m3. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepapuid 
(40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 2.60 €/kott ja kasel 3.00 €/kott. 
Tel 505 1528

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 553

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

EHITUS

• Müüa kasutamata hüdroisolatsioon 15 l, 
hind 50 €. Tel 5326 7156

• Müüa kuiva saematerjali, erinevad mõõ-
dud ja pikkused. Hind kokkuleppel. Tel 513 
5442, Enn

• Müüa roostevaba lehti paksusega 0,75 mm, 
mõõduga 1 x 2 m. Ühe lehe hind 35 €. Tel 513 
5442, Enn

• Müüa killustiku erinevad fraktsioonid, 
graniitsõelmeid, ehitusliiva, täiteliiva, 
haljastusmulda. Suuremate koguste telli-
misel koostame hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5463 8919

• Katuse- ja fassaadi tööd, materjalid otse 
tootjalt. Tel 5553 0770

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

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)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kasvavat 
võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m ja lõhutud 
küttepuud, tel 504 3326

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

PÕLLUMAJANDUS

• Järelkäru GAZ 53 raamist tehtud, sööda 
käru 10 kanti. Kartulipanemis vao kinniajaja 
kettad. Tel 5665 9903

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

• Müüa Kungla Talu kartulit „Gala“ ja „Laura“. 
Info tel 514 1338, vedu

• Müüa hobusesõnnikut. Peenestatud ja 
pakendatud (60 L). Kohaletoomisega. Tel 520 
1570

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 522 8396

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

OST
• Ostan seisnud loomasõnnikut koos transpor-
diga Tamsallu. Helistada õhtuti tel 5346 3510

• Ostan või viin ära tasuta õunu. Tel 528 8693 

• Ostan koorma sõnnikut, looma. Tel 503 5726

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, T-40. 
Tel 5687 5845

LOOMAD

• Ära anda imearmsad 1,5-kuused kiisupojad 
Rakveres. Tel 5675 7696

VANAVARA

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

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel teie 
küttepuu ja briketi ning vanaraua ja muu 
kila-kola järgi. Tel 503 1849

• O s t a n  n õ u ka -  ja  v a n a a e g s e i d  e s e -
meid ,  ka vanametalli, kila-kola,  enne 
müüki võta ka minu pakkumine. Tel 503 
1849

• Ostan NSVL  fotoaparaate, objektiive, vahv-
liküpsetajaid. Tel 5853 2215  

• Ostan enne 1961. a vene kopikaid, tsaari jm. 
vanu münte. Tel 5606 8763, Arvo

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

•  Ostan vanu kellasid. Ei pea olema töö-
korras! Võib pakkuda ka hambakulda või 
üksikuid kuld ja hõbe ehteid - ka sulatuseks. 
Kõik muud vanad esemed ka huvitavad! 
Tel 5872 5458

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

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

TEATED

• Müügil lai valik CD ja LP (vinüül) plaate 
Kadrina Vanavara- ja käsitöölaadal 11.09

• Taaskasutuskauplus Maara Rakveres Laada 
14 - müügil uut sügiskaupa 
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Turul algas taas värske räime ja kilu müük!
*

Laupäeval, 11. septembril turul Saaremaa lõnga müük!

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul, E. kg 1,00 1,70

Maitseroheline (r.sibul, till, petersell) kg 7,00 10,00

Küüslauk , E kg 10,00 12,00

Kurk, E. kg 1,50 1,80

Tomat, E. kg 2,50 3,50

Mugulsibul, E kg 2,50

Peakapsas, E kg 1,50 2,00

Suvikõrvits, E. kg 1,00

Kõrvits, E kg 1,00

Porgand, E kg 2,00

Kaalikas, E kg 2,00

Peet, E kg 2,00

Aeduba, E kg 5,00

Kibepipar, imp kg 10,00

Vaarikad, E. kg 15,00

Kultuurmustikad,  imp. kg 8,00

Pohlad, E liiter 4,00 5,00

Jõhvikad, E liiter 5,00

Astelpaju marjad, E kg 8,00

Arooniad, E kg 2,00 3,00

Ploomid, imp. kg 3,00 3,50

Ploomid, E kg 4,00 5,00

Õunad, E kg 1,50 2,00

Kukeseened kg 10,00

Männi- ja kaseriisikad kg 8,00 10,00

Mesi kg 7,00

HINNAD RAKVERE TURUL 9. SEPTEMBRIL 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Viiruseohu 

tõttu

palume 

Kuulutaja 

toimetusse 

tulek

eelnevalt 

kokku leppida.

Tel 322 5093.

MUU

• Ostan enda tarbeks teie seisma jäänud sõi-
duki, universaali või bussi. Soovitavalt diisel, 
kuhu mahuks peale kaabu ja koti veel midagi. 
Tel 5801 9086

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui elumure 
vaevab ja vajad hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist puudutava-
tele küsimustele. Kõne hind 0,97 eurot/min

PAKUN TÖÖD

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

• Otsin 2 meest plekkkatuse paigaldamiseks. 
Tel 5384 6694 

• Pakkuda tööd Lääne-Virumaal üldehitajale, 
samuti abitöölisele. Info tel 5808 5965

• Toitlustusettevõte Viitnal pakub tööd koka 
abile. Tel 5550 5148

• Soovin leida kedagi, kes pressib õuntest 
mahla. Tel 5698 3372

• Pakun tööd puhastusteenindajale Rakveres. 
Töö aeg 7.30-18.30 vahetustega (pikk ja lühike 
nädal). Täpsem info tel 517 9263

• Otsin 2-3 õhtul kuus lapsehoidjat Haljalas 
kahele lapsele. Tasu kokkuleppel. Birgit, tel 
5342 0983

• Pakun tööd santehnikule/ehitajale. Ei pea 
olema suurte oskustega. Pigem otsin meest, 
kelle ise välja õpetan ja juhendan töö juures kui 
vaja. Töömehel peab olema töötahe ja valmis 
väljaõppeks. Töö üle Eesti vastavalt vajadusele. 
Tel 5340 8550

• Rumner Grupp OÜ võtab tööle üldehitajaid. 
Tel 514 4940

• Pakume tööd keevitajale ja plasmapingi 
operaatorile Uhtnas. Lisainfo tel 5331 5398

• Pakume tööd automehhaanikule. Kandidaa-
dilt ootame varasemat töökogemust ja teadmisi 
autode valdkonnas. Omalt poolt pakume kon-
kurentsivõimelist palka, korralikku tehnikat ja 
meeldivat kollektiivi. Tööaeg on E-R 9.00-18.00. 
Tel 5567 3320

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

• M.K. Reis-X OÜ pakub tööd bussijuhtidele 
Rakvere, Tapa ja Kiviõli piirkonda. Lisainfo 
telefonil 510 1872

• Pakume tööd CE-kategooria autojuhile 
(poolhaagis). Tööaeg E-R. Täpsem info tel 
5599 2804

OTSIN TÖÖD 

• Ehitusmees otsib tööd. Võib olla ka lühiotsad. 
Tel 5810 9388

 URMAS ANTONIS
Mälestame abivalmis 

naabrimeest ja avaldame 
siirast kaastunnet 

abikaasa Maarikale.

Laine ja Milvi 

KUHU MINNA

Rakvere Teater
10. septembril kell 19 esietendus „Katk.Est.Used.” s/s, lav. 
Karl Koppelmaa
14., 15., 16.09 kl 19 “Tavaline ime” s/s, lav. Eili Neuhaus

Biore Tervisestuudio (Rakvere, Laada 5)
11. septembril tervendaja Volli vastuvõtt
16. septembril trihholoogi vastuvõtt: juuksejuure uuring
9. ja 23. septembril tervisliku seisundi testimine: E. Hein-
metsa vastuvõtt
Seljaabi-kiropraktika: Artur Grigorjani vastuvõtt esmas-
päeviti
Nõelravi: Arina Grigorjani vastuvõtt teisipäeviti
Info ja reg 501 7960
www.biore.ee

Lääne Virumaa Pensionäride Ühing 
Klubi Kuukiir tuleb kokku: 26. septembril; 24. oktoobril; 21. 
novembril; 19. detsembril. Algus kell 15.00 Rakvere Kul-
tuurikekuses Fr.R. Kreutzwaldi tn 2.
Mälumäng toimub 13. oktoobril; 17. novembril; 15. det-
sembril algusega kell 12.00 Rakvere Sotsiaalabikeskuses. 
Maakondlik kokkusaamine toimub 10. oktoobril kell 13.00 
Tamsalu Kultuurimajas. Üritustele palun kaasa võtta immu-
niseerimise tõend.
Info teisipäeviti Rakvere Rohuaia 6 kell 10.00-13.00 telefonil  
324 5013 või telefonil 527 8162.

Tamsalu päevad 
tulevad kolmandal katsel

T amsalu linn tähistab oma 25. sünnipäeva terve nädala-
lõpu vältavate Tamsalu päevadega. 

Eelmisel aastal ära jäänud ning selle aasta mais toimu-
ma pidanud Tamsalu päevi peetakse selle nädala lõpus, 10.-12. 
septembril.

Tamsalu päevad algavad Tamsalu muuseumi 20. sünnipäeva 
näitusega. Õhtul avatakse Tamsalu kultuurimajas aga Reena 
Curphey isikunäitus „LOO-MINE“. Reedeõhtusel avakontser-
dil esineb kultuurimajas laulja Maarja-Liis Ilus. 

Laupäeval äratab inimesed üles motoklubi Rakvere Raibe 
RC mootorrataste mürin. Lisaks toimuvad vestlusringid ea-
katele, kohal on teaduslike etendustega teadusbuss, huvilised 
saavad proovida kiikingut ning üle linna on avatud mitmed 
kodukohvikud. 

Kuna peagi avatakse Tamsalus beebikool, siis Tamsalu päe-
vade raames toimub ka beebikooli näidistund, kuhu oodatakse 
emasid koos oma lastega mängima. Õhtule paneb meeleoluka 
punkti tantsuõhtu tammepargis, kus esinevad SK! 14 tantsu-
tüdrukud ning tantsuansambel Fantaasia, peaesinejaks on aga 
Karl-Erik Taukar Band.

Traditsioonide kohaselt on pühapäev Tamsalu päeva-
del spordipäev. Piduliku lindilõikamisega avatakse Tamsalu 
rollerirada, kus toimub ühtlasi kohe rulluisuvõistlus „Viru 
rull“. Spordikompleksist leiab veel maailmastaari Jaan Roose, 
kes näitab show’d slackline’l ning näha saab ka akrobaatikat 
õhumattidel. Maha pidamata ei jää ka emotsiooniderohke 
tänavakorvpalli lahing. 

Kuulutaja
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TÄNA MAAILMAS

1721: Uusikaupunki rahu viis 
Eesti Venemaa koosseisu
Täna 300 aastat tagasi, 10. septembril 1721. aastal sõl-
misid Venemaa ja Rootsi rahu, mis lõpetas pikaaegse 
Põhjasõja, mille üheks peamiseks lahingutandriks olid 
Eesti- ja Liivimaa. Rahu allakirjutamise asukoha järgi ni-
metatakse seda Uusikaupunki ehk Nystadi rahuks.

Allan Espenberg

Rahukongress toimus 
mais-septembris 1721 Uusi-
kaupunki väikelinnas (rootsi 
keeles Nystad) Soomes, mis 
kuulus tollal Rootsi Kuning-
riigi koosseisu. Venemaa tsaar 
Peeter I ja tema diplomaadid 
tegutsesid järjekindlalt ja os-
kuslikult, rakendades samal 
ajal läbirääkimistega ka sõja-
list survet. Kongressi ajal, kui 
rootslased väljendasid järele-
andmatust ja rahulolematust, 
maabusid Vene väed Rootsi 
rannikul, laastades neli lin-
na, palju külasid ja vabrikuid. 
Kõike seda tehti selleks, et 
Rootsi lepiks Venemaa tin-
gimustega ja ei hakkaks oma 
nõudeid esitama.

Lõpuks määrasid Vene de-
legaadid rootslaste mõjutami-
seks läbirääkimiste lõpetami-
seks kindla tähtaja ja ähvar-
dasid, et Venemaa ei nõustu 
rahuga, kui Schleswig-Hols-
teini hertsogiriigi hertsogit 
ei tunnistata Rootsi trooni-
pärijaks. Konks oli selles, et 
hertsog Karl Friedrich oli 
abielus Peeter I tütre Annaga 
ning selle nõudmisega soovi-
sid venelased saada kontrolli 
terve Rootsi riigi üle. Nende 
nõudmiste esitamise hetk oli 
valitud väga sobival ajal, sest 
Rootsi liitlane Inglismaa pidi 
oma laevastiku Läänemerelt 
ära viima ja Rootsi jäi praktili-
selt üksipäini Venemaa vastu.

Rootslased pakkusid väl-
ja eellepingu sõlmimist, kuid 
Peeter I keeldus sellest ot-
sustavalt, nähes selles Rootsi 
soovi rahulepinguga viivita-
da. Vene tsaar tuli rootslas-
tele vastu mõnes teisejärgu-

lises küsimuses: näiteks lubas 
kiirendada rahalise hüvitise 
maksmist Venemaa koossei-
su siirduva Liivimaa eest, kii-
tis heaks Inglise kuninga kui 
Rootsi liitlase kaasamise ra-
huläbirääkimistesse, nõustus 
lammutama mõned väikesed 
linnused ja kõige olulisema 
mööndusena keeldus toeta-
mast Holsteini hertsogit, s.t 
loobus sekkumast rootslaste 
siseasjadesse. Nii allkirjastatigi 
nende läbirääkimiste tulemu-
sena Uusikaupunki ehk Nys-
tadi rahuleping. 

Rahulepingu allkirjasta-
mine toimus 10. septembril 
(vana kalendri järgi 30. au-
gustil) 1721. aastal, kui Vene-
maa poolt andsid oma allkirja 
krahv Jacob Daniel Bruce ja 
salanõunik Heinrich Johann 
Friedrich Ostermann ning 
Rootsi poolt olid laua taga 
krahv Johann von Lilienstedt 
ja parun Otto Reinhold Strö-
mfelt. Uusikaupunki rahuläbi-
rääkimiste sekretäriks oli aga 
Eestimaa ja Tallinna piiskopi 
Johann Jacob Pfeiffi pojapoeg 
Johan Jakob Pfeiff. Selle lepin-
gu sõlmimisega jõudis 21 aas-
tat kestnud Põhjasõda lõpule.

Soodsad tingimused 
Venemaale
Rahuleping koosnes preambu-
list, 24 artiklist ja lisaparagrah-
vist ning sellega kehtestati 
igavene, tõeline ja puutumatu 
rahu Vene tsaari ja Rootsi ku-
ninga ning nende järglaste va-
hel nii maal kui vees.

Lepiti kokku, et sõjategevus 
lõppeb Soome territooriumil 
kahe nädala jooksul ja kauge-

mates paikades kolm nädalat 
pärast lepingu ratifitseerimist. 
Rootsi oli nõus, et Venemaaga 
liidetakse alatiseks Ingerimaa, 
osa Karjalast, kogu Eesti- ja 
Liivimaa koos Riia, Tallinna, 
Tartu, Narva, Viiburi, Saa-
remaa, Hiiumaa, Muhumaa 
ja kõigi teiste piirkondadega 
Viiburist kuni Kuramaa piiri-
ni. Venelaste valdusse läksid 
eelpoolnimetatud provintside 
linnad, kindlused, sadamad, 
asulad, distriktid, rannad jne.

Ka Rootsi sai endale mida-
gi. Venemaa lubas rootslaste-
le tagasi anda sõjas hõivatud 
Soome ja maksta Liivimaa eest 
hüvitisena 2 miljonit riigitaal-
rit. Hädasti importleiba vajav ja 
viljakaid piirkondi kaotanuna 
sai Rootsi õiguse tollimaksuva-
balt osta Liivimaalt igal aastal 
50 000 rubla eest teravilja. 

Balti mõisnikud säilitasid 
oma õigused maaeraomandile, 
samuti jäid jõusse annekteeri-
tud piirkondade linnade endi-
sed privileegid ja omavalitsu-
sed, ühtlasi tunnustati protes-
tantliku kiriku õigusi. Poolale 
kui Venemaa liitlasele anti õi-
gus sõlmida Rootsiga ametlik 
leping tingimusel, et see ei ole 
vastuolus Uusikaupunki rahu-
lepinguga.

Nähti ette sõjavangide vahe-
tus ning kehtestati takistama-
tu kaubandus Vene ja Rootsi 
kaupmeeste vahel. Välja kuu-
lutati amnestia, kuid seda ei 
antud ukrainlastele ja kasa-
katele, kes läksid koos kasa-
kapealiku Ivan Mazepaga üle 
rootslaste poolele.

Venemaal 
korraldati suur pidu
Uusikaupunki rahuleping, 
mis andis Venemaa käsutusse 
soodsate sadamatega provint-
sid Läänemere ääres, täitis aja-
loolise ülesande, millega riik 
seisis silmitsi alates tsaar Ivan 
III ajast ning mida Ivan IV ei 
suutnud lahti harutada ja mille 

tervikuna lahendas alles Pee-
ter I sõjalisel teel. 

Uusikaupunki rahu tõi kaa-
sa olulised muutused Euroopa 
jõudude vahekorras. Rootsi 
kaotas ülemvõimu Lääneme-
rel ja oma tähtsuse suurriigi-
na ning tema asemele tõusis 
Venemaa. Rahuleping oli Ve-
nemaa diplomaatia suureks 
võiduks. Uusikaupunki rahu 
tugevdas oluliselt Venemaa 
rahvusvahelist positsiooni, 
kuna riik sai laialdase väljapää-
su Läänemerele ja enda valdus-
se suure hulga esmaklassilisi 
sadamaid. Kõige selle tõttu sai 
Venemaa võimaluse muga-
val viisil arendada kasumlikke 
kaubandus- ja kultuuriside-
meid Euroopa riikidega. Rahu 
omas suurt tähtsust ka Vene-
maa kaitsevõime tugevdamisel, 
sest Venemaa loodepiir liikus 
kaugele läände ja Läänemerele 
ilmus Vene võimas merevägi.

Pärast võitu Põhjasõjas ja 
hea rahulepingu sõlmimist sai 
Peeter I Senatilt ja Pühalt Si-
nodilt 22. oktoobril 1721 tiitli 
„Isamaa isa, kogu Venemaa 
keiser Peeter Suur“ ning Ve-
nemaa riiki hakati nimetama 
Vene keisririigiks, impeeriu-
miks, võimsaks sõja- ja mere-
riigiks.

Aga Uusikaupunki rahu 
auks pidutseti 1721. aastal 
suurejooneliselt nii Peter-
buris kui Moskvas. Peeter I 
initsiatiivil korraldasid Vene-
maa diplomaatilised esindajad 
1721. aastal ka paljudes Eu-
roopa linnades ja Konstanti-
noopolis uhkeid pidusid spet-
siaalselt kutsutud isikutele.

Aga Rootsi loobus pärast ra-
hulepingut liidust Inglismaaga 
ja sõlmis 1724. aastal liidu-
lepingu hoopis Venemaaga 
ning sellega lubati vastastikust 
abi mõne teise riigi rünnaku 
korral. Kuigi Rootsi üritas 
Balti provintse hiljem taga-
si saada, siis kõik need katsed 
ebaõnnestusid.
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• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

Sealiha
al veerand seast

2. 05 €/kg

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu
TASUTA

LIHAPOOD RATASTEL

Lisatasu eest tükeldamise võimalus

Müügil ka subproduktid

Müügil ka subproduktid

vajanguperefarm@gmail.com

perefarm

LIHAPOOD RATASTEL

Müügil ka subproduktid

VÄRSKE JA EESTIMAINE

MAMORTÜÜPI SEALIHA PEREFARMIST

VÄRSKE JA EESTIMAINE

MAMORTÜÜPI SEALIHA PEREFARMIST

Sealiha

al 2,65 €/kg

Sealiha

al 2,65 €/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE

MAMORTÜÜPI SEALIHA PEREFARMIST

Sealiha

al 2,65 €/kg

www.omaporsas.ee

Ootame sind meie lihapoodides
Vaala keskuses Rakveres
Klooga mnt 5a Tabasalus

Balti Jaama ja Mustamäe turul

Ootame sind meie lihapoodides
Vaala keskuses Rakveres
Klooga mnt 5a Tabasalus

Balti Jaama ja Mustamäe turul

Ootame sind meie lihapoodides
Vaala keskuses Rakveres
Klooga mnt 5a Tabasalus

Balti Jaama ja Mustamäe turul

10.-11. septembril
13.-14. septembril

SOODUSMÜÜK
TAGAKAMBRI

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,
mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -

L 9 12  P- suletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R, L 10-14 / P suletud

Tule kindlasti!

NAISTE SÜGISKINGAD

Palju soodushinnaga jalanõusid!

SOOJA VOODRIGA 25.-25.-

Rallirada

Info 555 46 203

Pealtvaatajatele pilet 7€

arveldamine toimub ainult

sularahas

TASUTA sissepääs kuni 12a (k. a)

Kohapeal söök ja jook

NB! Territooriumile sisenemisel

kontrollitakse vaktsineerimispassi või

covid läbipõdemistõendi või nega�ivse

tes�tulemuse olemasolu. Kohapeal

võimalus kiirtes�miseks. Tes� hind 7€

11.09.2021

11.0
9.2021

11.0
9.2021

R

A
KVERE ROMURING 2021

R

A
KVERE ROMURING 2021

R

A
KVERE ROMURING 2021

Müügil ka zippod, käekellad ja lusikad,
kuhu peale saab lisada graveeringu.

Müügil ka zippod, käekellad ja lusikad,
kuhu peale saab lisada graveeringu.

KULLAST KÕRVARÕNGAD
alates 29.-, sõrmused 38.-, kullast ristid KÕIGEST 7.-

KULLAST KÕRVARÕNGAD
alates 29.-, sõrmused 38.-, kullast ristid KÕIGEST 7.-

www.candra.ee

Vaala Keskus

Lõõtspilli 2

E-R 10.00 - 18.00

L 10.00 - 14.00

Tel. 32 23 975

Vaala Keskus

Lõõtspilli 2

E-R 10.00 - 18.00

L 10.00 - 14.00

Tel. 32 23 975

HÕBEDAST KÕRVARÕNGAD
alates 5.-, ketid 7.-, sõrmused 9.-, ripatsid 5.-

HÕBEDAST KÕRVARÕNGAD
alates 5.-, ketid 7.-, sõrmused 9.-, ripatsid 5.-

KULLAST KÕRVARÕNGAD
alates 29.-, sõrmused 38.-, kullast ristid KÕIGEST 7.-

KULLAST KÕRVARÕNGAD
alates 29.-, sõrmused 38.-, kullast ristid KÕIGEST 7.-

HÕBEDAST KÕRVARÕNGAD
alates 5.-, ketid 7.-, sõrmused 9.-, ripatsid 5.-

HÕBEDAST KÕRVARÕNGAD
alates 5.-, ketid 7.-, sõrmused 9.-, ripatsid 5.-

KULLAST KÕRVARÕNGAD
alates 29.-, sõrmused 38.-, kullast ristid KÕIGEST 7.-

HÕBEDAST KÕRVARÕNGAD
alates 5.-, ketid 7.-, sõrmused 9.-, ripatsid 5.-

RAKVERE ODAVAIMADRAKVERE ODAVAIMAD

kuld- ja hObeehted.

RAKVERE ODAVAIMADRAKVERE ODAVAIMAD

kuld- ja hObeehted.
~~
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