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Laur Kaljuvee: Rakvere noortel 
on õigus rõõmsale kooliajale

E esti haridussüsteem on 
teatavasti maailma tippta-
semel. 2018. aastal tehtud 

rahvusvahelise PISA testi tulemu-
sel, kus osalesid ka Rakvere noo-
red, olid Eesti õpilased Euroopa 
riikide pingereas nii lugemises, 
matemaatikas kui ka loodustea-
dustes esimesel kohal. Põhjust 
uhke olla on kuhjaga! Küll aga on 
jätkuvalt küsimus, kas teadmis-
te ja õnneliku kooliaja vahel on 
võrdusmärk.  

Hea algus on see, et riik on ha-

kanud viimaks uurima lisaks õp-
peainete soorituspunktidele ja ek-
samitulemustele ka õpilaste, õpe-
tajate ja lapsevanemate rahulolu 
koolieluga. Kui vaadata viimaseid 
2018. aasta uuringu tulemusi, siis 
ei saa just öelda, et õpilastele koolis 
ei meeldi, pigem aga tuleb ausalt 
sõnastada, et nad taluvad kooli. 

Veelgi enam, kui vaadata näi-
teks Rakvere 8. klassi õpilaste ra-
huolu, siis on näha, et peaaegu 
kõikide näitajate poolest ollakse 
tublisti allpool Eesti keskmist. 
Olgu selleks kooli maine, arengut 
toetava tagasiside või õpikesk-
konda puudutavad aspektid. Vaid 
kooli toitlustuse ja koolis paku-
tavate liikumisvõimaluste osas 
ollakse nn harju keskmisest pare-
mad. Ma ei saa sellega rahul olla 
ei lapsevanema, linlase ega kooli 
hoolekogu liikmena. Hea uudise-
na näevad koolikeskkonda tun-
duvalt positiivsena nii lapseva-
nemad kui õpetajad. Mida saame 

siin ära teha? 

Koostöö õpilase, õpetaja, 
kodu ja linna vahel
Pakun alustuseks kolme peamist 
muudatust. Esiteks tihedam koos-
töö õpilaste, õpetajate, lapseva-
nemate ning linnaga. Just viimase 
osas saab ja on võimalik palju ära 
teha ka uuel linnavõimul. Linn 
saab asutuste omavahelise kon-
kureerimise soodustamise asemel 
luua ühised eesmärgid piirkonna 
hariduse korralduses, olla koostöö 
vedajaks ning ka kooliväliste eks-
pertide kaasajaks. Linna ülesanne 
on hoida seda köit ning vastuta-
da, et ühiselt kokkulepitu ka ellu 
viidaks.

Paindlik ja lapse arengut 
toetav õpikeskkond
Teiseks, teadmiste omandamise 
eelduseks on mõistagi kaasaegne 
koolikeskkond, aga oluline on ka 
kogu mentaliteet, koolikeskkond 

ja õpimeetodid. Selle osa on ka 
näiteks kujundav hindamine noo-
remas koolieas, mis annab lastele 
eneseusku, tõstab analüüsivõimet 
ja toetab ka ainete omandamist. 
Selle osa võiks olla ka õpetajate 
julgustamine ja eelduste loomi-
ne spontaanseteks õuetundideks, 
tänapäevasteks tiimiaruteludeks 
ning paljudeks teisteks paindli-
keks aja- ja ruumikasutuse võte-
te ning rikkalikke abivahendite 
kasutamiseks.

Kiusamisvaba ja huvi-
tegevuste rikas kool
Viimaks nagu teame, ei tee koo-
list head kooli vaid ainetundide 
kvaliteet, hoone kaasaegsus ega ka 
kahjuks ainuüksi õpetajate moti-
vatsioon. Selle osa on ka mitmeke-
sine huvitegevus, külalisõpetajate 
kutsumine ning turvaline ja kiusa-
misvaba õhkkond. Viimast, kiusa-
misvaba kooli põhimõtte sissevii-
mise seadsin hoolekogu esimeheks 

saades esmaseks ülesandeks ja olen 
veendunud selle tulemuslikkuses. 
Õppeprogrammi mitmekesista-
mise ühe võimalusena näen aga 
edaspidi tihedat koostööd ka meie 
piirkonna ettevõtjatega. Rakveres 
on väga palju avatud ja tegusaid 
ettevõtjaid, kes kindlasti oleks val-
mis pakkuma nii koolitunde, prak-
tikavõimalusi, tööampse kui ka 
töövarjupäevi, mis annab lastele 
hea pagasi tulevikuks, lisateadmisi 
ning ka ettevõtluspisiku.  

Arvan, et kunagi varem ei ole 
hea haridus ja mõnus koolitee ol-
nud sedavõrd olulise tähtsusega 
nagu tänapäevases, kiiresti muutu-
vas maailmas. Seda eriti meie endi 
Rakvere laste ja noorte jaoks, kes 
kipuvad pigem kodulinnast mine-
ma. Peame hakkama tegutsema, 
et igal aastal ei lahkuks Rakverest 
200 ja enam noort ning kindlusta-
ma neile rõõmus lapsepõlv ja koo-
liaeg, mis neid ka edaspidi kodu-
kandiga seob. 

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5093
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud E-R 9-17

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee, 
322 5093
Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee, 
322 5093

Tegevtoimetaja
Katrin Uuspõld, 322 5092
katrin.uuspold@kuulutaja.ee
Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Viiruseohu 
tõttu 

palume 
Kuulutaja 

toimetusse 
tulek eelnevalt
kokku leppida.
Tel 322 5093.
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EESTI KESKERAKOND 
RAKVERE LINNAS PEAB ÕIGEKS:

1 . Rakendada kaasavat linnajuhtimist ja kaasava eelarve põhi-
mõtteid. Edendada kogukonna ühendamist ja osalusdemo-
kraatiat.

2. Pakkuda energiasäästlikke ja rohelist mõtteviisi toetavaid 
linnaruumi lahendusi. Koostada rohealade kava ja rajada 
kogukonnaaiad.

3. Ehitada riigi toega Arvo Pärdi muusikamaja.

4. Ehitada riigi toega jalgpalli sisehall. Rajada erinevas vanuses 
lastele ja noortele mängu- ja spordiväljakud erinevatesse 
linnaosadesse ning asutada uue asukohaga maadlussaal.

5. Tõsta sünnitoetust 500 euroni ja ranitsatoetust 150 eu-
roni. Vabastada lapsevanemad lasteaia kohatasust üheks 
suvekuuks. Võimaldada tasuta hommikupuder linna lastele 
lastehoius ja- aias. Võimaldada tasuta hommikupuder ja 
koolilõuna linna koolide õpilastele.

6. Võimaldada noorsootöö tegevuseks tänapäevased ruumid 
ja soetada mobiilne noorsootöö buss. Tagada mitmekesise 
huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavus linna lastele ja 
noortele.

7. Maksta noortele õpetajatele linna kooli tööle asudes ja tugis-
petsialistidele linna haridusasutusse tööle asudes ühe aasta 
vältel elamispinna toetust 100 eurot kuus. Võimaldada linna 
allasutuste töötajatel puhkusetasu soovi korral kätte saada 
iga kuu palgapäeval. Korrastada haridusasutuste hooned.

8. Võimaldada tasuta linnatransport elanikele alates 65. eluaas-
tast.

9. Jätkata teede ja tänavate rekonstrueerimist ning korrastada 
linna sissetulevad sõidusuunad koos kõnniteedega. Jätkata 
raudteejaama piirkonna arendamist ning luua võimalused 
jalgratastega ohutuks liiklemiseks.

10. Teha koostööd ettevõtluse arengu toetamiseks.

Tee ÕIGE KÄIK ja toeta kohalike omavalitsuste 
valimistel Keskerakonna kandidaate! 

Keskerakonna linnapea kandidaat Rakvere linnas on 
Triin Varek, kes on tõestanud ennast ettevõtliku, 

osavõtliku ja tubli linnajuhina. Samuti on Keskerakonna 
nimekirjas nii uusi tulijaid, kes soovivad linnavolikogus 

seista parimate linnaelu edendavate otsuste eest 
kui ka pikaaegse kogemusega volinikke, 

kelle kogemus on suure väärtusega.
Rohkem infot, kandidaadid ning Eesti Keskerakonna 

tuleviku platvorm Rakvere jaoks: 
rakvere.keskerakond.ee

Tänasest on jäänud täpselt üks kuu kohalike omavalitsuste valimispäevani. 
Erakonnad on alustanud kampaaniatega, linnaruumis on näha kandidaatide 

reklaame. Keskerakond on viimase nelja aasta jooksul Rakveres koalitsiooni-
partnerina tugevalt panustanud linna arengusse ja see on jätkuvalt meie soov – 

seista selle eest, et Rakvere oleks parima elu- ja töökeskkonnaga linn!
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Pärdi muusikamaja pääses riiklikult 
tähtsate kultuuriehitiste sekka

R iigikogu kinnitas sel nädalal riiklikult tähtsate kultuu-
riehitiste pingerea: Tartu südalinna kultuurikeskus, 
Narva Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuur“, 

Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres, rahvusooperi 
praeguse hoone juurdeehitus ja Tallinna filmilinnak.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Arvo Pärdi muu-
sikamaja valmimine Rakvere linna lähiaastate prioriteet ja 
komisjoni otsus annab kindlust, et suure unistuse täitumisele 
ollakse lähemal kui kunagi varem.

„Arvo Pärdi muusikamaja on saanud südameasjaks palju-
dele nii Eestis kui ka välismaal. Tegemist on Rakvere linna 
jaoks nn poliitikaülese projektiga, mille realiseerumiseks on 
läbi aastate panustanud erinevad kohaliku võimu esindajad. 
Olen siiralt tänulik, et Arvo Pärt Rakvere linna aukodaniku-
na, kes on meie kõigi südames, on linnaga sõlminud nime-
kasutuslepingu ja usaldanud Rakverele oma nime – sest meie 
ühine soov on, et Alar Kotli poolt Eesti vabaduse 20. aasta-
päevaks projekteeritud kirikuhoone saaks lõpuks korda ning 
väärilise sisu,“ lausus linnapea Varek.

Uudist tervitas suure rõõmuga ka kammerkoor Solare, 
kooristuudio So-La-Re ja kõigi Rakvere reaalgümnaasiumi 
kooride dirigent Elo Üleoja. „Ootame Pärdi muusikamaja vä-
ga-väga, et lõpuks oleks Rakveres esinduskontserdisaal. Sel-
line koht annab koorimuusika maastikul tulevikus võimalusi 
suurvormide ja festivalide näol, võimaldab mõelda laiemalt,“ 
rääkis Üleoja ja märkis, et kui mitme teise riiklikult tähtsaks 
tunnistatud kultuuriehitise puhul alles projekte tehakse, siis 
Pärdi kontserdimaja puhul on need olemas.

„Publik on meil olemas, on valmis ja ootab. Loodav kont-
serdimaja on see, mis täidab Rakveres täieliku tühimiku, 
väärtustades esinejat, publikut ja korraldajat. See oleks koht, 
kus saaksime teha professionaalseid üle-eestilisi ja rahvus-
vahelisi kontserte ja festivale,“ rääkis Rakvere kultuurikesku-
se direktor Eve Alte. 

Eesti Kultuurkapitali seaduse kohaselt toetab kultuurkapi-
tali nõukogu vastavalt riigikogu otsusega kinnitatud pinge-
reale riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveeri-
mist. Ühel ajal saab toetada kuni kahte objekti. Kultuuriehi-
tiste rajamiseks ja renoveerimiseks eraldatakse igal aastal 
60,6 protsenti kultuurkapitalile sihtotstarbeliselt laekuvast 
hasartmängumaksust.

Rakvere linna panus omaosaluse näol selle projekti eelte-
gevustesse on aastate lõikes 2021. aasta lõpuks pea 2 miljo-
nit eurot. Arvo Pärdi muusikamaja projekti maksumus on 16 
miljonit eurot.

Katrin Uuspõld

Ebaveres avati uus liha-kondijahul töötav aurukatlamaja
Kolmapäeval avati Väike-
Maarja vallas Ebaveres uus 
aurukatlamaja, mille küt-
teks kasutatakse hukkunud 
loomade ja loomsete kõrval-
saaduste töötlemisel saadud 
liha-kondijahu.

AS Vireen on maaelumi-
nisteeriumi valitsemisalas 
tegutsev loomsete kõrvalsaa-
duste käitlemisega tegelev 
tehas, kus kuni uue katlamaja 
valmimiseni kasutati kütuse-
na maagaasi ning liha-kon-
dijahu tuli ladustada tasulise 
teenusena prügilates. 

„Värskelt valminud auru-
katlamaja näol on tegu ainu-
laadse ja keskkonnasäästliku 
lahendusega, mis aitab kaa-
sa rohepöörde eesmärkide 
saavutamisele – kogu tehase 
ülalpidamiseks vajalik energia 
toodetakse edaspidi uue katla-

maja kütusest,” sõnas maaelu-
minister Urmas Kruuse.

ASi Vireen juhataja Tarmo 
Terava sõnul on vast val-

minud katlamajal veel mitu 
eelist. „Kui mujal sarnastes 
tehastes läheb liha-kondi-
jahu koostootmiskatlasse, siis 

siin põletatakse koldes puhast 
liha-kondijahu. Sellest tek-
kinud tuhka on loodetavasti 
tulevikus võimalik kasutada 
ka väetisena,” märkis ASi Vi-
reen juhataja Tarmo Terav. 
„Lisaks tekib katlamaja käi-
vitamisega tehases rohkesti 
jääksoojust, mida oleks või-
malik soojuse akumuleerimi-
se seadmega kokku koguda ja 
edasi müüa.” 

Värske lahendusega kasuta-
takse täies mahus ära tehases-
se toodud hukkunud looma-
dest ja loomsetest kõrvalsaa-
dustest saadud tooted, nagu 
loomne rasv ja liha-kondi-
jahu. „Rasva eksporditakse 
ning nõudlus selle järele on 
aastatega suurenenud,” lisas 
ASi Vireen juhataja.

Kuulutaja

Ebavere aurukatlamaja. Foto: AS Vireen

Selgus Kadrina keskkooli uus hoonelahendus
Kadrina vallavalitsus ja Eesti 
Arhitektide Liit kuulutasid väl-
ja Kadrina keskkooli ja ümb-
ritseva väliruumi arhitektuuri-
võistlusele laekunud nelja la-
henduse seast võitjaks Arhi-
tekt Must OÜ autorite kollek-
tiivi võistlustöö „Eeskoda“ (pil-
dil). 

Katrin Uuspõld

Ideest arhitektuurivõistluse 
võidutöö väljakuulutamise-
ni kulus Kadrina vallavoli-
kogu esimehe ja arhitektuuri-
võistluse žürii esimehe Madis 
Viise sõnul kolm aastat. „Kui 
palju aega kulub, et uus koo-
limaja valmis saab, on raske 
ennustada. Igatahes plaanime 
praegust eelarvet tehes järg-
misel aastal hoone projektee-
rimist,“ märkis Viise ja lisas, 
et see nõuab suurt koostööd 
kooliinimeste ja arhitektide 
vahel.

Vajaduse koolihoone muu-
tuste järgi on teinud elu ise: 
kui omal ajal õppis Kadri-
na keskkoolis tuhat õpilast, 
siis nüüd käib seal õppureid 
ümardatult kuussada. Kooli-
maja on ehitatud kolmes jaos: 
esimene õppehoone valmis 
1930ndatel, teine 60ndate al-
guses ja kolmas kaheksaküm-
nendate esimeses pooles. 

Kahe viimati valminud 
korpus on aga pinna ja re-
noveermiskulude poolest 
nii suured, et mõistlikum on 
Viise sõnul ehitada uus hoo-
ne. „Lisaks on muutunud aja 
jooksul õpikäsitlus. Korralda-
sime arhitektuurikonkursi, et 
saada võimalikult hea lahen-
dus ning seadsime tingimu-
seks, et säiliks kauni arhitek-
tuuriga 1930ndate õppehoo-
ne,“ selgitas Madis Viise.

Žürii hinnangul on võidu-
töö arhitektuur tugeva kont-
septsiooniga, lahendus haa-
kub kenasti kontekstiga ning 
suhestub laiema ümbritse-

va piirkonnaga. Võidutöö 
peamine idee on hoone pe-
rimeetri kujundamine ühe-
kordsena, mis vähendab 
visuaalselt ehitise mahtu 
ning tagab selle ümber inim-
mõõtmelise ruumi. Keskne 
õppeplokk on kavandatud 
kelpkatusega ja kahekordse-
na, mis aitab hoone üldmul-
je hoida võimalikult mada-
la, peites samas sellesse ka 
spordisaali.

„Liigendatud ühekord-
ne maht koos varikatustega 
muudab perimeetri vaheldus-
rikkamaks, jaotades pikemad 
hooneküljed erinevateks, 
väiksema mõõtkavaga soppi-
deks,“ kommenteeris žürii lii-
ge, arhitekt Jaan Kuusemets. 
„Väliruum aktiveerib kooliala 
igasse suunda, hoone kõik 
küljed on aktiivsed – siin pole 
tühja, mõtestamata ruumi.“

Kooli peasissepääs asub 
Rakvere tee poolsele küljel, 
sidudes uue sissepääsu ole-
masoleva jalakäiguteega. Sis-
sepääsu fuajee paikneb uue ja 
vana hoone vahelises ruumis, 
ühendades mõlemad hooned 

tervikuks. Algklassid saavad 
eraldi toimetada esimesel 
korrusel, neil on ka omaette 
riietusruum ning oma otse-
pääsud sööklasse ja võimlasse.

Valgusküllane aatrium on 
mõeldud kasutamiseks ka 
ürituste ajal. Jalgratastele on 
ette parkimiseks ette nähtud 
varjualune. Söögisaali võib 
vajadusel laiendada õue, vari-
katuse alla. Söökla ise paik-
neb veidi eraldatult, kuid on 
nii lihtsalt juurdepääsetav nii 
ülevalt kui ka alt.

Võiduprojekti järgi vane-
mad juurdeehitised lammuta-
takse, alles jääb kõige vanem 
osa koolimajast, kauni arhi-
tektuuriga 1930ndatel ehita-
tud koolimaja. 

 „Kaasaegne kool on ka ko-
gukonnakeskus, mis pakub 
erinevaid ühistegevuse või-
malusi nii koolis sees kui selle 
ümber. Võistlust korralda-
des seadsime eesmärgiks, et 
uuenenud Kadrina keskkool 
võimaldaks viia läbi erinevaid 
õppetegevusi, soodustaks 
nüüdisaegse õppemetoodika 
kasutuselevõttu, pakuks eri-

nevaid paindlikke õppimis-, 
liikumis- ning suhtluskesk-
kondi,“ ütles Madis Viise.

I koha preemia suuruses 
10000 eurot pälvis ideeka-
vand „Eeskoda“ arhitektuu-
ribüroolt Arhitekt Must OÜ, 
autorid: Alvin Järving, Mari 
Rass, Lill Volmer, Lisett 
Laurimäe, Karoliine Kuus ja 
Anete Samelselg.

II ja III koha preemia suu-
ruses 7000 eurot läks jaga-
misele ideekavanditele „Ko-
dukant“ arhitektuuribüroolt 
Projektibüroo OÜ, autorid: 
Jane Teresk, Olga Batuhtina, 
Rasmus Ink, Linda Li Arro 
ja Liisbeth Põldre ning „Kaa“ 
arhitektuuribüroolt Doo-
mino Arhitektid OÜ, autor 
Pelle-Sten Viiburg.

Lisaks otsustas žürii tun-
nustada 3000-eurose ergutus-
preemiaga võistlustöö „Oh“,
mille autorid on Mark Gri-
mitliht ja Irina Raud Viis-
kümmend üks miljonit ühek-
sasada üheksateist tuhat kaks-
sada kaks arhitektuuribüroo 
OÜ. Võistluse preemiaid ra-
hastab Kadrina vald.
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Kõrvitsapäev tõi kokku nii 
kõrvitsalised kui kogukonna
Väike-Maarja vallas Rastla kü-
las asuva Maretaru-Uuetoa 
perenaine Kaire Kislov korral-
das juba teist korda oma ta-
lus kõrvitsapäeva. Seekord lõi 
mõnusa muusikaga meeleolu 
Peeter Kaljumäe, lapsed said 
mängida ja jäneseid nunnuta-
da ning kokku toodi uhke 
valik kõrvitsalisi, mis hiljem 
Elistvere loomapargi asukate-
le kingituseks toimetati.

Katrin Uuspõld

Kaire Kislov ütleb, et tunneb 
end kui üks hea näide elust 
enesest: linnast maale elama 
läinud inimene, kes tõestab, 
et elu maal ei ole peost suhu 
elamine, vaid nii isiklikult kui 
tööalaselt aktiivne. 

„Tunnustamist ja headele 
asjadele tähelepanu pööra-
mist on meil ühiskonnas üsna 
vähe. Kõrvitsapäev on üheks 
väljundiks, et ka väiksemad 
aiapidajad saaksid ise oma 
tegevusele pilgu tagasi heita 
kevadest sügiseni ja heatege-
vusena annetada oma kasva-
tatud kõrvitsalised loomaaia 
asukate jaoks. Ja samuti taht-
sin elavadada külakogukon-
da kontserdi ja hea muusika 
kaudu,” rääkis Kaire Kislov.

Kuna päeva teemaks on 
kõrvits, siis kõrvitsalisi toodi 
ümbruskonnast kokku pisi-
kestest patissonidest kogu-
kate kõrvitsakeradeni, sekka 
suvikõrvitsaid ja arbuuse, 
millest raskeim oli koguni 19 
kilogrammi. 

„Kõik külalised said siin-
kandis kasvanud arbuusidest 
isu täis süüa!” märkis Kaire 
Kislov. Arbuuse kasvatanud 
Hans Kruusamägi märkis, et 
selle vilja puhul on oluline 
teda mitte kasta, sest muidu 
lähevad nad mädanema. Ar-
buuse kasvatab Kruusamägi 
avamaal teist aastat: alla on 
pandud kile, et viljad puhtaks 
jääksid. „Aga mügrid tegid 
liiga. Vaatad eemalt, et ilus 
suur arbuus, lähed võtma, on 
väga kerge – selle on mügri 
seest tühjaks söönud!” rää-
kis Kruusamägi, kes sai siiski 
üle ootuste hea arbuusisaagi. 
„Öeldakse, et ühel taimel las-
ta kasvatada maksimaalselt 
viis vilja, aga mina panin sil-
ma kinni ja ei võtnud midagi 
ära. Ühelt taimelt sain aga 
näiteks kaksteist kümnekilo-
st arbuusi,“ rääkis ta ja lisas 
et oma sada arbuusi on täna-
seks ära söödud ning mitmeid 
on veel tuppa tooduna järel-
valmimas.

Kõige kaalukama kõrvitsa – 
35,8 kilogrammi – kasvatas 
Tiina Eesalu. Võidukõrvits 
koos teiste kõrvitsapäevale 
toodud kõrvitsalistega on tä-
naseks juba jõudnud Elistvere 
loomapargi asukateni.

„Sellest on väga hea meel, 

sest käime lastelastega seal 
tihti loomi vaatamas,” ütles 
Tiina Eesalu.

Kuidas aga kasvatada nii 
hiiglaslik kõrvits? „Pange 
kõrvits ilusti mulda ja käige 
igal õhtul paitamas!” soovi-
tas Tiina ja täpsustas, et oma 
kõrvitsaid kasvatab ta vanal 
kõdusõnnikuhunnikul. „Eel-
misel aastal viis üks sõber 
minu juurest 34-kilose kõr-
vitsa. Lihtsalt on juhtunud 
nii! Aga eks ole olnud ka lah-
jemaid, oleneb sordist.”

Tänavused taimed kasvatas 
sõbranna, nii et sorti Tiina 
Eesalu täpselt ei teagi, kuid 
eelmisel aastal valmisid Big 
Mama sordist kuldsed hiigla-
sed. Tavaliselt paneb ta kaks-

kolm taime ning kui viljad 
on juba külge tulnud, siis lü-
hendab ta üleliigseid võsusid, 
et kõrvitsad jõuaksid jõudu 
koguda.

Tänavune saak on pandud 
kuuri hoidistamist ootama. 
„Sügisel panen ikka kõik kõr-
vitsad purki, et siis jagada 
oma perele ja venna perele 
laiali,” ütles Tiina ja oli val-
mis Kuulutaja lugejatega ka 
oma lemmikretsepti, mille sai 
omal ajal minia ema käest (vt 
allpool). 

Ka kõrvitsapäeva korral-
daja Kaire Kislov armastab 
oma menüüsse kõrvitsat 
sättida. „Söön hea meelega 
täiesti tavalist marineeritud 
kõrvitsat, aga eriti hea, kui 

purgi põhja on pandud viil 
apelsini, see annab kõrvit-
sale peaaegu meloni meki. 
Väga meeldib apelsini-ing-
verimoos, aga ka suvekõr-
vitsa-õuna kombinatsioon. 
Kõrvitsahoidiseid jätkub 
mul kevadeni,” rääkis Kai-
re Kislov, kes kõrvitsamoosi 
paneb enamasti pannkoogi 
peale või lisab kohupiima-
magustoidule. 

„Väga hea on ka hakkli-
ha-kõrvitsa kottlett. Praadi-
misel peab ainult arvestama, 
et see annab palju vett välja. 
Kõrvitsast saab teha väga pal-
ju toite, see on meie peredes 
võibolla vähem kasutatud, 
aga on igati seda väärt,” lisas 
ta.

TASUB TEADA

Inglise Aed avas Rakveres 
aiakultuuri keskuse

I nglise Aed alustas paar aastat tagasi tegutsemist Sõmerul, 
kus pakkus nii lillerõõmu ja aiatarbeid kui aiandusalaseid 
koolitusi. Teist suve toimetati varem Nurga Aiakeskuse-

na tuntud müügialal Rakvere äärelinnas ja nüüd võeti ren-
dile ka kõrvaloleva ärihoone ruumid – aiakultuuri keskusele, 
aiabutiigile ja hostelile.

Suuresti Juhan Kunderi seltsi aiasõprade klubi pinnalt 
loodud Inglise Aed on oma haaret laiendanud ning kolinud 
täielikult Sõmerult Rakverre – Sõmerul lillepoe pidamine on 
antud üle rentnikule ja Kiviõli Kaubahoovile kuuluvast äri-
hoonest on lisaks aiale ja müügiplatsile omakorda värskelt 
rendile võetud ka hostel, peosaal ja müügisaal.

Nõnda on kõikvõimalikud aiatarvikud, seemned-sibulad, 
tööriistad, lõike- ja potililled ning väetised võtnud koha sisse 
kunagises Nurga äri majandustarvete osakonnas teisel korru-
sel. Samale korrusele jääb ka vastremonditud saal, kus plaa-
nitakse tegutseda aiakultuuri keskusena, korraldades koo-
litusi. Oma õppepäevadest vabaks jääval ajal pakutakse saali 
ka teistele huvilistele rendiks. Kaheksateistkümne kohaga 
hostelisse on oodatud aga kõik, kes majutusteenust vajavad. 
„Hommikusööki me ei paku, aga alates kella 11st on võimalik 
keha kinnitada kohe meie kõrval olevas Bonzai söögikohas,“ 
nimetas ettevõtmise üks eestvedajatest Maia Simkin.

Inglise Aia jaoks kulges suveperiood aiaplatsil juhatuse 
liikme Tarmo Kesküla sõnul lõppkokkuvõttes hästi, kuigi 
pikk kuumaperiood andis tunda. „Aga kõik taimed müüsi-
me ära,“ nimetas ta. Lisaks korraldati edukalt suve jooksul ka 
mitu tagaaia-kontserti, kus maakonnaga seotud muusikud 
elamusi pakkusid.

Aiakultuurikeskuse ametliku avamise puhul oli sel esmas-
päeval külla palutud Eesti aiakultuuri grand old man Rein 
Joost, kes on ühtlasi Põltsamaa roosiaia rajaja ja kauaaegne 
omanik. Tuntud roosikasvataja kiitis väga ettevõtmist, mär-
kides, et kui omal ajal oli sama maja esimesel korrusel üks 
siinkandi parimaid aianduspoode, siis loodetavasti edeneb ka 
aiakultuuri keskus.

Ühtlasi meenutas rooside kasvatamise kohta nõuandeid 
jagama asudes Joost, et on viimane aeg korjata vitamiini-
rikkaid kibuvitsamarju ja neid talveks kuivatada. Kui roosi-
kasvatajate ja aretajate jaoks on kibuvitsaseemned olulised, 
et kasvatada taim, mille külge roos pookida, siis viljaliha on 
väärt oma tervise turgutamiseks.

„Kindlasti korjake enne külma marjad ära, sest muidu vita-
miinid kaovad,“ tuletas ta meelde ja tõi võrdluseks, et kui sa-
jas grammis astelpajumarjades on 170 mg vitamiine ja mine-
raalaineid, siis samas koguses kibuvitsamarjades on neid 900 
mg. „Ja metskibuvitsal, millel on väikesed marjad, on sajas 
grammis koguni kuni 2000 mg vitamiine ja mineraalaineid,“ 
teadis Joost rääkida.

Tänasest on aga aiakultuuri keskuse saalis avatud Rebase 
talu õunasortide näitus, kus saab uudistada ligi sadat õunas-
orti ning teatud sorte saab ka degusteerida. Õunanäitusega 
saab tutvuda aiabutiigi lahtiolekuaegadel nädala jooksul.

Katrin Uuspõld

Eve Simkin ja Tarmo Kesküla toimetavad nii Inglise Aia butiigis kui aiakultuurikeskuses. 
Foto: Katrin Uuspõld

Tiina Eesalu ja abikaasa Luigi koos endakasvatatud viljaga, mis osutus kõrvitsapäeval kõige raskemaks – 35,8kg. Foto: Kristel Kitsing

RETSEPTID
Tiina kõrvitsasalat
Liitri vee kohta võtta 400g suhkrut
5-6 tera nii vürtsi kui nelki
3 spl äädikat
3-4 cm jupp ingverit 
viilutatult

Marinaad keeta valmis, vürtsid võtta välja 
ning kõrvitsakuubikud panna sisse – keeta, 
kuni kõrvitsatükid muutuvad klaasjaks ning 
panna kuumalt purki. 

Kõrvitsasalatit jagub Tiina Eesalu peres 
kevadeni, sest see sobib lisandiks pea iga roa 
juurde, eriti palju kulub verivorstide kõrva-
le. „Ja kui vahel tuleb magusaisu, siis söön 
lihtsalt lusikaga purgist!” märkis Tiina. 

Suvikõrvitsa – ingveri moos
4 sidrunit
2 kg suvekõrvitsat
2 suurt õuna
1,5 kg moosisuhkrut
70 g ingveri juurt

Riivida sidruni koor ja pressida mahl. Koo-

ritud suvekõrvitsa tükid keeta 2 spl. sidruni 
mahlaga ca 15 minutit. Lisada moosile pu-
hastatud ja tükeldatud õunad, suhkur, üle-
jäänud sidruni mahl, riivitud sidruni koor 
ja ingver. Keeta veel 15 minutit ja kaanetada 
kuumalt purkidesse.

Kõrvitsamarmelaad apelsini ja 
ingveriga 
1,5 kg puhastatud ja tükeldatud kõrvitsat
2 apelsini
1,5 dl vett
500 g moosisuhkrut
2-2,5 spl riivitud 
ingverijuurt

Pestud apelsinidel riivida koor ja pressida 
mahl. Kõrvitsatükid keeta veega kuni kõr-
vits on täiesti pehme ja kergesti lagunev.  
Püreestada kõrvits ühtlaseks massiks, lisada 
suhkur, ingver, apelsinimahl ja -koor. Kee-
da veel 10 minutit. Eemaldada vaht ja kaa-
netada kuumalt purkidesse.

(Kaire Kislovi kõrvitsapäevaks koostatud 
info- ja retseptilehelt)
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Helistada 5091 299, 5788 0780
või tulla Rakvere, Narva tn 42

Võtab tööle oskustega

KOPPLAADURI
JUHI

Konkurentsivõimeline palk!

kasuks tuleb
C-kategooria juhiluba

CV palume saata
kaido@reinpaul.ee,
info tel 5593 3899.

Pakume tööd
PUIDUHAKKURI
OPERAATORILE

Vajalik C-kat juhiluba.
Kasuks tuleb töökogemus

metsatõstukiga.
Väljaõpe kohapeal.

Töö vahetustega:
6 tööl, 6 vaba.

www.reinpaul.ee

TÖÖSTUSSEADMETE

ELEKTRIK-MEHAANIKU

CV palume saata info@arugrupp.ee

Info telefonil +372 3295640

võtab tööle

Kasuks tuleb eelnev töökogemus ja hea tehniline taiplikkus

Baltic Log Cabins OÜ pakub tööd

TOOTMISTÖÖLISTELE
Ettevõte tegeleb freespruss aiamajade tootmisega.

Töö erinevatel puidutöötlemisseadmetel,

pakkimisliinidel ja uste-akende komplekteerimises.

Töö sobib nii meestele kui naistele.

Ettevõte pakub:
• täistööaega ühes vahetuses E-R 8:00-17:00

• väljaõpet kohapeal

• kaasaegset töökeskkonda

• toredat kollektiivi ja ühisüritusi

Kandidaadilt ootame:
• täpsust ja ausust

• kohusetundlikkust ja püsivust

• head füüsilist vormi

• valmidust meeskonnatööks

Info tel: 32 42 426
E-post: office@balticlogcabins.net

Puidutööstuse tee Ebavere küla

Väike-Maarja vald 46209

OTSIME

KOHILA

TRANSPORTTÖÖLIST
TEENINDAJAT

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

Saada oma CV assistent.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

kauplusesse

Lisainfo telefonil: +372 5329 2522

Töökoht asub: Viljandi mnt 13a, Kohila

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

(kassapidaja, saalitöötaja)

OTSIME

KEILA

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

kauplusesse

Töökoht asub: Piiri 5, Keila

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

Saada oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

Lisainfo telefonil: +372 5329 2522

KASSAPIDAJAT

OTSIME

SAUE

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

Saada oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

kauplusesse

Lisainfo telefonil: +372 5329 2522

Töökoht asub: Pärnasalu põik 1b, Saue

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

KASSAPIDAJAT

www.grossitoidukaubad.ee

Võtame lihatsehhi tööle

Sinu eeliseks on:
- füüsilise tööga toimetulek
- korrektsus ja kohusetundlikkus
- töötahe
- valmisolek töötamiseks graafiku alusel

Pakume Sulle:
- kindlat ja konkurentsivõimelist töötasu
- väljaõpet
- stabiilset tööd (täistööaeg, tähtajatu tööleping)
- sõbralikku ja toetavat meeskonda
- tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi
- tasuta sportimisvõimalust väga heal tasemel jõusaalis

Tobia küla, Rakvere vald.Töökoht:
niipea kui võimalikTööle asumise aeg:

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV e-posti aadressile
assistent2.personal@ogelektra.ee või kandideeri
CV keskuse www.cvkeskus.ee kaudu.

KONDITUSTAJA
LIHUNIKU

ABITÖÖLISE
(tapamajja)

OTSIME

EVE

VAHETUSVANEMAT
TEENINDAJAT

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

Saada oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

kauplusesse

Lisainfo telefonil: +372 5911 6474

Töökoht asub: Sõpruse 5, Vinni alevik, Lääne-Virumaa

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

(Vinni alevikus)
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PAKUN TÖÖD

• Tööd saab haljastus/abitööline. 
Info tel 511 6500 

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

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

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

• Pakun tööd santehnikule/ehi-
tajale. Ei pea olema suurte oskus-
tega. Pigem otsin meest, kelle ise 
välja õpetan ja juhendan töö juu-
res kui vaja. Töömehel peab olema 
töötahe ja valmis väljaõppeks. Töö 
üle Eesti vastavalt vajadusele. Tel 
5340 8550

• Pakume tööd keevitajale ja plas-
mapingi operaatorile Uhtnas. 
Lisainfo tel 5331 5398

• Pakume tööd automehhaa-
nikule. Kandidaadilt ootame 
varasemat töökogemust ja tead-
misi autode valdkonnas. Omalt 
poolt pakume konkurentsivõi-
melist palka, korralikku tehni-
kat ja meeldivat kollektiivi. Töö-
aeg on E-R 9.00-18.00. Tel 5567 
3320

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

OTSIN TÖÖD 

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

LUGEJA KÜSIB

Kukkusin tööl ja väänasin jala välja. Jala-
le on valus toetuda ning perearst saatis 
mu haiguslehele. Õnnetusest on möödas 
juba nädal, aga tööandja ei ole minuga 
ühendust võtnud. Kas ma peaksin ise 
midagi tegema? 

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni 

töökeskkonna konsultant

Töötaja peab tööandjale tööl juhtu-
nud õnnetusest teada andma, samuti ka 
sellest, et ta on õnnetuse tõttu töövõi-
metuslehel. Kui õnnetust juhtus pealt 
nägema kolleeg, peab temagi tööandjat 
teavitama.

Arst peab viivitamatult teavitama 
tööinspektsiooni raskest või surmaga 
lõppenud tööõnnetusest, samuti sellest, 
kui ta määras töötajale tööõnnetuse ta-
gajärjel ajutise töövõimetuse. Mõista-
gi peab tööõnnetusse sattunud töötaja 
arstile esmalt ütlema, et ta sai viga tööd 
tehes. Tööinspektsioon annab laekunud 
infost omakorda teada tööandjale.

Tööandja ei pea ootama jääma tööins-
pektsiooni teavitust, vaid tööõnnetuse 
asjaolude ja põhjuste uurimist tuleb alus-

tada viivitamata ehk siis, kui ta sai õn-
netuse toimumisest teada (näiteks pealt-
nägijatelt saadud info põhjal).

Kui Te pole tööandjale ütelnud, et ole-
te tööõnnetuse tõttu töövõimetuslehel, 
siis tehke seda esimesel võimalusel. Soo-
vitame teavitada näiteks e-kirja teel, et 
saaksite hilisemalt vajadusel teavitamist 
tõendada. Kümne tööpäeva jooksul peab 
tööandja juhtunut uurima, sh üldjuhul 
küsima ka kannatanu selgitusi. Uurimi-

se käigus peab tööandja jõudma selgu-
sele, kas tegemist oli tööõnnetusega või 
mitte.

Kui uurimise käigus selgub, et tege-
mist ei olnud tööõnnetusega, lõpetab 
tööandja uurimise ja koostab akti, mil-
les kirjeldab õnnetusjuhtumi asjaolusid 
ja esitab uurimise lõpetamise põhjuse. 
Akti allkirjastavad tööandja esindaja ja 
töökeskkonnavolinik, tema puudumisel 
töötajate usaldusisik. Tööandja esitab 
akti tööinspektsioonile ja kannatanule 
või tema huvide kaitsjale kolme tööpäe-
va jooksul pärast õnnetusjuhtumi uuri-
mise lõpetamist.

Kui tegemist oli tööõnnetusega, siis 
tuleb uurida tuleb kõiki tööõnnetusi, 
et selgitada välja asjaolud ja põhjused 
vältimaks sarnase juhtumi kordumist. 
Tööõnnetuse uurimises osaleb hääle-
õigusega töökeskkonnavolinik, tema 
puudumisel töötajate usaldusisik. Uu-
rimise läbiviimiseks on tööandjal aega 
kümme tööpäeva. Peale uurimise lõpe-
tamist koostab tööandja vormikohase 
tööõnnetuse raporti, mille esitab kol-
me tööpäeva jooksul tööinspektsioo-
nile ja kannatanule või tema huvide 
kaitsjale.“
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91-aastase Elviine Rubeni mälestused

Iisaku sovhoosi partorgist saab Kehtna parteikooli tudeng
Elviine: „Läksin isa juurde, 
kes töötas tollal Ida-Virumaal 
Iisaku sovhoosis osakonna-
juhatajana. Ma poleks muidu 
tööstuskooli sisse saanud, kui 
mul poleks olnud isa selja-
tagust. Iisakusse jõudes aga 
alles hakati sovhoosi rajama, 
mille direktoriks oli Erich 
Erilt, hilisem Rakvere rajooni 
Vilde kolhoosi esimees.

Iisakus ei saanud ma aga 
pikalt lulli lüüa, sest peagi 
pandi mind raamatupidajaks 
ja seejärel osakonna kassapi-
dajaks – palgamaksjaks. 1958. 
aastal valiti mind aga Iisaku 
sovhoosi parteikomitee sek-
retäriks ehk partorgiks. Minu 
alluvusse kuulus terve Iisaku 
vald.

Töötasin küll Iisaku sov-
hoosis, aga sovhoos mulle 
palka ei maksnud, vaid palka 
sain Jõhvi rajooni parteiko-
miteest.

Partorgi töö seisnes selles, 
et pidin käima näiteks nais-
tele loenguid pidamas ehk 
teisisõnu moraali lugemas. 
Mõnega, kes joomisega va-
hele jäi, tuli individuaalselt 
tegeleda. Pidin klaarima ka 

igasugust muud nõukogude 
inimesele sobimatust käitu-
misest tingitud jama. Võit-
lus joomarluse vastu oli aga 
prioriteet.

Korraldasime ka sovhoosi 
esimesed suvepäevad, millest 
võtsid osa majandi noored. 
Vanusepiirangut polnud, 
vaid kõik, kes ennast nooreks 
pidasid, võisid üritusele en-
nast kirja panna.

Kui aus olla, siis partorgi 
töö mulle meeldis, sest inime-
sed, kellega tollal koos tööta-
sin, olid kõik väga toredad ja 
head. Iisakus oli alla kümne 
parteilase, aga kui kusagil oli 
juba kolm inimest parteis, 
siis pidi algorganisatisooni 
looma.

Tollal oli Jõhvi rajoo-
ni parteikomitee sekretär 
seltsimees Oja. Väga tore 
mees. Nüüdsed natšalnikud 
on kõik ahned ja uhked, aga 
tema oli ladna mees. Kui-
gi autosid oli vähe, oli temal 
auto ja autojuht. Kui ma läk-
sin mõnikord kusagile nõu-
pidamisele, neid oli väga pal-
ju, sõidutas Oja mind lahkelt 
kohale, muidu oleksin pida-

nud bussiga loksuma. Sel ajal 
kutsuti kõigepealt parteiko-
miteesse, kus vormistati iga 
kord uus komandeering. Pal-
ju üritusi toimus Tallinnas. 
Ühel päeval lõppes, siis oli 
päev vahet ja järgmisel päeval 
algas uus lähetus. Ükskord 
olin nädal aega jutti Tallin-
nas, sest kogu aeg oli mingi 
nõupidamine või konverents. 
Teemad olid otse loomulikult 
venestamise poliitika, mark-
sismi-leninismi propaganda 
ja muu taoline jama, mida va-
hepeal kooliski õppisin.”

Elviine töötas Iisakus par-
torgina vähem kui aasta. 
1959. aasta suvel vabastati ta 
töölt seoses õppima asumi-
sega kõrgemasse parteikooli 
ja 29. augustil sai temast n-ö 
tudeng.

Elviine: „Iisakust saade-
ti mind parteikomitee poolt 
parteikooli. Tollel ajal asus 
kõrgem nõukogude partei-
kool Rapla rajoonis, Kehtnas. 
Vene ajal kunagine Kehtna 
kodumajanduskool likvi-
deeriti ja hooned anti kom-
munistliku partei käsutusse, 
juurde ehitati ka uus maja. 

ENSV-s polnudki võimalik 
tollal mujalt kõrgemat partei-
haridust saada.

Kehtnas tutvusin ka oma 
tulevase abikaasaga. Karl 
õppis siis viimasel kursusel, 
mina esimesel. Kool kestis 
kolm aastat ja lõpetamisel 
andis riik muuhulgas diplo-
mi lõpetamata kõrgema ha-
riduse kohta. Vene ajal oli 
selline komme. Ametlikult 
märgiti diplomile noorem 
agronoom-organisaator. Pea-
miselt õpetatigi tolleaegsetele 
kõrgematele parteifunkt-
sionäridele põllumajandu-
saineid. Mis otseselt parteid 
puudutas, oli kommunistli-
ku partei ajalugu, partei töö 
organiseerimine (120 tundi 
kolme aasta peale) ja poliit-
ökonoomia. Samad ained, 
mis olid siis ülikoolideski ko-
hustuslikud.

Tulevase abikaasa Karl Ru-
beniga saime huvitaval kom-
bel tuttavaks Kehtna poes. 
Fjodor Lehtpuu, koolivend 
tööstuskooli päevilt, keda kut-
suti kerjusüliõpilaseks, ostis 
parajasti midagi, kui märkas 
mind ja üle poe kiitis, et sina 

ka siin, kallis kooliõde. Tema-
ga oli samal ajal poes kaasas ka 
Karla. Nad olid äsja praktikalt 
tulnud ja nendel algas õppetöö 
kuu aega hiljem. Ja sealt Karla 
mulle külge hakkaski.

Ma naersin hiljem, et kui 
me poleks Fedjaga poes koh-
tunud ja Karli poleks poes ol-
nud, oleks edasine elu hoopis 
teisiti läinud. Kolmas kursus 
käis ju nina püsti ringi, et kes 
teie, esimese kursa omad siin 
õige olete. Mina ei teinud al-
gul Karlist väljagi, aga mees 
hakkas mul järgi käima ja nii 
see läks. Kutsus välja jalutama 
ja kinno. Kui tegi mulle ette-
paneku, ütlesin algul, et mina 
ei abiellu enne kooli lõppu, 
aga kus sa sellega. Mees vist 
kartis, et äkki mõni teine 
võtab mu ära. Tema lõpetas 
kooli 1960. aasta juunis ja 
kevadel abiellusime. Tänavu, 
14. mail oleks täitunud meil 
61 aastat kooselu, aga paraku 
tahtis saatus teisiti.

Koolis elasid naised naiste 
ühiselamus ja mehed meeste 
majas. Kui me maikuus Kar-
laga abiellusime, anti meile 
omaette tuba. Alles siis hak-
kasime kokku elama. Abielu-
inimesed elasid eraldi majas.

Peale kooli lõpetamist suu-
nati Karl tööle Väike-Maarja 
rajooni Kirovi-nimelisse kol-

hoosi agronoomiks. Agro-
noom Ruben töötas Rakke ja 
Vägeva kandis, Piibe mõisa 
maadel, kus sündis loodus-
teadlane Karl Ernst von Baer, 
kes aga üles kasvas Lasila 
mõisas.

Elamine anti abikaasale ühte 
tallu, kus ta üüris tuba. Meil 
oli visiitabielu, kuna käisin 
veel koolis. Nädala lõpus sõit-
sin Karli juurde. Kui kooli lõ-
petasin, elasime seal väga lühi-
kest aega, kuna mind suunati 
1962. aastal tööle Rakvere ra-
jooni Rägavere sovhoosi par-
torgiks, direktor Paul Vadjuse 
alluvusse. Jälle ma olin hädas, 
et hakka aga muudkui moraali 
jutlustama.

Karl läks samal ajal tülli 
seltsimees Richard Keeriga, 
kes oli tollal Väike-Maarja 
rajooni parteikomitee I sek-
retär. Karlal ja Keeril midagi 
omavahel ei klappinud ja nad 
ragistasid ikka päris kõvasti. 
Kas Karl ka selle eest karis-
tada sai, ma ei tea, aga lõpuks 
õnnestus tal töökohta vaheta-
da. Karl määrati Järva-Jaani 
õppemajandi juhatajaks. Ka 
mina andsin Rägaveres lah-
kumisavalduse ja sõitsin Kar-
lile Järva-Jaani järele.

Ülle Kask

(Järgneb 1. oktoobril)

TÄNA MAAILMAS

1787: ameeriklased said endale põhiseaduse
Täna 234 aastat tagasi, 17. 
septembril 1787. aastal võeti 
vastu Ameerika Ühendriikide 
konstitutsioon, mis koos pa-
randustega kehtib tänase 
päevani. Seda peetakse esi-
meseks põhiseaduslikuks do-
kumendiks selle kaasaegses 
mõttes ja see võeti vastu Phi-
ladelphias toimunud konsti-
tutsioonilisel konvendil, misjä-
rel kõik osariigid järgemööda 
selle kinnitasid.

Allan Espenberg

Konvent kogunes Phila-
delphias algselt selleks, et 
muuta konföderatsiooni 
põhikirja, kuid töö käigus 
jõudsid delegaadid järelduse-
le, et on vaja luua täiesti uus 
konstitutsioon, mis kinnitaks 
föderatsiooni territoriaalse 
struktuuri ja valitsusasutuste 
süsteemi, mis on põhimõtte-
liselt teistsugused kui senini. 
Delegaate, kes põhiseaduse 
sätteid sõnastades seadsid 
endale kolm peamist poliiti-
list eesmärki – peatada revo-
lutsiooni edasine areng, luua 
kindel riik föderaalsel alusel, 
kaitsta ja tagada eraomandit – 
on tavaks nimetada „asutaja-
isadeks“ ehk „riigi esiisadeks“ 
(Founding Fathers).

Tulisemaid vaidlusi tekitas 
osariikide esindatus üleriik-
likus esindusorganis. Suure-
mate osariikide delegaadid 
soovisid, et elanikkond ot-
sustaks, mitu esindajat võiks 

osariik Kongressi saata, kuid 
väiksemad osariigid poolda-
sid võrdsel arvul esindajaid. 
Lõpuks sai lahenduseks kahe-
kojaline Kongress: ülemkotta 
saadeti võrdne arv saadikuid 
igast osariigist, alamkotta aga 
proportsionaalselt.

Probleemiks kujunes ka 
näiteks küsimus, kuidas 
pöörduda presidendi poole 
ja millist tiitlit võiks ta oma-
da. Arutlusel oli isegi variant 
„Tema Kõrgeausus Ameeri-
ka Ühendriikide President ja 
Vabaduste Kaitsja“. Lõpuks 
hääletati siiski tagasihoid-
likuma versiooni „Ameeri-
ka Ühendriikide President“ 
poolt.

Põhiseaduse allkirjastas 
17. septembril 1787. aastal 
39 inimest ühinenud osarii-
kidest. Kõige vanemaks ini-
meseks, kes konstitutsioonile 
oma osariigi poolt allkirja 
andis, oli 81aastane Benja-
min Franklin, noorimaks oli 

26aastane Jonathan Dayton 
New Jersey osariigist. Just 
Franklin nõudis oma lõpp-
kõnes, et konstitutsioon jõus-
tuks alles siis, kui kõik osarii-
gid on sellega nõus ehk selle 
ratifitseerinud. 

Kui praegu kuulub USA 
koosseisu 50 osariiki, siis põ-
hiseaduse allkirjastamise ajal 
oli liiduks ühinenud ainult 13 
osariiki. Nendest ratifitsee-
ris konstitutsiooni esimesena 
7. detsembril 1787 Delawa-
re osariik, millele järgnesid 
Pennsylvania, New Jersey, 
Georgia, Connecticut, Mas-
sachusetts, Maryland, Lõu-
na-Carolina, New Hampshi-
re, Virginia, New York, Põh-
ja-Carolina ja viimasena tegi 
seda 1790. aastal Rhode Is-
land. Viimases osariigis võeti 
põhiseadus vastu kõige napi-
malt, vaid kahe enamhääle-
ga (34 oli poolt ja 32 vastu). 
Kokku kulus dokumendi 
ratifitseerimisele enam kui 

kaks ja pool aastat.

Lisati 27 parandust
Vastupidiselt paljude riikide 
põhiseadustele on USA kons-
titutsioon säilinud praktiliselt 
muutumatuna meie päevi-
ni. Loomulikult on selles-
se tehtud ka muudatusi ehk 
täiendatud nn parandustega. 
Konstitutsiooni kehtimise aja 
jooksul on vastu võetud ai-
nult 27 parandust, sealhulgas 
kümme esimest parandust 
kannavad üldnimetust Bill of 
Rights ning need puudutavad 
peaasjalikult isikuvabadusi ja 
õigluse tagamist (sõna-, usu-
, ajakirjandus-, kogunemis-
vabadus, relvakandmisõigus, 
omavolilise läbiotsimise ja ar-
reteerimise keeld, õigus mitte 
enda vastu tunnistusi anda, 
eraomandi kaitse jne).

Mõni parandus on väga lü-
hike ja konkreetne. Näiteks 
detsembris 1933 vastu võe-
tud parandusel 21 oli ainult 
üks ülesanne: sellega tühistati 
18. paranduse kehtivus. Aga 
18. parandus oli kurikuulus 
„kuiv seadus“. Selle tühista-
mise algatas tollane president 
Franklin Roosevelt. See on 
ainus juhtum USA ajaloos, 
kui konstitutsiooni lisatud 
parandus tühistas varasema 
paranduse.

Ameerika Ühendriikide 
põhiseaduses puudus algselt 
reegel presidendi ametiaega-
de kohta, et mitu korda üks 
inimene võib järjestikku olla 

riigi kõrgeimal ametikohal. 
Nüüdsest on see kirjas 22. 
paranduses, mis võeti vastu 
alles 1951. aastal. 

USA põhiseaduse senini 
kõige viimane, 27. parandus 
näeb ette, et senaatorite ja 
kongressiliikmete palka muu-
tev seadus saab jõustuda alles 
pärast järgmisi Esindajatekoja 
valimisi. See muudatusette-
panek tehti juba 1789. aastal, 
kuid jõustumiseks ratifitsee-
ris selle dokumendi piisav arv 
osariike alles 5. mail 1992.

USA ajaloo jooksul on 
Kongressile esitatud kons-
titutsiooni lisamiseks üle 11 
000 parandusettepaneku, 
kuid suurem osa nendest lü-
kati tagasi arutluste käigus 
juba komisjonides.

Põhiseaduses 
on 4543 sõna
USA põhiseaduse sissejuha-
tus ehk preambul koosneb 
vaid ühest lausest ning selles 
määratletakse konstitutsiooni 
eesmärk ja juhtpõhimõtted: 
„Meie, Ameerika Ühendrii-
kide inimesed, kehtestame 
ja võtame vastu Ameerika 
Ühendriikide jaoks selle põ-
hiseaduse, et moodustada 
täiuslikum liit, luua õiguse-
mõistmine, tagada sisera-
hu, korraldada ühine kaitse, 
edendada üldist heaolu ning 
tagada meile ja meie järglaste-
le vabadus.“

On väidetud, et konstitut-
siooni kirjutamisega tegeles 

umbes 30 inimest ja see kir-
jutati valmis saja päevaga. 
Ameerika Ühendriikide põ-
hiseaduse aluseks olid nii rii-
gi asutajate täiesti uued ideed 
kui need, mida väljendasid 
Euroopa 17.-18. sajandi fi-
losoofid Montesquieu, John 
Locke, Jean-Jacques Rousse-
au ja teised. 

Kui konstitutsioonile all-
kirjad anti, siis oli USA rah-
vaarv 4 miljonit inimest ja 
kõige suuremaks linnaks oli 
Philadelphia 40 000 elani-
kuga. Praegu elab Ameerika 
Ühendriikides 331 miljonit 
inimest ja Philadelphias on 
elanikke 1,5 miljonit.

USA konstitutsioon on 
lühim kirjalik põhiseadus 
suurriikide hulgas: selle alg-
ses variandis oli kõigest seitse 
paragrahvi ja tekst koosnes 
4543 sõnast. Muide, põhisea-
duse originaaltekstis esineb 
üks õigekirjaviga: Pennsyl-
vania asemel on kirjutatud 
Pensylvania („nn“ asemel on 
„n“).

USA konstitutsiooni ori-
ginaal asub rahvusarhiivis 
Washingtonis, kus seda säi-
litatakse klaasi all ühesugu-
se temperatuuri ja niiskuse 
juures, et dokument ei hävi-
neks. Aga selle ajaloolise do-
kumendi vastuvõtmise päeva, 
17. septembrit tähistatakse 
Ameerika Ühendriikides igal 
aastal konstitutsioonipäeva-
na.

Howard 
Chandler 
Christy 
maal USA 
põhiseaduse 
allkirjastami-
sest. 
Foto: repro
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17. - 23. september
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

4.48 3.58
5.28 4.48

3.78
4.38

2.68 1.68
3.48 2.24

1.68
1.98

NÄDALAPAKKUMISED
17. - 23. september

1.44
1.68

0.88
1.18

6.29 €/kg

Kodune hakkliha
kg

Eineviiner
kg

Keeduvorst Võileiva
kg

Sinkvorst sealihast
(viilutatud)
140g

Vinegrett
kg

Kruubipuder peki
ja sibulaga
kg

Lehekook vaniljekreemiga
kg

Keeks
kg

Minutipihv seavälisfileest
400g / Maks & Moorits

Pardimaksapasteet
200g / Nõo Lihavürst

Lõhepasteet Abba
145g

Pelmeenid
Sibirskije
400g

2.18

1.08

1.34

1.98

1.18

1.48

1.54

1.28

1.48

1.84

0.98

0.88

1.68

5.45 €/kg

5.40 €/kg

6.70 €/kg

6.60 €/kg

5.90 €/kg

9.87 €/kg

10.62 €/kg

3.20 €/kg

7.40 €/kg

10.22 €/kg

2.45 €/kg

2.20 €/kg

10.50 €/kg

2.88

1.34

1.58

2.68

1.58

1.68

1.98

1.68

2.18

2.78

1.18

1.04

2.28

A+

Sulatatud juust Merevaik
röstitud kanaga
200 g
Tere

Minutipihv seavälisfilees
Maks & Moorits
400 g

Toorsuitsupeekon
Ameerikapärane
150 g
Rakvere

Täissuitsuvorst metskitselihast
180 g
Rannarootsi

Pardimaksapasteet
200 g
Nõo Lihavürst

Lõhepasteet Abba
145 g

Pelmeenid Sibirskije
400 g

Margariin Rama
75%, al 400 g
2 sorti

Pannkoogid Mamma
maasikalisandiga
200 g

Köögikoor Farmi
laktoosivaba
15% 400ml

Juustusnäkid piquant
cheddar
Pik-Nik
160g

Juust Bresto light
200 g

Juust Royal Gouda
Yellow Valio
27% 300g

Türgi jogurt
300 g
3 sorti

A+ A

0.84
2.80 €/kg

0.98

0.74
2.47 €/kg

0.94

Kuumsuitsu lõheribi
1 kg

2.88
3.88
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Viru ralli 
teede 

sulgemise 
info

Vinni vallas
SS 6/8 Nurkse – Ohvrial-
lika – Sonda, tee suletud 
laupäeval 18.09.2021 kell 
13.30-19.00.

SS 5/7 Vinni – Keha-
la – Saueaugu, tee suletud 
laupäeval 18.09.2021 kell 
13.00-19.00.

Viru-Nigula 
vallas
SS 1/3 Mäeveeru – Kuu-
ra – Mahu, tee suletud 
18.09.2021 kell 8.30-13.30.

SS2/4 Pärna – Nigula, tee 
suletud 18.09.2021 kell 
8.30-14.00. 

Palume mõistvat suhtu-
mist!

Viru Ralli korraldusmeeskond

 OHUTUSJUHISED PEALTVAATAJATELE JA INFO 
RALLIRAJA ÄÄRES ELAVATELE INIMESTELE GROSSI 

TOIDUKAUBAD VIRU RALLI 2021 AJAL 
Ralliautod võivad tutvuda kiiruskatsetega ainult alates ree-
dest, 17. septembrist kell 10.00 - 19.00. Maksimaalne lubatud 
liikumiskiirus tutvumisel on 80 km/h ja seda on vähendatud 
hoovidest ja õuealadelt läbisõidul kuni 50 km/h, mõnes ko-
has ka kuni 30 km/h. Kõik kiiruse ületamised fikseerib GPS 
jälgimissüsteem ja karistus on 25 € iga ületatud km/h eest.
Raja ääres elavad inimesed, ärge jätke lapsi ja vanureid 
ning koduloomi järelvalveta ka tutvumise ajal ja liikluses 
olge nendel lõikudel eriti tähelepanelikud.
Ralli toob kaasa liikluskorralduse muudatusi, seetõttu jäl-
gige liikluskorraldajate märguandeid. Ajutised liiklusmärgid, 
keelualad ja rajapiirded on rallil selleks, et tagada pealtvaata-
jate ja kogu ralli ohutus.
Võistluse ajal kui kiiruskatse rada on suletud:
•Pealtvaatajad võivad vaadata kiiruskatset ainult selleks 
korraldaja poolt ettevalmistatud aladel ja need on ainult 
turvalindi taga.
•Täitke ralli turvatöötajate korraldusi, need on täitmiseks, 
mitte vaidlustamiseks!
•Kui kuulete turvatöötaja poolt antavat vilesignaali – siis on 
ralliauto juba lähedal. Kontrollige üle, kas olete ikka ohutus 
kohas – turvalindi taga.
•Ärge minge turvalindile liiga lähedale, sellega võite 
turvalindi katki teha.
•Ärge seiske väliskurvides, rajale liiga lähedal, kohtades, kus 
ei ole turvalinti või on märk „Pealtvaatajate keeluala“.
•Pealtvaatajatele valmistatakse ette spetsiaalsed vaatamisko-
had. Euroopa parim ja ka kõige turvalisem koht ralli jälgi-
miseks on Kehala autospordi kompleks.

•Keelatud on liikuda piki võistlustrassi ja ületada seda ilma 
turvatöötaja loata.
•Spordivõistlusel viibimine ja alkohol ei käi kokku!
•Ärge jätke lapsi, vanureid ja koduloomi järelvalveta.
•Kiiruskatseid vaatama minnes palume parkida autod või-
malikult teeserva lähedale ja ainult paremasse teeserva (kui 
sõidate kiiruskatse suletud teeosa suunas), et vastutulevatele 
suurtele päästeautodele ja teistele operatiivsõidukitele oleks 
tagatud vaba väljapääs kiiruskatselt. Kiiruskatselt-kiiruskat-
sele sõites ärge ületage lubatud sõidukiirust – teie tegemisi 
jälgib valvas Eesti Politsei.
•Ka jalgratastega ning ATV-dega ei tohi sõita kiiruskatsetel 
ja teid ületada ilma turvatöötaja loata.
•Kui teist möödub rohelise vilkuriga auto, alles siis on võist-
lustrass avatud tavaliikluseks, sõltumata algsest väljakuuluta-
tud sulgemisajast.
•Kui kiiruskatsel juhtub õnnetus ja on näha, et võistlejad va-
javad kiirabi sekkumist ja seal ei ole läheduses turvameest, 
siis anna sellest teada telefonil 112. Nemad võtavad ühendust 
korraldajatega. 
•Kui raja ääres elavatel inimestel on vaja kiirabi või pääs-
teameti abi, siis helistage 112. Kokkuleppel häirekeskusega 
kiiruskatse peatatakse ja teid abistatakse võimalikult ruttu.
Korraldaja teeb kõik, et see spordivõistlus kulgeks ohutult ja 
vabandame juba ette tekkivate ebameeldivuste pärast, mis on 
seotud teie tavaelu häirimisega.
Meeldivaid rallielamusi ja kohtumisteni ralliraja ääres ohutus 
vaatamiskohas!

GROSSI TOIDUKAUBAD 
VIRU RALLI TULEB TAAS JA 

TOIMUB ÜHEPÄEVASENA

A utoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistluste sarja 
eelviimane etapp sõidetakse sel aastal ühepäeva-
sena kiiretel ja tehnilistel Virumaa teedel. Rallile 
antakse start laupäeval, 18. septembril kell 9:00 

Rakvere keskväljakul. Starti oodatakse kuni 80 rallimasinat nii 
Eestist kui ka välismaalt.

Võistlejatel tuleb sel aastal Grossi Toidukaubad Viru rallil 
läbida kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 97,82km. Kordu-
vate lisakatsete arv on 4 ja võistlustrassi kogupikkuseks on 
planeeritud 316,80 km. Ralli hoolduspark ja võistluskeskus 
asuvad sarnaselt varasematele aastatele OG Elektra AS-i kes-
kuses.

Ralli direktor Madis Halling kommenteeris: „Möödunud 
aastal toimunud Kehala rallil nägime, et ühepäevane kompa-
ktne võistlusformaat võeti võistlejate poolt positiivselt vastu 
ja seetõttu otsustasime praegust epidemioloogilist olukorda 
arvestades sel aastal Grossi Toidukaubad Viru ralli läbi viia an-
aloogses formaadis. Võistlustrassi koostamisel oleme püüdnud 
tuua sisse ka uusi lõike, kuid suures plaanis on olemas kõik 
Virumaa ralliradade legendaarsed klassikud ja võistlejate lem-
mikud.“

Hallling lisas, et paraku ei saa ka tänavu läbi ilma piirangute-
ta, kuna COVID-19 viiruse levik näitab endiselt kasvutrendi. 
„Loodame nii võistlejate kui ka pealtvaatajate mõistvale suh-
tumisele ja palume kõigil järgida kehtivaid nõudeid,“ märkis 
Halling.

Grossi Toidukaubad Viru ralli 2021 on autoralli Termi-
nal Oil Eesti meistrivõistluste sarja 4. etapp klassidele EMV1, 
EMV5, EMV6, EMV7 ja EMV8; 6. etapp klassidele EMV2, 
EMV3 ja EMV4 ning 3. etapp klassidele EMV9 ja EMV10 
(võistkondlik arvestus). 

Viru Ralli 2020. Foto: virurally.ee
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Küda
 oja

Kuura

Simunamäe

Malla

1START

0,00 km

SS1/3 KALDANÕLVA 1/3
SS1 JMV Motors         9,89km    ke
SS3 T-Puhtax               9,89km    kel

Rallipassi info
Grossi Toidukaubad Viru Ralli 2021 rallipassid on eelmüügis Grossi Toidukaubad kauplustes:
Rakvere Turu Kaubamaja – Laada 16, Rakvere
Raja kauplus – Ilu pst. 2, Rakvere
Ly joogid – Vilde 6a, Rakvere

Ralli ajal rallipassid müügil kiiruskatsetel ja Kehalas.

Kogu Viru Ralli info on leitav ka veebis www.virurally.ee 

Kon
gla

 oj
a

Iila

Vasta

Kanguristi

Viru-Nigula

Nugeri

2

SS2/4 PÄRNA 2/4

FINISH

9,75 km

SS2 Laduks                    9,75km    
SS4 Ewentum              9,75km    
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Mahu raba

2

9,89 km

FINISH

9,89 km

ell: 09:38
ll: 11:09

Pa
da

 jõ
gi

Pärna

Aasukalda

Unukse

1

START

0,00 km

9,75 km
kell: 10:26
kell: 11:57

Lillemaa
järv2

1

3
4

Kehala

Mõdriku

Kakumäe

Vinni

0,00 km

SS5/7 VINNI 1/2 14,80 km

FINISH

14,80 km

START

SS5 Põhjakeskus       14,80km    kell: 14:35
SS7 Vinni Vald            14,80km    kell: 17:06

Voore jõgi

Valgesoo

Kunda jõgi

1

2

3

4

Sae

Kõrma

Männikvälja

Nurkse

Põlula

Lavi

START

0,00 km

SS6/8 NURKSE 1/12 14,19 km

FINISH

14,19 km

SS6 Rakiste Tehas       14,19km    kell: 15:16
SS8 Halver Mööbel    14,19km    kell: 17:47

SS1/3 JMV Motors 
Algus kell 9:38 / T-Puhtax Algus 
kell 11:09

1. Kitsalt metsavahelt hästi jälgitav 
vasakpööre laiale asfalti osale. Tule 
siia Malla mõisa kaudu.
2. Autod tulevad kiirelt ja laialt 
osalt ning keeravad vasakule kitsa-
male teele. Tule siia Viru-Nigula – 
Mahu tee kaudu.

SS2/4 Laduks 
Algus kell 10:26 / Ewentum Algus 
kell 11:57

1. Pikalt jälgitav kiire lõik. Tule siia 
Viru-Nigula – Mahu tee kaudu.
2. Ralli üks põnevamaid kohti, kus 
autod tulevad kitsalt ja kiirelt osalt 
ja sooritavad 120kraadise pöörde 
laiemale teele. Tule siia Malla kau-
du.

SS5/7 Põhjakeskus 
Algus kell 14:35 / Vinni vald Algus 
kell 17:06

1.Vinni alevi vahelt algav kiirus-
katse. Parim pealtvaatamiskoht on 
mõisa pargis, kus autod teevad järsu 
tagasipöörde.
2. Peale pikka sirget on järsk pa-
rempööre.
3. Kehala Ring – siin on parim koht 
ralli jälgimiseks! Autod sisenevad 
Kehala Ringile, läbides suure hüp-
pe. Kohapeal toitlustus ja operatiiv-
set infot jagab ralliraadio.
4. Kehala Ringi väikene vend, au-
tod on pikalt jälgitavad, aga kiiru-
sed on üsna madalad, sest tegu on 
väga tehnilise lõiguga.

SS6/8 Rakiste 
Tehas 
Algus kell 15:16 / Halver Mööbel 
Algus kell  17:47

1. Autod tulevad Nurkse poolt 
Lavi poole ja sooritavad 90kraadi-
se parempöörde asfaldile. Tule siia 
Põlula kaudu.
2. Peale kiiret asfaldilõiku keeravad 
autod teravalt kruusateele. Tule siia 
Sae risti kaudu.
3. Terav mahapööre vasakule.
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Võistlejate nimekiri
St.nr. Võistleja Rahvus Kaardilugeja Rahvus Registreerija Võistlusauto Klass

1 GEORG GROSS EST RAIGO MÕLDER EST OT RACING FORD FIESTA WRC EMV1

2 RAUL JEETS EST TIMO TANIEL EST TEHASE AUTO ŠKODA FABIA RALLY2 EVO EMV2

3 PRIIT KOIK EST KRISTO TAMM EST OT RACING FORD FIESTA R5 MKII EMV2

4 KEN TORN EST KAURI PANNAS EST HT MOTORSPORT HYUNDAI I20 NG R5 EMV2

5 RADIK SHAYMIEV RUS MAXIM TSVETKOV RUS TAIF MOTORSPORT HYUNDAI NG I20 R5 EMV2

7 TIMMU KÕRGE EST ERIK VAASA EST KUPATAMA MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVO 9 EMV5

8 RANNO BUNDSEN EST ROBERT LOŠTŠENIKOV EST A1M MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVO VII EMV5

9 SIIM AAS EST VALLO VAHESAAR EST MURAKAS RACING MITSUBISHI EVO 8 EMV5

10 ALLAN POPOV EST ALEKSANDER PRÕTTŠIKOV EST A1M MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVO 9 EMV5

11 SIIM LIIVAMÄGI EST EDVIN PARISALU EST KUPATAMA MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVO 9 EMV5

12 KRISTO SUBI EST ANTS UUSTALU EST A1M MOTORSPORT MITSUBISHI EVO9 EMV5

14 KATI NÕUAKAS EST SILVER JÄNES EST BTR RACING FORD FIESTA R2 EMV4

15 FABIO SCHWARZ LVA DENNIS ZENZ GER BALTIC MOTORSPORT 
PROMOTION

FORD FIESTA RALLY4 EMV4

16 JASPAR VAHER EST MARTI HALLING EST MRF MOTORSPORT FORD FIESTA R2 EMV4

17 KARL-MARKUS SEI EST TANEL KASESALU EST ALM MOTORSPORT FORD FIESTA RALLY4 EMV4

18 JOOSEP RALF NÕGENE EST SIMO KOSKINEN EST CKR ESTONIA FORD FIESTA RALLY4 EMV4

19 KASPAR KASARI EST RAINIS RAIDMA EST OT RACING FORD FIESTA RALLY4 EMV4

20 PATRICK ENOK EST RAUNO ROHTMETS EST CKR ESTONIA CITROEN C2 R2 MAX EMV8

21 KEIRO ORGUS EST EVELIN MITENDORF EST TIKKRI MOTORSPORT HONDA CIVIC TYPE-R EMV7

22 ROBERT KIKKATALO EST ROBIN MARK EST A1M MOTORSPORT OPEL ASTRA EMV7

23 MARK-EGERT TIITS EST ALEKS LESK EST TIITS RACING TEAM VW GOLF 2 EMV7

24 PATRICK JUHE EST RAUNO ORUPÕLD EST BTR RACING HONDA CIVIC EMV8

25 JOONAS PALMISTO EST MARKO RANDMA EST TIKKRI MOTORSPORT VW GOLF 2 EMV7

26 KRISTOFER MÄRTSON EST RISTO MÄRTSON EST TIKKRI MOTORSPORT HONDA CIVIC EMV8

27 MARTIN ABSALON EST JAKKO VIILO EST KAUR MOTORSPORT BMW M3 EMV6

28 TOOMAS VASK EST TAANIEL TIGAS EST MS RACING BMW M3 EMV6

29 RAIKO ARU EST VEIKO KULLAMÄE EST MRF MOTORSPORT BMW 1M EMV6

30 ALLAN ILVES EST ERKI PINTS EST KUPATAMA MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EMV5

31 HENRI FRANKE EST ARVO LIIMANN EST CUEKS RACING MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 
VI

EMV5

32 RAINER PAAVEL EST TIINA EHRBACH EST BTR RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 EMV5

33 TAAVI NIINEMETS EST ESKO ALLIKA EST JUURU TEHNIKAKLUBI BMW M3 EMV6

34 DAVID SULTANJANTS EST SIIM OJA EST MS RACING CITROEN DS3 EMV7

35 MAREK TAMMOJA EST MARKUS TAMMOJA EST MRF MOTORSPORT BMW 316I EMV6

36 KARL JALAKAS EST JANEK KUNDRATS EST PIHTLA RT BMW 330I EMV6

37 KERMO LAUS EST ALAIN SIVOUS EST PIHTLA RT NISSAN SUNNY EMV8

38 SERHII POTIIKO UKR IVAN MISHYN UKR PRORACING RALLY TEAM SKODA FABIA RALLY2-KIT EMV2

39 TARMO KANGUR EST MIKK-SANDER LAUBERT EST MS RACING SUBARU IMPREZA EMV5

40 ERLIKO PARISALU EST SANDER PÄRN EST KUPATAMA MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 
6

EMV5

41 MADIS MOOR EST TAAVI UDEVALD EST TIKKRI MOTORSPORT TOYOTA STARLET EMV8

42 KOIT REPNAU EST HANNES HANNUS EST CUEKS RACING HONDA CIVIC TYPE-R EMV7

43 TARMO LEE EST TÕNU NÕMMIK EST JUURU TEHNIKAKLUBI BMW E36 EMV6

44 URMO LUTS EST LAURI LUTS EST KAUR MOTORSPORT VW GOLF 2 EMV7
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St.nr. Võistleja Rahvus Kaardilugeja Rahvus Registreerija Võistlusauto Klass

45 FREDERIK ANNUS EST MIHKEL REINKUBJAS EST KAUR MOTORSPORT BMW 328 EMV6

46 ERKO SIBUL EST KEVIN KEEROV EST A1M MOTORSPORT LADA VFTS EMV7

47 ERKKI JÜRGENSON EST TÕNU TAMM EST MS RACING BMW 318IS EMV7

49 VAIDO TALI EST REIJO KÜBARSEPP EST KAUR MOTORSPORT LADA VFTS EMV8

50 TIIT PÕLLUÄÄR EST RASMUS VAHER EST PIHTLA RT BMW M3 EMV6

51 JANEK OJALA EST RIVO HELL EST MURAKAS RACING NISSAN SUNNY EMV8

52 RAIDO LAULIK EST TÕNIS VIIDAS EST MILREM MOTORSPORT NISSAN SUNNY GTI EMV8

53 LAURI NURM EST MOONIKA SAARESTIK EST MILREM MOTORSPORT MTÜ VAZ 2101 EMV7

54 TOOMAS KLEMMER EST KAILI KLEMMER EST MRF MOTORSPORT BMW 323I EMV6

55 KRISTJAN OJASTE EST TÕNU TIKERPALU EST A1M MOTORSPORT BMW 328I EMV6

56 MAGNAR ARULA EST RAGNAR LAURITS EST KAUR MOTORSPORT BMW COMPACT EMV6

57 ERKI AUENDORF EST KEN LIIVRAND EST A1M MOTORSPORT HONDA CIVIC EMV7

58 RISTO LAEKS EST MAIDO KÜLMALLIK EST KAUR MOTOSPORT LADA 2107 EMV7

59 VEIKO LIUKANEN EST TOIVO LIUKANEN EST MÄRJAMAA RALLYTEAM GAZ 51 EMV9

60 TARMO SILT EST RAIDO LOEL EST MÄRJAMAA RALLY TEAM GAZ 51 EMV9

61 RAINER TUBERIK EST ALLAR HEINA EST JUURU TEHNIKAKLUBI GAZ 51 EMV9

62 MARTIN KIO EST JÜRI LOHK EST SK VILLU GAZ 51 EMV9

63 JANNO KAMP EST KARMO KAMP EST MÄRJAMAARALLY TEAM GAZ 51 EMV9

64 MARTIN LEEMETS EST ANDRES LICHTFELDT EST GAZ RALLIKLUBI GAZ 51 EMV9

65 JANNO NUIAMÄE EST ARVO REGO EST GAZ RALLIKLUBI GAZ 51 WRC EMV9

66 ALO PÕDER EST TARMO HEIDEMANN EST VÄNDRA TSK GAZ 51 EMV9

67 NEIMO NURMET EST INDREK SEPP EST MÄRJAMAA RALLY TEAM GAZ 51A EMV9

68 AIVAR KUBJAS EST TANELI LEIVAT EST GAZ RALLIKLUBI GAZ 51 EMV9

69 PRANKO KÕRGESAAR EST PRIIT KÕRGESAAR EST BTR RACING BMW E36 COMPACT EMV7
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A-Ülevaatus on Eesti suurim tehnoülevaatuse ettevõte.  
Eestis tegutseme alatest 2008. aastast ja meie esindused asuvad Tallinnas,  
Maardus, Rae vallas, Kiius, Rakveres, Räpinas, Tartus, Viljandis, Keilas ja Otepääl.

24.90€

Sõiduauto
tehnoülevaatus

alates

VIRU RALLI
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* Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub!   * Piltidel on illustratiivne tähendus!17. 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,A+. 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+ : 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+ A 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.

0.98 0.98 1.08

2.78

2.58

2.58

2.58

2.45 €/kg al 9.80 €/kg 0.04 €/tk

11.12 €/kg

51.60 €/l

0.13 €/tk

64.50 €/l

1.18 al 1.28 1.38

3.48

al 3.68

2.98

3.68

Vahuseep Palmolive ja
täitepakend
250 ml
2 sorti

Dušigeel Palmolive
250 ml
2 sorti

Päevalilleseemned Bazarnye
al 100 g

Tee Tess
25 tk x 1,5 g
2 sorti

Liköör Jägermeister
35%, 0,7L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook
Caribba Xtabla
35%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Maitsestatud viin Viru Valge
Rhubarb 37,5%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Hambapasta Blend-a-Med
Complete7
100 ml
3 sorti

Habemeajamisvaht
Gilette Foam
al 200 ml
2 sorti

Pulkdeodorant Old Spice
50 ml
3 sorti

Kreemdeodorant Secret
AP Stick
40ml / 3 sorti

Vedelseep Fa
250 ml
2 sorti

Šampoon Nivea
250 ml
2 sorti

Pannkoogijahu õhukeste kookide
valmistamiseks
400 g
Tartu Mill

Piimašokolaad Milka
al 93 g
3 sorti

0.42
4.20 €/kg

0.58

0.54
4.50 €/kg

0.78

Kohv Jacobs Krönung
Decaff (kofeiinivaba)
250g

Lahustuv kohvijook piimaseguga
Jacobs 3in1
(20x15,2g) 304g

Lahustuv kohvijook piimaseguga
Jacobs 3in1
(20x15,2g) 304g

Lahustuv kohvijook piimaseguga
Jacobs 3in1
(20x15,2g) 304g

KPN poolvahuvein
Prosecco Frizzante
Maschio 10,5%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Gato Negro
Medium Sweet
10,5%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT vein Cono Sur
Bicicleta
al 13%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Saare Gin
3      %, 0,7,5 5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.48 2.88 1.68 2.18

3.28

5.92 €/l 11.52 €/L 6.72 €/l 8.72 €/l

1.88 3.48 al 1.98 3.28

3.88

1.38 1.98
13.80 €/l al 6.60 €/l

al 1.78 al 2.68

Šampoon Head & Shoulders
250 ml
2 sorti

14.58 €/l
0.34

al 3.40 €/l

0.48

3.18
2.72 €/l

4.18

1.74
0.87 €/tk

2.48

1.78
2.37 €/l

2.88

2.58
0.43 €/tk

3.48

Keraamilise pliidi
puhastussvamm Vileda
2tk

Pesupulber Rex
(20 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Pesupulber Rex
(20 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Pesupulber Rex
(20 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

WC puhastusvahend Harpic
750 ml / 2 sorti

Kiisueine Whiskas
al 85 g
4 sorti

Majapidamislapp Vileda
Pick Up
6 tk

1.08
2.40 €/kg

1.44

Juubeli tordipulber
450 g

0.78
39.00 €/kg

Üllatusmuna Kinder
20g

0.98

07.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

07.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

07.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI



Kuulutaja reede, 17. september 202112 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

• 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

KINNISVARA

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

• Müüa hubane 2toaline (47,7 m2), 
esimesel korrusel asuv kapitaal-
remonditud ahjuküttega korter 
Rakkes, Lääne-Virumaal. Ülalpi-
damiskulud madalad. Võimalus 
enda aiamaa pidamiseks. Korteril 
on uued aknad, elektri- ja torus-
üsteem, uus ahi tubade vahel ja 
väikeahi köögis. Uued seinakatted, 
põrand, lagi. Vannitoas on plaa-
ditud dušinurk, boiler ja tualett. 
Lähedal kauplused, raudteejaam. 
Võib pakkuda vahetusvariante 
(korter, maja, maa, mets). Hind 15 
900 €. Müüja: Kätri Kaik, tel 522 
9397, katri@fi ibi.ee

• Müüa Väike-Maarjas 2toaline kõigi 
mugavustega korter, I korrus. Info 
5667 1297

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 
5894 2895

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

• 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 mugavus-
tega korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

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

• Soovin osta korteri või maja Rak-
veres 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

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

• Soovin osta maakodu Lääne-Viru-
maal, 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 elamumaa Kadrina 
lähedal. Tel 5194 9292

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mitte-
vajaminevad 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

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda või müüa keskküttega 
korter Tamsalus (tuba, köök, vanni-
tuba, esik). Tel 5680 1956

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

• Anda üürile Rakvere linnas 1toaline 
kõigi mugavustega möbleeritud kor-
ter. Tel 502 9052

• Anda üürile mugavustega 1toaline 
korter, värskelt remonditud, osaliselt 
möbleeritud, II korrus, 32 m2. Hea 
asukoht Rakvere, Võidu tn. Suitseta-
jatel ja lemmiklooma pidajatel mitte 
pöörduda. Kontakt 5646 6926

• Üürile anda 2toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Üürida Rakveres 2toaline osaliselt 
möbleeritud, korralik korter. Tel 557 
3108

• Üürile anda 2toaline mugavuste kor-
ter kesklinnas, Laada tn. Tel 506 5721

• Üürile anda Rakveres renoveeritud 
majas 3toaline möbleerimata korter, 
Lai tn 26. Tel 5656 4904

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

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa korralik, roosteta ja ökonoom-
ne 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 Opel Astra 1,8 bensiin, auto-
maat, käigukast rikkega, 2007. a. Tel 
512 7119

• Müüa 2002. a sõiduauto Suzuki 
„Baleno“, 900 €. Tel 5660 3463

• Müüa sõiduauto haagis, kogukaal 
1500 kg. Kasti sisemõõdud: pikkus 
3,50, laius 1,50, kõrgus 0,55 + kate 1,0 
m. Tel 521 5631

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

• Müüa rehvid 215/55.17, 4 tk, vähese 
kulumisega. Tel 511 3414

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

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

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

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võivad vajada remonti, olla 
seisnud, avariilised, heas korras, ro-
mud 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 pakku-
mise korral tulen kohe järgi. Arvelda-
mine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5376 2575

• Ostan sõidukeid igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Võib pakkuda 
absoluutselt kõike, sõiduautod, 
maasturid, kaubikud, rasketehnika 
jne. Tel 5309 2650

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

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

• Ostan kiirmüügi seisma jäänud või 
väiksemat remonti vajava sõiduki! 
Hind kuni 1000 €! Tel 5682 2544 

• Ostan kuni 200 € universaal kerega, 
ülevaatuse läbinud sõiduauto või 
maasturi. Tel 5805 7234

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

• Teostame erinevaid teemantpuuri-
mistöid. Kontakt tel 517 4192, info@
kckteemant.eu

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

 

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

• Kallurautoteenus (karjääri kallur 
ja 13 tonni kandejõud). Tel 503 2269

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

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 2269

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

• Ve ote enus (kraanaga mudel , 
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

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

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

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

KAEVETEENUSED

• Kaeve- ja pinnase aukude puu-
rimistööd miniekskavaatoriga. Tel 
5558 3686

FEKAALIVEDU JA VESI

• Teostame fekaaliveoteenust  ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. 
Teenindame iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Septikute, biopuhastite pai-
galdus ja müük. Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

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

• Lammutustööd koos prahi ära-
veoga. Tel 5553 0770

• Terrasside-, varjualuste- ja kuu-
ride ehitus. Tel 5553 0770

• Korterite, vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Talumajade renoveerimine, korte-
rite remont. Tel 5633 1530

• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
ehitus, isoleerimine, põrandakütte 
paigaldus. Info tel 5379 1720

• Ehitus brigaad ootab uusi töö-
pakkumisi. Vundamendid, põran-
dad, puitkarkassmajad, plokkma-
jade ehitus, elekter, torutööd, si-
seviimistlus, välisfassaad. Tel 5633 
1530

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5633 1530

• Ehitame puitsõrestik hooneid, 
aiamajast tööstushooneteni, samas 
taastame ka vanu taluhooneid säilita-
des nende algse kuju vastavalt kliendi 
soovi ja äranägemise järgi, hinnad 
kliendisõbralikud ja paindlikud! Info 
tel 5563 6202

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Igasuguse keerukusega elektritööd, 
pädevusega elektrikult. Tel 524 3553

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

• Katuse ja fassaadi tööd. Meie 
poole võib pöörduda nii väiksema-
huliste kui ka suuremahuliste tööde 
puhul. Peamiselt teeme koostööd 
eraisikutega, kuid vaatame üle kõik 
pakkumised. Võta meiega ühen-
dust ning leiame just Sinule sobiva 
lahenduse! Erki Heinsalu, tel 5356 
1483, Heinsaluerki87@gmail.com

• Teostame ehitus- ja remonttöid nii 
eramutes kui korterites: vannitoad, si-
seviimistlus, soojustamine, fassaadid, 
vundamendid, katused, terrassid jne. 
Santehnilised tööd. Hinnad mõistli-
kud. Info tel 5808 5965

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

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine, remont, rõn-
gaste 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 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Teostame ehitus- ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilisitöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Sood-
sa hinnaga immutatud puidust 
piirded. Tehtud töödele arve ja ga-
rantii. www.kodupuit.ee Tel 5888 
9999

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

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, 
vannitubade remont ja plaatimine. Tel 
5684 3839, https://www.facebook.
com/Siseviimistlus-481333308740539/

• P l e k i  k a n t i m i n e :  v a l m i s t a -
me plekke vastavalt kliendi soo-
vile. Automaatpink - kõik detailid 
õige kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 5340 
8041

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade 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 pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, korstnapühkija teenus. 
Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüstee-
mid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

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

• 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

• 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
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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

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

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

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   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte 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

MUUD TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind alates 
45 €/ööpäev. Rakvere piires trans-
port tasuta. www.saunatünn.ee. 
Tel 514 7518

• Pakume abi töökeskkonna riski-
analüüsi läbiviimise korraldamisel 
ettevõtetes. Selle tulemusena valmib 
dokumenteeritud RISKIANALÜÜS ja 
selle alusel koostatud tegevuskava. 
Võta meiega ühendust ja leiame just 
Teie ettevõttele sobiva lahenduse! 
IDAKOOLITUS OÜ, info@idakoolitus.
ee. Tel 501 3975

• Kogemustega kõrgharidusega raa-
matupidaja pakub teenust igat liiki 
fi rmadele ja FIE-dele. Aastaaruanded 
soodsalt. Tel 5568 6385

• Puulehtede koristus puhuriga ja 
vajadusel ka äravedu. Tel 503 2269

• Elektrigeneraatori teenus (20kW). 
Tel 503 2269

• Muruniitmine: muruniitjaga , mu-
rutraktoriga, trimmeriga. Tel 503 2269

• Hauaplatside korrastamine, piirete 
ja hauakivide käsi- ja survepesu, liiva 
ja kruusa vahetamine platsidel, haua-
piirete ehitamine paekivist, tänava 
äärekivist ja puidust ning muud kal-
mistutööd. Töötame üle Eesti. Tel 5592 
3491, hauaplatsihooldus@muhkel.ee

• Korteriühistud, kontoriruumid, ol-
meruumid Rakvere/Lääne-Virumaa. 
Normkoristus OÜ. Tel 5391 0536

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab 
ja hooldab! Kui otsid õhksoojuspum-
pa või konditsioneer 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!

• Pööningute ja keldrite puhas-
tus, samas ka prahi äravedu. Tel 
5553 0770

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. 
Meilt ostetud soojuspumpadel hool-
dus soodushinnaga. TASUTA konsul-
tatsioon. Calidum OÜ. Tel 5818 0046

• Soojuspumpade müük, pai-
galdus, hooldus, remont. Õhk-
soojuspumba siseosa keemiline 
puhastus. Uued õhksoojuspumbad 
al 395 €. Õhk-vesi soojuspumpade 
müük, paigaldus (Daikin, Th ermia, 
Nibe). VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

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

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

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

• Koristan ära teie vanaraua 
keldritest ja õuedelt, kaasa arva-
tud auto akud, vana auto doku-
mentidega ja  kodutehnika. Tel 
5672 7600

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179, 
OÜ Mart Tali Kaubandus

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

KODU

• Müüa nädal aega kasutatud lap-
sevankri komplekt. Hind 200 €. 
Tel 5590 2846

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5672 7175

• Müüa suur puutäis häid talveõunu 
(sibul). Pole kunagi pritsitud. Ideaal-
sed lastele. 50-100 kg. 50 €, Rakvere 
linnas. Tuleb ise korjata. Redelid ole-
mas. Tel 502 9782

• Müüa 2 aknaplokki 1000x430x300. 
Tel 5625 0962

• Müüa soodsalt korralik kirjutuslaud. 
Tel 551 7090

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

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

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärismetal-
le. Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. Raha kohe, kojukut-
sed 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 män-
guautosid, pakkuda võib kõike, ka 
remonti vajavaid. Tel 5672 7175

• Ostan tarbeklaasi ja kristallnõu-
sid,- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karah-
vine ja pitse. Samuti ostan Norma/
Salvo  mänguauto, rongi, trammi 
ja 1970–90. a cccp 1/43 mudelau-
tosid. Tel 529 1288

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

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, 
resti, praeahju, ahju- ja pliiditarvi-
kuid. Võivad olla kasutatud. Tel 503 
1849

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami ja kila-kola, 
viina ära teie mittevajalikud asjad 
jäätmekeskusesse. Tel 503 1849

• Ostan kuldmünte, maksan kuni 400 
€. Hõbemünt kuni 100 €. Tel 5590 6683

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

• Ostan pildil oleva vaasi. Pakkuge 
ka õhumullidega lillevaase. Tel 
5677 0569
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KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp - 
hind alates 55 €/rm, saadaval ka 
sangleppa ja kaske. Puud on lao-
tud 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 kaminapuud lepp 40 L võrk-
kotis, 30 cm, kuivad. Koti hind 2,50 €. 
Telefon 5353 5344, Haljala vald

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

• Müüa Rakveres piiratud kogus kuiva 
kütteklotsi 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 saetud, lõhutud küttepuud. 
Metsakuiv kuusk, kask, lepp. Tel 5192 
4320

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, 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 lao-
tuna 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 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862

Viiruseohu tõttu
palume Kuulutaja 
toimetusse tulek

eelnevalt kokku leppida.

Tel 322 5093.

EHITUS

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

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, graniitsõelmeid, ehi-
tusliiva, täiteliiva, haljastusmul-
da. Suuremate koguste tellimisel 
koostame hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5463 8919

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

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

PÕLLUMAJANDUS

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

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

• Müüa kaks 25 m3 isotermilist ma-
hutit. Sobivad 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 soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine.  Info tel 5196 2628 
või  5354 3002

• Arkna Aiand müüb maheõunu Lii-
vika ja Krista. Hind 2,80 eur kg. Info ja 
tellimine tööpäeviti telef: 5557 8751, 
e-post: info@arkna.ee.

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 522 8396

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

OST
• Ostan või viin ära tasuta õunu. Tel 
528 8693 

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

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan NSVL  fotoaparaate, objektii-
ve, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215  

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, foto-
tehnikat, fotosid, albumeid, raadio, 
lauanõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! 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, 
rinnamärke, medaleid, postmar-
ke, albumeid, vimpleid, tikutoose 
ja palju muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami ja kila-kola, 
viina ära teie mittevajalikud asjad 
jäätmekeskusesse. Tel 503 1849

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

TEATED

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Tere! Rõõm teatada, et 17.09.2021. 
a teeb oma uksed lahti kingseppa 
töökoda aadressil Võidu 51. Esime-
sed kaks nädalad kehtivad tutvumis 
hinnad. Kohtumiseni! Tel 5624 2890

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Kasutatud riiete äri Vilde 6A
UUS KAUP!

Avatud: E-R 9.00-15.00

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

Tel 551 5680

TUTVUS

• Oleks tore leida oma vanust naist. 
Olen mees Rakvere lähedalt maalt, 65. 
a. 170/80. Tore oleks kui omaks autot 
või juhiluba. Tel 5356 1127

MUU

• Ostan enda tarbeks teie seisma 
jäänud sõiduki, 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 puudutavatele küsi-
mustele. Kõne hind 0,97 eurot/min
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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

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul, E. kg 0,80 1,50

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

Küüslauk , E kg 10,00 12,00

Kurk, E. kg 1,80 2,00

Tomat, E. kg 3,50 4,00

Mugulsibul, E kg 2,50

Peakapsas, E kg 1,50

Suvikõrvits, E. kg 1,00

Kõrvits, E kg 1,00

Porgand, E kg 1,50 2,00

Kaalikas, E kg 1,50

Peet, E kg 1,50

Aeduba, E kg 5,00

Kibepipar, imp kg 10,00

Vaarikad, E. kg 15,00

Kultuurmustikad,  imp. kg 8,00 10,00

Pohlad, E liiter 5,00

Jõhvikad, E liiter 5,00

Astelpaju marjad, E kg 8,00 10,00

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 2,50

Kukeseened kg 8,00

Männi- ja kaseriisikad kg 8,00

Mesi kg 7,00

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

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli 

CASPER OTTENS 
kaotuse puhul.

Hille ja Enn lastega

Sa oled nüüd vaikuse kaja, 
tähehelkide peegeldus vees, 
taeva serval on tilluke maja 
ja sina selle sees

Rakveres alustab taas keelekohvik ja otsib vabatahtlikke
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus on 
eesti-vene keelekohvikut peetud juba 
kolm hooaega, algab neljas. „See on ol-
nud kokkusaamise ja suhtlemise võima-
lus neile, kelle emakeel ei ole eesti keel, 
kuid kes tahaksid seda paremini osata. 
Viimasel aastal aga tekkis ka neid huvi-
lisi, kel emakeeleks eesti keel ja kes taht-
sid oma vene keele oskusi lihvida. Nii et 
see kohvik toimib mõlemat pidi,“ rääkis 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu pea-
spetsialist Lea Lehtmets.

Lisaks vestlemisele tutvustatakse ka 
eesti kultuurilugu ja traditsioone. „Vene 
kogukonnas elanud inimesed on saa-
nud enda jaoks teada palju seda, millest 
nad varem ei ole aru saanud. Näiteks 
hingedepäeval aknal küünla süütamine – 
seda oldi märgatud, aga ei teatud, miks,“ 
rääkis Lea Lehtmets.

Lehtmets rõõmustas ka selle üle, et 
koos käinud on omavahel sõbrunenud 
ja suhtlevad samuti väljaspool keele-
kohvikut. 

Uut hooaega alustavasse keelekoh-
vikusse oodatakse aga ka uusi liitujaid 
– esimene kokkusaamine on 20. sep-

tembril kell 17 ja ka järgmised kokkusaa-
mised on esmaspäeviti samal ajal. „Kes 
esimesel korral tulla ei saa, võib julges-
ti liituda hiljem. Oluline on just see, et 
kõik toimub vabas õhkkonnas,“ nimetas 
Lehtmets.

Ühtlasi kutsub raamatukogu üles keele-
oskajaid vabatahtlikke, kes tahaks hakata 
vedama inglise või saksa keele kohvikut. 
„Olen mitmelt poolt kuulnud, et tahe-
taks käia inglise või saksa keele vestlus-
ringis, aga pole sellist. Meie pakuksime 
hea meelega ruume ja abi korraldamisel, 
lihtsalt oleks vaja head inglise või saksa 
või soome keele oskajat, kes oleks valmis 
sellist vestlusringi regulaarselt eest ve-
dama. Ehk on mõni pensionil pedagoog 
või mõni muu keeleoskaja inimene?“ 
avaldas Lea Lehtmets lootust.

Keelekohvikus osalemine on kõigile 
tasuta, kohviku eestvedamine samuti va-
batahtlikkuse alusel. Kes tunneb endas 
kutsumust saab ühendust võtta e-posti 
aadressil lea@lvkrk.ee või telefonil 322 
5971.

Katrin Uuspõld

Normis vererõhk hoiab infarkti ja insuldi eemale

K õrge vererõhk on sagedane ja oht-
lik tervisemure, millest tingitud 
haigused on maailmas surma põh-

justajana esimesel kohal. Pärnu Ristiku 
Benu apteegi proviisor Margot Lehari 
selgitab, millal vererõhku mõõta ning 
jagab näpunäiteid, kuidas vererõhku 
alandada.

„Vererõhk on üks parameeter, mis näi-
tab inimese tervislikku seisundit ning sel-
le normis olek on väga oluline,“ rõhutab 
apteeker ning põhjendab, et pikemat aega 
kestnud kõrge vererõhk võib olla ohtlik. 
„Veri muutub viskoossemaks ehk pakse-
maks ja veresooned võivad ummistuda,“ 
räägib Lehari ning lisab, et veresoonte 
ummistus võib väljenduda nägemishäire-
tena, stenokardia, insuldi või infarktina.

Missugune on 
normaalne vererõhk?
Normaalseks vererõhuks loetakse kesk-
miselt 75/125 mmHg (millimeetrit 
elavhõbedasammast). Madalat, 60/90 
mmHg, vererõhu näitu ei loeta haigu-
seks ning see võib olla ka päritava ise-
loomuga, kuid sel juhul soovitab Lehari 
põhjuste väljaselgitamiseks pidada nõu 
arstiga. „Madal vererõhk võib viidata ka 
muudele terviseprobleemidele, näiteks 
vere rauasisalduse langusele,“ lisab ta. 
„Kõrgenenud vererõhu puhul eristatak-
se kolme astet: kerge hüpertensioon ehk 
90/140 mmHg, mis tähendab, et aeg on 
perearsti külastada ja vaadata üle oma 
elustiil. Keskmise hüpertensiooni kor-
ral ehk näiduga 100/160 mmHg tuleks 
kindlasti pöörduda ravi saamiseks pere-
arsti poole ning raske hüpertensioon 
ehk 110/180 mmHg vajab erakorralist 
abi ning tuleks kutsuda kiirabi või pöör-
duda erakorralise meditsiini osakonda.

Vererõhku tuleb mõõta 
iga päev kindlal ajal
Vererõhk on muutuv väärtus, mis võib 
proviisori sõnul päeva jooksul muutuda 
ning on kõige kõrgem hommikul ärga-
tes, päeval kella 13 ja 14 vahel ning õh-
tul umbes 18 paiku. „Seepärast on oluli-
ne vererõhu jälgimiseks seda mõõta iga 
päev samal kellaajal, kohe hommikul 
pärast tualetis käimist ning enne hom-
mikusööki või õhtuti enne magama-
minekut,“ põhjendab Lehari. 

Koduseks vererõhu mõõtmiseks tuleb 
esmalt soetada vererõhuaparaat, mil-
lel on sobivas mõõdus mansett. „Enne 
mõõtmist tuleb 5 minutit  rahulikult is-
tuda: mõlemad jalad maas, mitte süüa, 
suitsetada ega rääkida,“ rõhutab pro-
viisor tingimusi, mis on vajalikud õige 
mõõtetulemuse saamiseks.

Kes peaks vererõhku 
sagedamini jälgima?
Proviisori sõnul peaks kaebusteta inime-
sed kuni 40. eluaastani vererõhku mõõt-
ma vähemalt korra kahe aasta jooksul 
ning pärast 40. eluaastat igal aastal. „Kui 
on vererõhuhaigus või selle kahtlus, siis 
tuleb vererõhku mõõta ja jälgida oluli-
selt sagedamini – korra nädalas või ka 
iga päev. Kui arst on ravi määranud, siis 
tuleb lisaks ravimitele mõõta ka vere-
rõhku vastava sagedusega, mis arst on 
ette kirjutanud,“ selgitab Lehari ja lisab, 
et enamasti tuleb sel juhul vererõhku 
mõõta ja jälgida nädala või kahe nädala 
jooksul iga päev. 

Nii normist madalama kui kõrgema 
vererõhu puhul võivad proviisori sõnul 
olla sümptomid sarnased ning avaldu-
da näiteks pearingluse, nägemise hägu-
stumise ja tasakaaluhäiretena. „Madala 
vererõhu korral on sagedane minestamise 
tunne ja üleüldine nõrkus. Kõrgenenud 
või väga kõrgele tõusnud vererõhunäidu-
le viitavad survetunne kuklas, peavalud, 
nina verejooks, südamerütmihäired või 
valud rinnus,“ iseloomustab Lehari sage-
dasemaid vererõhu muutuse sümptome. 

Vererõhu korrigeerimine 
algab elustiili muutusega
Vererõhu normi saamiseks tuleks esmalt 
üle vaadata elustiil ja toitumisharjumu-
sed. „Kaalulangetamine ning tervislik 
toitumine ja eluviis aitavad vererõhku 
normi saada, ent elustiili muutust on sa-
geli keeruline saavutada. Muutust aitab 
ellu viia eesmärgi silme ees hoidmine 
ja muutuse tagamaade meeldetuletami-
ne,“ jagab Lehari nõuandeid, kuidas uusi 
harjumusi juurutada. „Vererõhu langu-
seks soovitatakse vähemalt 30 minutit 
igapäevast mõõduka intensiivsusega lii-
kumist, näiteks kiirem kõnd, ujumine, 
rattasõit. Lisaks tuleks vähendada kee-
dusoola ja poolfabrikaatide tarbimist, 

loobuda suitsetamisest ja suurtes kogu-
ses loomsete rasvade söömisest.“

Looduslikud vahendid 
vererõhu langetamiseks:
Pärast esmast elustiili ja toitumisharju-
muste ülevaatamist, aitavad vererõhu 
langetamisele kaasa taimsed preparaadid 
ja toidulisandid: 

• Viirpuuekstrakt aitab lõõgastada ja 
laiendada veresooni ning sellega kaasneb 
vererõhu langus. 

• Veiste-südamerohi alandab vere-
rõhku algava hüpertoonia korral ning 
on eriti efektiivne, kui vererõhu tõus on 
tingitud ärritusest, erutuses või meno-
pausist. 

• Oliivilehe ekstrakt langetab vererõh-
ku ning vähendab veres kolesterooli.

• Aroonia marjadest valmistatud pre-
paraadid langetavad samuti vererõhku.

Apteeker rõhutab, et kõik taimsed 
vahendid on piiratud efektiivsusega. 
„Kuna toimeainete sisaldus on taimedes 
varieeruv, olenedes nii kasvukohast kui 
sordist ning enamik taimsed vererõhu 
preparaadid pole standardiseeritud, siis 
ei saa anda garantiid, et täpselt kindel 
ühik toimeaineid on ühes tilgas või tab-
letis,“ selgitab Lehari ja lisab, et taimsed 
vahendid suudavad vererõhku alandada 
umbes 10-15 mmHg. 

Millal peaks kindlasti 
pöörduma arsti poole?

• Kui vererõhunäit on pideval kodu-
sel mõõtmisel üle 135/85. Arsti juures 
mõõtes on vererõhk alati kõrgem – 
sellepärast arvestatakse seal kõrgemate 
vererõhuväärtusega ning loetakse alates 
140/90 mm/Hg kõrgenenud rõhuks.

• Kui apteegis käsimüügis olevatest 
vahenditest pole abi olnud.

• Kui lisaks kõrgenenud vererõhu-
näidule on ka muid riskitegureid: vanus 
(meestel üle 55, naistel üle 65), suitseta-
mine, kõrgenenud veresuhkru tase, kõr-
genenud kolesterooli tase, ülekaalulisus 
(eelkõige kõhupiirkonna rasvumine), 
kõrge pulss üle 65 aastastel ja varases eas 
alanud perekondlik südame-veresoon-
konnahaigus. Sel juhul tuleks kindlasti 
külastada kiiremas korras oma perearsti.

Kuulutaja

Lääne-Virumaa keskraamatukogu.
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Lääne-Virumaa 
Vähihaigete 
Ühendus
21. septembril kell 13 toi-
mub linnavalitsuse Valges 
saalis loeng „Ravimtaimed 
ja nende kasutamine“. Lek-
tor Riina Vaher. Ootame 
kõiki huvilisi! Kaasa vaktsi-
neerimistõend ja mask.

Rakvere Teater
17 ja 18.09 kell 19 „Tavaline 
ime” s/s, lav. Eili Neuhaus

18.09 kell 19 „Nagu peeglis“ 
v/s, lav. Madis Kalmet

21.09 kell 19 „Kuni ta suri” 
v/s, lav. Peeter Raudsepp

22.09 kell 19 „Tants” v/s, 
lav. Veiko Õunpuu

23.09 kell 19 „Ilma sinuta” 
v/s, lav. Peeter Raudsepp

Lääne-Viru 
Pensionäride Liit
28. septembril toimub 
reis Harjumaale (Rum-
mu karjääril praamisõit, 
Paldiski, Padise kloos-
ter), väljasõit kell 9 bus-
sijaama tagant parklast. 
Hind koos toitlustamise-
ga 35 eurot. Kaasa võtta 
COVIDi tõend, ID-kaart ja 
mask. 

5. oktoobrist algab spordi-
keskuses teisi- ja neljapäe-
viti kell 10 tervisevõimle-
mine Maie Tamme juhen-
damisel. Ootame registree-
rima ja tasuma ka liikme-
maksu. 

Kontaktid tel 58551886 Sir-
je, tel 53438408 Maret.

Hetked ja lood, mis toovad meile taipamist
Lääne-Virumaa hariduse päeval 
kõneles ajaloolane, Eesti Kunsti-
akadeemia professor David Vse-
viov (pildil) ajatul teemal: „Kas aja-
loost saab õppida“. „Mulle meeldib 
kõnelda teemal, millele mul puu-
dub vastus,“ märkis Vseviov kohe 
sissejuhatuseks. „Nii meie isiklik 
kogemus kui kollektiivne 
kogemus – mida saamegi nimeta-
da ajalooks – ütleb, et ega me ju 
eriti palju midagi ei õpi.“

Vseviov tuletas auditooriumile meel-
de, et esimene maailmasõda lõppes 
aastal 1918. „Möödub vaevalt 15 aas-
tat ja keegi ütleb: läheme uuesti! Kõik 
oleks nagu meelest läinud, kuigi pea 
igaühel on kodus mustas raamis isa, 
poeg, vend. Nii palju siis ajaloolisest 
mälust…“ nentis ta.

Tema sõnul on ajalooteaduse fun-
damentaalne küsimus, mida võib 
laiendada ka isiklikule kogemusele: 
kas sellel, mis meiega aset leiab, on ka 
mingeid seoseid?

Vseviov toob näite isiklikust elust: 
ta kavatses 1966. aastal astuda üli-
kooli. Tallinnast Tartusse eksamitele 
sõiduks oli ainuke võimalus minna 
7.32 väljuvale rongile Tšaika. Vse-
viov pani äratuskella 5.30 helisema. 
„Aga kui äratuskella vedru oleks katki 
läinud? Ma poleks rongile jõudnud, 
ei oleks pääsenud vastuvõtueksami-
tele ja seda rida jätkates, ei oleks ma 
see, kes täna. Kas oli see juhus? Sea-
duspärasus?“ küsis ta ja tõi näiteks 
juhtumid, kus inimesed lennureisile 
minnes unustasid maha oma doku-
mendid ning neile järgi sõites jäid 
lennukist maha. Lennukiga juhtus 
katastroof, aga nemad pääsesid. „Mis 
see on? Juhus? Seaduspärasus?“ kü-
sis ta. „Enamus ajaloolastest on seda 
meelt, et ikkagi mingisugused sea-
duspärasused eksisteerivad. Teatud 
situatsioonides käitume enam-vä-
hem sarnaselt. Ja väga palju sõltub 
sellest, et me unustame. Unustame 
kogemused.“

Ajaloo olemusest
Vseviov ütleb, et ajalugu oma olemu-
selt on nii teadus kui kunst. Ta tun-
nistab, et armastab lugusid, sest nen-
de kaudu saame õppida ja mõista nii 
minevikku kui meie ümber toimuvat. 
Näiteks ajalooteaduse spetsiifilisust 
aitab mõista järgmine seik. Aastaid 
tagasi seisis Vseviov Tallinna Kau-
bamaja juures ja nägi, kuidas kolm 
tema ajalootudengit jooksid punase 
tulega üle tee. Kui tudengid jõudsid 
temani, andis ta soovituse: „Ärge ku-
nagi jookske punase tulega üle tee. Te 
olete tulevased ajaloolased. Möödub 
paarkümmend aastat ja keegi küsib 
teie käest, mida kanti paarkümmend 
aastat tagasi, millised olid prilli-
raamid, soengud? Aga te ei tea mida-
gi, sest tormasite punase tulega üle 
tee, selle asemel, et seisatada, ja vaa-
data, mis ümberringi toimub.“

Teine näide: bussipeatuses seisis 
8-9aastane ülbe olemisega poiss. Käed 
taskus, näts suus, vaatas Vseviovi 
üleoleva pilguga. „Oma peas lõin ma 
kohe ühe loo: poiss astub mulle ligi 
ja ütleb: „Ma oskan aritmeetikat!“ Et 
kontrollida, kas tal on elementaarsed 
teadmised aritmeetikas, küsin: „Pal-
ju on 2+2?“ Tema vastab: „Seitse“. 
Mina saaksin vastata, et ta teadmised 
on puudulikud. Aga kujutame ette, et 
teie juurde astub teine poiss ja teatab: 

„Onu, ma oskan ajalugu!“ Mida siis 
tema käest teadmiste kontrollimiseks 
küsida? No küsime: kes oli Konstan-
tin Päts? Poiss teatab, et Eesti presi-
dent. Aga kui viime selle mõttelise 
eksperimendi Pariisi bussipeatusse, 
siis seal on 2+2 ikka neli, aga ajaloo-
teadmisi selle järgi, kes oli Konstantin 
Päts, kontrollida ei saa,“ nendib David 
Vseviov.

Mõista olevikku ajaloo kaudu
Ajalooga puutume kokku kooli aja-
lootundides. „Seal alustatakse antiigist 
ja liigutakse tänapäevale lähemale. Nii 
kujuneb pilt minevikust kui mingist 
väga lihtsast maailmast, mis muutub 
aina keerulisemaks. Kõik muutub nii 
palju! Kümme aastat tagasi olid mo-
biilid hiiglasuured, nüüd on väga väi-
kesed ja meil on selle üle nii hea meel! 
Aga kõige olulisem, mis määrab kõike 
seda, mis meie ümber toimub, on ini-
mene, kes ei ole kümnete tuhandete 
aastate jooksul oma pürgimust, iha, 
soovi muutnud. Et mõista, kust tuleb 
iha võimu järele ja muud asjad, selle 
mõistmiseks on ajalugu,“ selgitas Vse-
viov. „Minu jaoks on ajaloo mõte sel-
les, et mõista, mida inimesed teevad 
võimuga.“

Ta toob näiteks mehe, kes edutati 
asedirektoriks. „Isegi ta kõnnak muu-
tus sellest päevast! Mõtlesin, et mis 
temaga on juhtunud? Selle mõistmi-
seks lähen Rooma keisririiki, sest in-
diviidil ei ole kunagi olnud suuremat 
võimu kui Rooma keisril. Näen, et 
üheksakümne üheksal juhul sajast ka-
sutatakse seda võimu isiklike naudin-
gute saamiseks. Siis pole imestada, kui 
keegi kohvikannu kuskilt võtab…“ 
arutles ajaloolane.

Praegust infoühiskonda võib püü-
da panna ajaloo raamidesse umbes 
nõnda: aasta 2021 võrdub palju infot. 
„Kui paneme mingi sõnumi ajaskaa-
lale ja toome sisse sõna „palju“, siis 
on see väga suhteline. Ajalooteaduse 
raames saab järeldus olla järgmine: 
aastal 1800 oli infot vähem, viiendal 
sajandil veel vähem ja jõuame viien-
dasse sajandisse enne Kristust: keegi 
istub Ateenas mere ääres, väljas on 
pluss 30 kraadi ja infot ei ole… See 
on nonsenss!“ toob Vseviov ilmekalt 
välja. „Muistne Kreeka on tunduvalt 
rohkem teeninud ära tiitli „infoühis-
kond“. Kui Herakles ei tea, mida 
teha, läheb ta Delfi oraakli juurde ja 
see ütleb. Aga tänapäeval internetist 
me tulevikku teada ei saa. Ja kui Del-

fi oraakel oleks meile eile öelnud, et 
väljas saab olema pluss 30 kraadi, aga 
nii poleks juhtunud, siis mitte keegi ei 
arva, et oraakel eksis – ei, meie saime 
valesti aru.“

Ajaloolane meenutab meelelahu-
tusmaailmast sarja „Robinsonid“, kus 
mees ja naine saadeti üksikule saarele, 
kaasa anti kott kartulit ja kana. „Meie 
vaatasime suure huviga, kuidas nad 
hakkama saavad. Kui keegi keskajal, 
13. sajandil, oleks näinud seda saadet, 
siis ta ei oleks üldse mõistnud, milles 
küsimus on, sest kõik elasid nii!“ arut-
les ta.

Mis puutub kooli ajalootundidesse, 
siis Vseviov rõhutab, et ajalugu ei saa 
käsitleda kihilisena nagu Napoleo-
ni kooki. Ta toob näite, kuidas enne 
suvevaheajale minemist ütleb õpetaja: 
antiik sai otsa 476 aastal koos viima-
se lääne-Rooma keisri Romulus Au-
gustusega. Pärast suvevaheaega tuleb 
õpetaja esimesse tundi ja ütleb: „Algas 
keskaeg.“ 

„Mina olen soovitanud: minge ma-
gama 31. detsembril 476 ja enne ui-
numist vaadake aknast välja: antiik. 
Kõik jalutavad toogades, on orjapida-
jad. Ärgake üles 1. jaanuaril 477 teh-
ke silmad lahti, vaadake aknast välja: 
keskaeg: üksik rüütel kappab hobuse 
seljas... No ei ole nii! Mineviku värvid 
on akvarellid, seda tuleb meeles pida-
da,“ soovitab Vseviov.

Mineviku õppetunnid
Vseviov meenutas, kuidas me Eestis 
aastal 1988 ihkasime vabadust ja oli-
me nõus kartulikoori sööma. Ta toob 
paralleeli Spartakuse ülestõusuga 
aastatel 74-71 eKr. „Suurim soov on 
vabandus, orjad liiguvad Po jõe äär-
de, vabadus on seal, teisel pool jõge. 
Kui vabadus muutub mitte abstrakt-
seks, vaid reaalseks, siis kogu see vägi 
pöördub tagasi, et röövida, sest mam-
mona kaalub vabaduse üle,“ nentis 
ajaloolane.

Mõned aastad tagasi oli Eestis päe-
vakorral, et teatud juhtudel tuleks 
kuritegevuse pärssimiseks karistu-
si suurendada. „Kas karistamist on 
kasu?“ küsis Vseviov ja viis kuulajad 
keskaega. „Keskajal oli inimese elu 
maa peal ajutine, igavene elu saabus 
hiljem. Ja seda kahes vastandlikus 
variandis: põrgus või taevas. Mõõdu-
puuks, mille järgi otsustakse, kus hak-
kab toimuma igavik, on patt. Kas saab 
keskaegsel inimesel olla suuremat hir-
mu karistuse ees kui ta näeb rahakotti 

vedelemas, mõtleb tulemusele? Aga 
ka keskaegses maailmas oli tapmi-
si ja röövimisi. Karistus ei toiminud. 
Karistuse karmistamine ei toimi, sest 
ajaloo õppetund seda ei näita,“ nentis 
Vseviov.

Juhused ja tähelepanelikkus
„Mõnikord võid mingi tõdemuseni 
jõuda läbi juhuste, aga tuleb olla tä-
helepanelik,“ märkis David Vseviov. 
See, kuidas mõista piire – riigipiire, 
käitumisnorme, kokkuleppeid – sai 
tema jaoks selgeks aastaid tagasi ühe 
omamoodi seikluse kaudu. 

Nimelt on tal koos kursusevennaga 
traditsiooniks saanud käia kord suvel 
kummipaadiga matkamas. Seekord 
viis paadiretk mööda Pärnu jõge. 
„Lasime voolul kanda. Ilmaga meil ei 
vedanud, mõned kraadid sooja, vihm. 
Ja me ei õppinud midagi eelnevatest 
kordadest! Jõudsime pool üksteist õh-
tul Pärnusse. Poed on kinni, viimane 
buss Tallinnasse läinud. Äkki ütleb 
kursusekaaslane: mulle meenub, et 
Pärnus elab mu sugulane, võib-olla 
leian ta maja üles! Leidis. Ust avanud 
mehe näol oli lai naeratus, aga see 
kadus kiiresti. Ta ei oodanud meid,“ 
jutustas Vseviov. Ometi kutsus mees 
neid sisse ja juhatas nõukaaegse rik-
kalikult kaetud laua äärde: salatikau-
sid, härmas viinapudel. Selgus, et 50. 
juubel ja mõned töökaaslased pidid sel 
õhtul tulema. Abikaasa tõi taldrikud 
juurde, saabusid ka oodatud külali-
sed. „Ühel hetkel saabus vaikus. Pere-
mees tundis kohustust vestlust hoida. 
Elavnes teemal „kui rumal on naa-
ber“. Tema naabril olid käinud var-
gad ja viinud raha ära, mis oli peide-
tud pesu vahele – kes saab olla ometi 
nii rumal, et paneb raha pesu vahele! 
Mehel endal oli aga raamaturiiul viie 
raamatuga, kaks ENEt, Ida-Saksa-
maal välja antud ajalugu kaartides ja 
„Avameelselt abielust“. Küsisin pere-
mehelt, kas võin raamatut lehitseda. 
Kaartide raamatut. Mees läks näost 
valgeks, keeras selja ja hakkas kaar-
tide raamatut lappama, sealt vahelt 
pudenes rahatähti… Minu pilku ei 
köitnud langevad rahatähed, vaid Eu-
roopa poliitilised kaardid, mis lehit-
sedes jooksid kui multifilm. Murdosa 
sekundist, kui tajud kui ajutine see 
tegelikult on,“ tõdes David Vseviov. 
„Ajaloost on palju õppida. Tehke siis 
seda!“

Kirja pannud Katrin Uuspõld

Foto: VIROL
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Nedsaja Küla Bänd 
„Seda veel ei tea!”

V äga soo-
situd rah-
vabändi , 

kui nii üldse 
öelda võib, teine 
stuudioalbum. 
Sinna on kokku 
kogutud nende 
viimaste aastate 
parimad palad. 
Selles mõttes 
igati aus värk, et 
koguni kuusteist 
lugu ja muusikat 
kokku üle tunni.

Kuigi olemu-
selt rahvalik ja kergesti omastatav, ometi suudetakse ana-
loogsetest (peo)bändidest eristuda ja kõlapiltki on teistsugu-
ne.

Triosse kuuluvad „muhedad tegelased“. Paul Hunt (kitarr, 
vokaal), Toomas Valk (karmoška, vokaal) ja Iisak Sulev And-
reller (basskitarr, vokaal). Üheks plussiks ongi mitmehäälsus, 
kõik mehed laulavad, kes siin, kes seal lugudes.

Omajagu põnev fakt: Iisaku näol on tegemist välismaa me-
hega, kel eesti juured. Ta elas varem Kanadas, kuid tuli mingi 
aeg tagasi sealt Eestisse. Nüüdseks on tal eesti keelgi selge, 
kuid oma laule laulab ta ikkagi inglise keeles, mis muidugi 
annab ka bändile koloriiti juurde. Sellel plaadil on kolm ing-
liskeelset pala, “Where´d You Go?” neist vahest kõige naudi-
tavam.

Nedsaja Küla Bändi puhul võiksid märksõnadeks olla 
hoogsus, energilisus, lustakus ja positiivne humoristlik lähe-
nemine. Laulutekstid on nutikalt kokku pandud, neid tasub 
jälgida, sõnastus on ladus ja lahe, krutskilik.

Antud albumi lugudest sööbib koheselt mällu muidugi bra-
vuurikas nimilugu, kuid vaat et paremgi veel on „Rüapõllul 
armuvaluh“. Eriti hea sooritus on ka puhtal kujul instrumen-
taalne „Õrn haare“. Teistest eristuv teistmoodi lugu on „Igat-
sus“. Midagi ballaadisõpradele, sobilikult aeglases võtmes, 
mõtisklev, romantiline. Aga enamik lugusid ongi ühes või 
teises mõttes kaasahaaravad.

Ah jaa. Loos „Küla elab“ laulab kaasa võrratu Ithaka Maria.
Ühesõnaga, kokkuvõtteks: pelgalt tantsumuusika albumi-

ga tegu pole. Tore kuulamine osavasti musitseerivate heatu-
juliste pillimeeste seltsis. Plaadiga kaasneb mahukam voldik 
laulusõnadega ja lugude lühitutvustustega.

Ülo Külm

Beebinuhtlus ehk „Boss beebi: pereäri“
Animafilm „Boss beebi: pereä-
ri“ puhul ei ole ma üldse üle-
voolavalt kiitev, õigupoolest 
ma mõtlen, et oma last ma 
vist seda vaatama ei saadagi, 
sest mulle tundus film jube 
igav. Samas, ega ei tea, äkki 
lapsele meeldiks, meie mait-
sed multifilmide osas alati ei 
ühti.

Margit Adorf

Selle reede esilinastustest on 
tegelikult kõige tähelepanu-
väärsem ulmefilmi „Düün“ 
esilinastus, paraku seab lehe 
trükkimineku tähtaeg kirju-
tajale oma piirid, seega Düü-
ni arvustusega peate ootama 
järgmise nädalani. Seekord 
aga teen juttu hoopis anima-
filmist „Boss beebi: pereäri“.

Mina eelistan selliseid ani-
mafilme, mis on rohkem 
nagu muusikalid, kus on palju 
nunnusid laule ja muusikalisi 
vahepalasid, näiteks „Shrek“ 
või „Frozen“, vanematest 
„Daft Punki Interstella 5555“, 
„South Park“ või muud säära-
sed ohtras muusikalises sous-
tis multikad. Kui laule eriti 
ei ole, siis on mul kohe nina 
vissis ja ma ei viitsi seda vaa-
data. Aga mu laps ei põlga ära 
ka selliseid animafilme, milles 
muusikal nii suur roll ei ole. 

„Boss beebi“ on sedalaadi 
film, millele muusika on küll 
kirjutanud vanameister Hans 
Zimmer, keda läbi aastate 
pärjatud ka mitmete heliloo-
ja-Oscaritega ja ma isegi võt-
sin vaevaks ja kuulasin läbi 
terve Zimmeri soundtracki 
(leiate selle soovi korral Spo-
tifyst), aga ikkagi ma jäängi 
muusika üle virisema –  no 
ma tahaks ikka nunnusid lau-
le, mitte niisama sümfoonia-
orkestrit. Aga ega ka eelmine 

beebibossi lugu lauludega ei 
hiilanud, nii et olekski palju 
oodata, et nüüd midagi teisiti 
oleks.

Niisiis, see praegune bee-
bifilm on järg filmi esimesele 
osale, mis oli kinodes 2017. 
aastal. Kui sa esimest osa ei 
ole näinud, siis minu meelest 
on teise osaga veidi kehva jär-
je peale saada, sest väga palju 
on viiteid esimesele osale. 
Mul isegi tekkis mõte, et äkki 
peaks esimese osa ka uuesti 
vaatama, aga siiski ei viitsi-
nud, sai ilma ka hakkama, 
kuigi natuke häiris, et esi-
mesest osast päris kõik enam 
meeles ei olnud, millele teise 
osa alguses viidati.

Siiski võin öelda, et teine 
osa on minu hinnangul esi-

mesest kõvasti nõrgem. Esi-
mene oli uudne, üllatavam ja 
nunnum. Teine osa on… Sel-
line, et nojah oli kah. Lapse-
vanemana mul oli igav, kuigi 
tegijad olid silmnähtavalt 
pingutanud selle nimel, et 
täiskasvanud omal moel filmi 
naudiksid. Minu jaoks jäi see 
siiski liiga klišeelikuks ja see-
kord puudus uudsuse võlu.

Lühidalt sisust: Esimeses 
osas tuttavaks saanud lapsed 
on nüüd juba täiskasvanud. 
Ühest vennast on saanud 
pereinimene ja tal on omal 
lapsed, teisest on sirgunud 
suur boss ja rahamees. Beebi-
maailmas aga on jama majas, 
seal üks uus boss püüab bee-
bisid koolitada nii, et need 
vallutaksid maailma, hak-

kaks olema beebihambaarst, 
beebipankur jne. Mure on 
aga selles, et niimoodi kaoks 
maailmast muretu lapsepõlv, 
kui kõik kohe täiskasvanute 
kohustusi täitma hakkaksid. 
Seda tuleb takistada ja väik-
se võlutriki abil saadetaksegi 
nüüdsed täiskasvanud tagasi 
beebimaailma, et päästa kõi-
kide tulevaste laste lapsepõlv.

Idee tundub lahe, aga teos-
tus mitte eriti. Ju ma olen 
lihtsalt pirtsakas kriitik, sest 
kui me vaatame erinevaid 
publikumõõdikuid, siis võib 
öelda, et rahvale läheb film 
peale küll, isegi palju paremi-
ni kui esimene osa. 

Ma võin siiski kinnitada 
seda, et filmi tempo on hoog-
ne, animatsioon silmale ilus 
vaadata, särtsu filmis on, nalja 
ja tagaajamist samuti, muin-
asjutuelemendid olemas, isegi 
kui filmist lausvaimustuses 
ei ole, siis võib öelda, et võib 
vaatama minna küll, igavusse 
ei sure. Aga ma kahtlen selles, 
kas „Boss beebi: pereäri“ on 
sedasorti film, mida võsuke-
sed hiljem veel kolm korda 
näha tahavad ja siis ka veel 
isu täis ei saa. Pigem mitte.

Samas, ega see ju halb pole, 
jääb kinopileti ja videolaenu-
tuse raha alles. Nende Shrek-
kide ja Frozenitega ongi see 
häda, et hiljem ei jõua kõi-
ki neid kostüüme-lisanänni 
piisavalt palju kokku osta ja 
viimaks enam ei jaksa ka kü-
mendat korda sedasama lugu 
otsast peale vaadata. Nii et siit 
plusspunkt Boss-beebile, vaa-
tad korra ära ja rahu majas! 
Vaevalt küll, et teie võsuke-
sed selle filmi ajel hiljem end 
beebiks tahavad kostümee-
rida. Aga vahelduseks lustlik 
lugu siiski.

Beebimaailmas on jama majas, uus boss püüab beebisid koolitada nii, et need vallutaksid 
maailma. Foto: Pressimaterjalid
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Festival Kamalammas vältab Rakveres terve nädala
Järgmisel nädalal, 20.-26. 
septembril, toimub Rakveres 
taas rahvustoitude ja –kultuu-
rifestival Kamalammas, see-
kord juba kuuendat korda. 
Terve nädala jooksul on või-
malus osa saada maailma eri 
paikade maitsetest ja 
kultuurist.

„Kui mõned aastad tagasi oli 
Kamalammas toidufestival 
Rakvere keskväljakul, kus 
mitmed rahvused pakkusid 
oma rahvustoite, siis nüüd 
on lisandunud kultuuriprog-
ramm. Näiteks sel aastal tuleb 
Poola pianist Wojciech Wa-
leczek oma Baltikumi tuuri 
raames Rakverre,“ rääkis Ka-
malamba projektijuht Kas-
par Lood Rakvere kultuuri-
keskusest.

Kamalamba suurpäev on 
laupäeval, 25. septembril 
Rakvere Vallimäel. „Esma-
kordselt on toidufestivalil 
Nigeeria köök, Iraani köök, 
aga esindatud on taas Vene, 
Jaapani, India, Hispaania, Fi-

lipiinide rahvusköök,“ loetles 
Kaspar Lood. „Väliköögiga 
on kohal ka Briti õhuväed.“ 

Kultuurilaval esineb ansam-
bel Justament, rahvamuusi-
kaansambel Kungla, Alima 
tantsutrupid ja JJ-Street. 

Osalevad ka Soome, T rgi, 
Suurbritannia ja Iiri saatkon-
nad ning Ungari kultuuriins-
tituut  nemad on lubanud an-
netada oma tulu tulevase Pär-
di muusikamaja ehitusfondi. 

„Hea on tõdeda, et saatkon-
nad tahavad hea meelega tulla 
Tallinnast väljapoole. Eelkõi-
ge osalevad nad suurpäeval, 
kuid on ka üritusi nädala sees. 
Näiteks koostöös Iiri saat-
konnaga on meil neljapäe-
val Iiri teemaõhtu Kolmainu 
kirikus, kus Tõnu Timmi 
ja Jaanus Nõgisto kitarri ja 
mandoliini helide saatel kõlab 
iiri sugemetega muusika,“ tõi 
välja Kaspar Lood.

Koos Taani ja Suurbritan-
nia saatkondadega avatakse 
esmaspäeva keskpäeval Val-
limäel parklas kaks näitust: 

„Eesti –Taani. Diplomaati-
lised suhted“ ning „Toit Iga-

veseks“. Näitused on vabas 
õhus kõigile avatud ning 

jäävad üles terveks nädalaks.
Koostöös Ungari Instituudi 
ja Ungari saatkonnaga saab 
teisipäeval keskraamatukogus 
tutvuda Ungari kirjandusega, 
mida tutvustavad tõlkija ja 
toimetaja Lauri Eesmaa ning 
Eestit külastav Ungari pro-
fessor Krisztina Tóth.

Kolmapäeval tuleb esitlu-
sele poola pianisti Wojciech 
Waleczek’i omapärane kla-
verikontsert „Chopin kohtub 
the Beatles’iga“. Wojciech 
Waleczek on Katowice Si-
leesia Ülikooli professor ja 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
pianist, kes on teinud mul-
jetavaldavat kontserdikarjää-
ri, mängides sümfooniliste 
orkestrite solistina, teinud 
sooloklaverite esitlusi ja 
kammermuusika kontserte.
Euroopa keeltepäeva raames 
korraldab Euroopa Komisjon 
ühes Eesti linnas „Keeltekoh-
viku“. Mullu oli see Kures-
saares, tänavu aga Rakvere 
kultuurikeskuses – reedel, 24. 
septembril. 

„Seekord on 20 eri keele 
õpetajad kohal ning võimalik 
on osaleda töötubades,“ rääkis 
Kaspar Lood. Esindatud on 
eesti, gruusia, hiina, hispaa-
nia, iiri, itaalia, kreeka, leedu, 
läti, norra, poola, prantsuse, 
rootsi, saksa, soome, taani, 
tšehhi, türgi, ungari ja vene 
keel – kõigis keeltes toimub 
kaheksa lühitundi kas inglise 
või eesti keele baasil. 

Keeltekohviku ajal saab 
Rakvere kultuurikeskuses 
tutvuda ka väikse raamatunäi-
tusega – seekord saab vaadata 
ja lehitseda raamatut „Väi-
ke prints“ erinevates keeltes. 
Festivali lõpetab 26. septemb-
ril juba traditsiooniks saanud 
Aqva Hotel & Spa restoranis 
Parqiali resto & grill rahvus-
toitude brunch.

Kõik Kamalamba festivali 
üritused on külastajale tasu-
ta (v.a. brunch), kaasa on vaja 
võtta vaid immuniseerimis-
tõend.

Katrin uuspõld

Filipiini köök on esindatud mitmel Kamalambal – ka tänavu. 
Foto: ev100.ee 
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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

vajanguperefarm@gmail.comvajanguperefarm@gmail.com

perefarm

LIHAPOOD RATASTEL

Müügil ka subproduktid

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

Oleme avatud:

E-R 8.00-17.30

L 9.00-14.00

Pelletimüük kohapeal

ja transpordiga koju!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786,•

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

Järelmaksu
võimalus!

SUURIM VALIK

KÜTTESEADMEID!

SUURIM VALIK

KÜTTESEADMEID!

SUURIM VALIK

KÜTTESEADMEID!

SUURIM VALIK

KÜTTESEADMEID!

Giusy Plus
köetav pind kuni 80 m

2

Ketty
köetav pind kuni 60 m

2

Luisella
köetav pind kuni 40 m

2

Luisella
köetav pind kuni 40 m

2

Giusy Plus
köetav pind kuni 80 m

2

Ketty
köetav pind kuni 60 m

2

Kaminaid on piiratud koguses!Kaminaid on piiratud koguses!

LisaõhukanaligaLisaõhukanaliga
1500 €1500 €990 €990 €

930 €930 €

Ideest teostuseni!
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