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AUTOKOOL NORAX

Veoautojuhi
„Täienduskoolitus” 35 ak/t

24. september (L, P kell 8.00)

B- kat autokool
19. september

(E, T kell 16.00-18.00)

E-autokool (teooria.ee)
alustada saab igal ajal

VÕÕRKEELE KOOLITUSED
Soome keele algkursus

19. september
(E, K kell 17.30-19.45)

Info ja registreerimine
tel 32 25 060 Rohuaia 6, Rakvere

või info@noraxkoolitus.ee;
www.noraxkoolitus.ee

Vene-, inglise- ja eesti keele
algkursused

alustame grupi täituvusel

* Kursuste eest saab tasuda osadena.

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
Toimetuse külastus 
eelneval kokkuleppel

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee, 
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee, 
322 5093

Tegevtoimetaja
Katrin Uuspõld, 322 5092
katrin.uuspold@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Marimai Kesküla
Kelli Rannamets

R iigikogu võttis vastu elektri-
turuseadust muutva eelnõu, 
mille alusel saavad elektri-

müüjad 1. oktoobrist pakkuda kodu-
tarbijatele elektrit universaalteenu-
sena. Alates 1. oktoobri tarbimisest 
hakkab riik maksma ka elektri, gaasi 
ja kaugkütte kodutarbijatele auto-
maatseid hüvitisi.

„Hüvitiste saamiseks ei pea ena-
mik tarbijaid ise kuskile avaldust 
esitama ruttama, vaid need arvesta-
takse enamikel juhtudel juba auto-
maatselt arvetelt maha. Erandlikel 
juhtudel, nagu aiandusühistud või 
ühise mõõtepunkti taga olevad ri-
daelamud, peab siiski Keskkonnain-

Kodutarbijad saavad elektri universaalteenuse 
ja kütteperioodil osalise energiakulude hüvitise 

vesteeringute Keskusele ise avalduse 
esitama,“ rõhutas majandus- ja taris-
tuminister Riina Sikkut.

Eelnõu kohaselt kompenseerib riik 
kõigile kodutarbijatele 1. oktoobrist 
kuni 31. märtsini tarbitud energia 
hinda kolme erineva toetusega.

Elektri kodutarbijale kompensee-
ritakse kuu keskmisest käibemaksuta 
elektrienergia hinnast, mis ületab 80 
eurot megavatt-tunni (MWh) koh-
ta, kuni 50 eurot/MWh. Näiteks kui 
tarbija ostab elektrienergiat hinnaga 
150 eurot/MWh, siis kompensat-
siooni abil oleks tarbija poolt maks-
tav hind 100 eurot/MWh.

Gaasi kodutarbijale kompensee-
rib riik 80 protsenti kuu keskmise 
gaasihinna sellest osast, mis ületab 
käibemaksuta 80 eurot/MWh. See-
juures kompenseeritakse leibkonna 
kohta maksimaalselt kuni 2,6 MWh 
ehk 251,7 kuupmeetrit tarbimist, mis 
on keskmise eramu kuine gaasitarbi-
mine. Korteriühistutele tarbimislage 
ei kehtestata. Näiteks kui kuu jooksul 
kulus tarbijal gaasile keskmiselt 230 
eurot/MWh (käibemaksuta) tarbi-
mismahu 2,6 MWh juures, siis pärast 
kompensatsiooni rakendumist kuju-
neks tarbija makstavaks hinnaks 110 
eurot/MWh. 

Kaugkütte kodutarbijale kompen-
seeritakse sarnaselt gaasile 80 eurot/
MWh (käibemaksuta) hinda ületav 
soojuse kulu 80 protsendi ulatuses. 
Näiteks kui kaugküttevõrgu kaudu 
jaotatud soojuse hind on 97,15 eu-
rot/MWh, väheneb see tarbija jaoks 
tasemeni 83,4 eurot/MWh.

Neile kodutarbijatele, kes ei saa 
kompensatsiooni automaatselt 
energiamüüjate kaudu, makstakse 
hüvitisi eraldi avalduse alusel, mille 
peab esitama Keskkonnainvestee-
ringute Keskusele. Sellised juhud 
võivad olla näiteks, kui elamuaren-
duspiirkonnas vahendab kodutarbi-
jatele energiat eraldi äriühing, mit-
tetulundusühing või ühistu. Samuti 
võib avalduse esitamise vajadus 
tekkida väiksemates kaasomandis 
korterelamutes, kus ei ole veel kor-
teriühistuid asutatud ja energiatar-
bimine on korraldatud ühe omaniku 
kaudu.

Riigi energiatoetuste abil vähe-
neb keskmise gaasitarbija kulu gaa-
sile praeguste hindadega võrreldes 
umbes 50 protsenti, elektrienergiale 
umbes 21 protsenti ning kaugküttele 
suurima kaugküttepiirkonna näitel 
14 protsenti.

Elektrituru reformiga pannakse 
riigiettevõttele Eesti Energia ko-
hustus müüa alates selle aasta 1. ok-
toobrist kuni 30. aprillini 2026. aastal 
elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigi-
le elektri edasimüüjatele ka univer-
saalteenusena. Ka teised elektrimüü-
jad võivad oma klientidele univer-
saalteenust pakkuda ning nad saavad 
õiguse osta selleks vajamineva elektri 
riigi elektritootjalt. Universaalteenu-
sele ülemineku soovi korral tasubki 
esimesena pöörduda just oma senise 
elektrimüüja poole.

 „Kõigil neil, kes on oma hinna fik-
seerinud kõrgel hinnatasemel või kes 
on endiselt veel börsipaketil, tasub 

kindlasti universaalteenust kaaluda, 
et suure kasvu läbi teinud elektriku-
lud kontrolli alla saada,“ märkis ette-
võtlus- ja infotehnoloogiaminister 
Kristjan Järvan.

Universaalteenuse hinna kindlaks-
määramiseks tuleb ära oodata seadu-
se jõustumine ning seejärel saab Ene-
fit Power esitada Konkurentsiametile 
universaalteenuse jaoks toodetud 
elektrienergia hinna kooskõlastamis-
taotluse. Konkurentsiamet peab sep-
tembri lõpuks kooskõlastama elektri 
tootmishinna ning elektri edasimüü-
jatel on teenust pakkudes õigus lisada 
sellele ka lisakulu universaalteenuse 
pakkumisega seotud kulude katmi-
seks.

Universaalteenusega saavad vaba-
tahtlikult liituda kõik eratarbijad ja 
korteriühistud ning liitumine käib 
samamoodi nagu elektripaketi valik. 
Seejuures ei ole elektrimüüjal õi-
gust küsida tarbijalt leppetrahvi, kui 
klient oma senise tähtajalise paketi 
ennetähtaegselt üles ütleb, et univer-
saalteenusele üle minna. See reegel 
kehtib kuni 2023. aasta 30. septemb-
rini.

Kui kodutarbija ei ole praeguseks 
valinud ühtki elektripaketti ja kasu-
tab hoopis üldteenust, siis muude-
takse sellise tarbija üldteenuse hind 
alates 1. oktoobrist 2022 võrdseks 
universaalteenuse hinnaga.

Lisainfo universaalteenuse ja rii-
gi toetusmeetmete kohta on leitav 
MKMi kodulehel.

Kuulutaja
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Kuldpulmapaaridest õhkub elukogemust ja väärikust
Eelmisel reedel oli Rakvere 
Kolmainu kirikus pidulik ja 
helge – Lääne-Virumaa Oma-
valitsuste Liit ning linna krist-
likud kogudused kutsusid 
vastuvõtule abielupaarid, kel 
tänavu täitus 50, 55 või 60 
aastat teineteisele jah-sõna 
ütlemisest.

Katrin Uuspõld

„Juba 11. korda toimub vastuvõtt. 
Julgen öelda, et selle aasta eripära 
on see, et väga palju – seitse paari 
– on 60 aastat koos olnud,“ rääkis 
VIROLi haridus- ja kultuurispetsia-
list Ingrid Pärnamäe. Kutse saadeti 
tänavu kokku 29 Lääne-Virumaa 
paarile. 

Kuldsetele paaridele mõeldud 
tänuüritusel tõi Rakvere Karmeli 
koguduse pastor Gunnar Kotiesen 
oma sõnavõtus välja kolm sõna: ma 
armastan sind. „Emad-isad, kui väi-
ke poisiklutt või tüdrukutirts, teie 
oma laps, vaatab otsa ja ütleb „ma 
armastan sind“, siis seal ei ole elu-
kogemust, läbiproovitust, aga selles 
silmapaaris on siirust ja hellust,“ 
rääkis Kotiesen. „Või kas tuleb teile 
meelde, kuidas altari ees või perbü-
roos, täis enesekindlust ütlesite „ma 
armastan sind“? Aga nüüd on need 
kolm sõna pidanud vastu eluloole, 
erinevatele aegadele – iga aeg lisab 
neile värvi ja kaalu. Te olete otsus-
tanud jääda kindlaks sellele kolmele 
sõnale.“

Rakvere Kolmainu koguduse õpe-
taja Tauno Toompuu märkis pidu-
päevalistele, et juba ainuüksi nende 

tulek kuldpulmapaaride vastuvõtule 
on oluline väljendus. „Te olete siin ja 
sellega väljendate seda, et teie suhe, 
teie abielu on olnud midagi väga eri-
list, te hindate seda. Ja inimene teie 
kõrval on teile jätkuvalt väga kallis,“ 
kõneles Toompuu. Kirikuõpetaja 
rääkis ka mõistuloo mehest, kes oma 
naist nii väga armastas, et peaaegu 
oleks seda talle ka ükskord öelnud 
ning julgustas end oma lähedastele 
rohkem väljendama.

Helle ja Juhan 
Pikkoja Uhtnast, 
60 aastat pulmadest:
Helle Pikkojal on 60 aasta tagune 

pulmapäev väga hästi meeles: ilm 
oli ilus, tal oli seljas helesinine tädi 
õmmeldud kleit, peigmees Juhan 
kandis tumedamat sinist ülikonda. 
„Sinine on mu lemmikvärv,“ sel-
gitas Helle. Tal on meeles ka ko-
gukonna soe suhtumine – kui üks 
tüdruk läks mehele, siis aitas kogu 
küla nii söögitegemise kui muu 
korraldamisega.

Kuldpulmapaaride üritusele pa-
nid paari kirja aga lapsed ja lapselaps 
sõidutas õigel päeval kohale. „Sellest 
kõigest jäi soe tunne, et meist hoo-
litakse. Päev ise aga oli selline, et 
hommikul ma veel noppisin õega 
kartuleid! Puhkasin ja siis oligi mi-

nek, riided olime juba õhtul valmis 
pannud. Abikaasa oli elevil, tuletas 
ikka minekut iga päev meelde,“ rää-
kis Helle. 

Pikkojadel on ka tore traditsioon: 
lapsed ja lapselapsed tulevad neile 
reedeti kohvile, siis arutatakse nii 
möödunud kui eelseisva nädala asju. 

Mis nõu nad noortele annavad? 
„Väga tähtis on andestamine. Seda 
olen ka lapselastele öelnud, andesta, 
ära kanna endaga viha kaasas. Lap-
selapsed kolisid meie naabrusesse ja 
käivad meid sageli vaatamas. Ma ei 
taha oma arvamust noortele peale 
suruda, need on igapäevased nõuan-
ded, mida annan, näiteks kurkide te-

gemine minu retsepti järgi. Aga nad 
peavad ise nägema, kuidas elu käib. 
Mul on hea meel, et nad on arvesta-
vad ja hoolivad – teistest inimestest 
hoolimine on see, mis südame soo-
jaks teeb. Ja kui lapselapsed tulevad 
külla või saad neile midagi kaasa 
anda. Väga armas on kui tuleb lap-
selapselaps ja teretab taati kättpidi,“ 
rääkis Helle.  „Üksteisest hoolimine 
ja andeksandmine on kõige täht-
sam.“ 

Reida ja Sulev 
Kaldmaa Rakverest, 
55 aastat pulmadest:
Vanapaar kinnitab, et kõige raske-

matest hetkedest on elus üle saadud 
ikka teineteisele toetudes. „Kuidas 
muidu! Kahekesi on ikka kaheke-
si, üksinda oleks raskem,“ oli Reida 
Kaldmaa kindel. „Koos tuleb kõik 
mured ja rõõmud läbi elada, sest 
elus on kõike, nii kurbust kui rõõ-
mu.“

Kõige suurem rõõm on paari 
hinnangul olnud oma kodu ra-
jamine. „Tegime seda kahekesi, 
ei olnud meil raha, lihtsalt võtsi-
me ja hakkasime väikese rahaga 
pihta. Mees põhiliselt tegi, mina 
aitasin kaasa. Ja eks laste sün-
nid olid rõõmsad hetked,“ arutles 
Reida.

Nüüd teeb vanapaar koos aiatöid 
ja käib jalutamas. „Sellised igapäeva-
sed asjad,“ täpsustas naine.

Valentine ja Mati 
Visner Tapalt, 
50 aastat pulmadest:
„Kõige rohkem on rõõmustanud 
tütre sünd, lapselaste sünd ja nüüd 
on meil juba lapselapselapsed. 
Kõige raskemad hetked tahaks 
aga ära unustada,“ ütles Valentine 
Visner.

Praegu on paari ühine ettevõt-
mine suure kuuri ehitamine. „Mina 
hoian silma peal ja mees ehitab,“ sel-
gitas naine.

Neile noortele, kes oma abielu 
alles alustavad, on poole sajandi 
pikkuse staažiga paaril aga soovi-
tus: rääkige omavahel rohkem. „Me 
oleme viletsad rääkijad olnud, aga 
rääkimine on tähtis, siis mõistab tei-
neteist paremini, muidu ei arva ära, 
mis teine mõtleb,“ teadis Valentine 
Visner.

Valentine ja Mati Visner – 50 aastat abielu. Foto: Katrin UuspõldHelle ja Juhan Pikkoja abielu on kestnud 60 aastat. Foto: VIROL

Reida ja Sulev Kaldmaa, 55 aastat jah-sõna ütlemisest. 
Foto: Katrin Uuspõld

27. septembril
kell 19
Tamsalu

Kultuurimajas

28. septembril kell 11
Tamsalu Kultuurimajas
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Juhan Kunderi kõnetus tänapäeval
Kuna Juhan Kunderil täitus 
tänavu 170. sünniaastapäev 
ning Juhan Kunderi seltsil 30. 
tegevusaasta, tähistatakse 
seda nii konverentsi, akvarel-
linäituse kui kirjaniku, loodus-
mehe ja pedagoogi auks val-
minud lavastusega „Näita en-
nast, Juhan Kunder!“.

Katrin Uuspõld

Sel pühapäeval tähistab Juhan 
Kunderi Rahvakool Rakveres juu-
beliüritust Kunder 200. „Juhan 
Kunderi selts 30 ja Juhan Kunder 
170 teebki kokku Kunder 200,“ sel-
gitas Juhan Kunderi rahvakooli ju-
hataja Janne Pärlin.

Kui konverents on kutsetega, siis 
laiem avalikkus on oodatud 18. sep-
tembril kell 15.15 Köster Gööcki 
majja (Spordi 14), kus avatakse ak-
varellinäitus ning esietendub Juhan 
Kunderi Seltsi tellimusel sündinud 
lavastus „Näita ennast, Juhan Kun-
der!“. 

„Akvarellinäitusel näeb meie 
maalilaagri tulemusi, kus on pildid 
Kunderi poolt eestindatud lilledest 
ja lindudest, lisaks ajaloo esime-
ne värviline pilt Juhan Kunderist,“ 
märkis Janne Pärlin.

Kui varem tegutses Juhan Kunde-
ri selts ning selle all Juhan Kunderi 
rahvakool, siis sellest aastast on– nii 
selts kui koolitused ühe katuse all – 
selts nimega Juhan Kunderi rahva-
kool.

„Oleme läinud selle peale välja, et 
pakume inimestele seda, mida nad 

tahavad. Me ei ole enam akadee-
milised, nüüd on lihtsad koolitused 
lihtsale inimesele,“ rääkis Pärlin. Sü-
gishooaega tutvustades märkis ta, et 
Kaja Altermanni eestvedamisel ava-
takse taas Loovuslektoorium. „Kaja 
teeb mõttemänge, mina juhendan 
käelist tegevust – sa ei pea olema 
kunstnik, et osaleda,“ julgustas Jan-
ne Pärlin inimesi enese jaoks aega 
võtma.

Rahvakooli juht märkis, et varem 
olid abiks Euroopa rahad, nüüd tu-
leb ise hakkama saada. „Suur värs-
kendus tuli Tiiu Veersalu kaudu, 
kes alustas akvarellikursustega ning 
nüüd juhendab ka akrüülmaali kur-

sust. Inimesed tahavad väga maali-
da!“ rõõmustas Pärlin.

Lisaks on rahvakoolis aiandus- 
ja keelekursusi. „Selgub, et keele-
õpet inimesed oma raha eest eriti 
ei taha,“ nimetas Janne Pärlin. Aga 
tulemas on mitmeid töötubasid, näi-
teks keraamikat. „Vaatame rohkem 
inimese vaimse tervise poole, kuidas 
inimene saab korraks oma tavaelust 
välja astuda – kui inimene kätega 
teeb, siis ta pea ei mõtle argimure-
dele,“ tõi Pärlin välja. 

18. septembril kell 16 on esieten-
dus Piret Saul-Gorodilovi näidendil 
„Näita ennast, Juhan Kunder!“. „Kui 
Kunderi selts minult näidendi tellis, 

siis hakkasin Kunderit uurima ja 
avastasin, et nii palju lapsepõlvest 
tuttavaid muinasjutte on just tema 
omad. Tänapäeval on printsess El-
sad ja Harry Potterid, aga meil on 
oma muinasjutuvestja! Ega Kunder 
pole muidugi ainuke, aga Rakvere 
mõistes tõeline suurkuju,“ rääkis 
Piret Saul-Gorodilov. „Lähtusin 
näidendit kirjutades väga palju just 
tema muinasjuttudest. Hoone, kus 
lavastust mängitakse, ei ole küll 
täpselt see koolimaja, kus Kunder 
tegutses, aga selle juurdeehitis – ja 
seal pidi kummitama, ka see andis 
inspiratsiooni.“

Lavastaja Tiit Alte viitas, et lugu 

räägib ühest küljest Juhan Kunde-
rist, Rakveres elanud vaimuvedu-
rist, kuid teisest küljest räägib see 
meist endist, sest tegevus toimub tä-
napäeval. „See räägib ka suhtest, mis 
meil on minevikutegelastega. On 
müstikat, teadmisi Kunderi kohta,“ 
vihjas lavastaja Tiit Alte. 

Kunderi pärandist on Alte sõnul 
meile praegu kõige kättesaadavamad 
muinasjutud, mida on hea lugeda nii 
lastel kui täiskasvanutel, aga Kunder 
oli ka mõtleja, kes vaevas pead ühis-
kondlike asjadega. „Ja eelkõige oli ta 
pedagoog, kes hakkas rakendama ka 
meil praegugi raskesti rakenduvat 
õuesõpet – tema viis oma õpilased 
Vallimäele ja näitas taimed ette,“ 
rääkis Alte. 

Kuna lavastuse pikkus on alla 
tunni, plaanib KaRakTer sellega 
osaleda ka tulevikus teatrifestivali-
del. 

Esietendusele on võimalik pile-
teid osta kohapealt ning tulu läheb 
Juhan Kunderi pingi jaoks. 

„Rakvere linnas võiks olla üks 
Kunderi pink ja see võiks olla Pikal 
tänaval. Pikale tänavale on paigalda-
tud aga modernsed pingid ja mida-
gi teistsugust ei sobiks sinna lisada. 
Ehk on mõistlik tellida ilus suur 
plaat ja paigaldada olemasolevale 
pingile. Võibolla otsustatakse aga, et 
Kunderi pink võiks olla näiteks Val-
limäe veeru peal – seda veel ei tea, 
aga soovime tekitada seemne selle 
pingi jaoks,“ rääkis Maia Simkin Ju-
han Kunderi seltsist. 

KaRakTer mängib lavalugu Juhan 
Kunderist Gööcki majas ka kahel 
korral järgmisel nädalal.

„Näita ennast, Juhan Kunder!“ toob lavale KaRakTer. Foto: Tea Parts

Algavad 
keelekohvikud 
ukrainlastele

E smaspäeval, 19. septemb-
ril algavad Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus keele-

kohvikud siinsetele ukrainlastele. 
Kuigi raamatukogus on keelekoh-
vikud toimunud juba mitu hooaega, 
on tänavu fookus just ukrainlastel 
ning rahastus on saadud kohane-
misprogrammi raames, mis annab 
rohkem võimalusi.

Eestvedaja Lea Lehtmets rääkis, 
et tänavu on rohkem töötubasid, 
väljasõite-ekskursioone. „See kõik 
aitab neil meie eluga kohaneda, 
paremini siin hakkama saada, sisus-
tada vaba aega, luua uusi kontakte, 
viia mõtteid sõjateemadelt mujale, 
saada vastuseid oma küsimustele,“ 
rääkis Lehtmets. Ta rõhutas, et te-
gemist ei ole keelekursusega, vaid 
keeleõppe moodusega vabas õhk-
konnas ning eesmärk on kohaneda 
eluga Eestis.

„Tutvustame muuhulgas ka meie 
e-riiki, õpetame, kuidas anda di-
giallkirja. Tutvustame meie kom-
beid, igapäevaelu nüansse. Plaanis 
on rääkida ka liiklusohutusest ja 
helkuritest, mis neile on täiesti 
tundmatu teema. Õpe toimub vene 
keele baasil,“ selgitas Lea Lehtmets.

Kui keelekohvikud toimuvad 
esmaspäeviti kell 17-18 raamatuko-
gus, siis väljasõidud on nädalavahe-
tusel. Plaanis on külastada metsa ja 
merd Lahemaal, käia rabas, külasta-
da talu, sõita Narva.

Keelekohvikud on osalejatele 
tasuta, samal ajal on osalejate lastel 
võimalik veeta aega lasteosakonnas.

Katrin Uuspõld
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Selle nädalalõpuga algab 
Rakvere teatris 83. hooaeg 
ning esietendub suisa kaks 
lavastust: reedel „Ki(i)vi süda-
mel“ ja laupäeval „Di ja Viv ja 
Rose“. Kogu hooajale vaada-
tes lubab Rakvere teatri juht 
Velvo Väli, et nii nagu igal tei-
selgi aastal – saab naerda ja 
saab nutta!

Katrin Uuspõld

„Teater peab ühest küljest täitma 
kõik vanuselised nišid. Teisest kül-
jest tuleb teatril tõlgendada tänast 
päeva, pakkudes tröösti või mee-
lelahutust sellele publikuosale, kes 
tahab unustada ümberringi toimu-
va, ja mõtestades argielu neile, kes 
tahavad kaasa mõelda või rääkida. 
Eks Rakvere teatri hooaeg on sellest 
kõigest kantud. Nii nagu iga hoo-
aja eel võib öelda: saab naerda, saab 
nutta!“ iseloomustas Rakvere teatri 
juht Velvo Väli.

Värsked lavastused
Teatrijuhi sõnul on Rakvere teatri 

publik hästi vastu võtnud vormi, et 
pärast hooaja esietendust saab jalga 
keerutada. „Sel aastal on veidi teist-
moodi. Hooaja suur avamine on küll 
laupäeval, aga reedel on esimene 
esietendus – Rakvere teatri naabru-
ses olevas piiritustehases. Tegemist 
on veidi eksperimentaalsema la-
vastusega, mis on sündinud noorte 
enda ettevõtmisel proovisaalis, neile 
ei ole ette antud materjali, soovi ega 
suunda. Lavastust mängime ainult 

loetud kordadel, sest piiritustehas 
on muutumas, seal käivad ümber-
korraldustööd,“ selgitas Velvo Väli. 

„Ki(i)vi südamel“ autor ja lavas-
taja on Jaune Kimmel ning osades 
Rainer Elhi ja Märten Matsu.

Homme õhtul (17. septembril) 
esietendub teatri suures saalis Ame-
lia Bullmore´i „Di ja Viv ja Rose“. 
„See on ajatu komöödia, laval on 
kolm daami oma parimas eas ja vor-
mis: Ülle Lichtfeldt, Tiina Mälberg 

Velvo Väli: Minu soov on, 
et ka rasketel aegadel 
suudame säilitada 
kultuursuse ja teatri

ja Elina Reinold külalisena. See on 
materjal, mis võimaldab kolmel nai-
sel hullata heas mõttes oma näitleja-
oskustega. Eluline komöödia prob-
leemidest, rõõmudest, suhetest kol-
me naise elus,“ kirjeldas Velvo Väli. 

Pärast esietendust saab tantsida 
väikeses saalis muusikalise kollektii-
viga Singer Vinger. „Hardi Volmer 
on Rakvere teatris loojana, lavas-
tajana, kunstnikuna teinud aasta-
te jooksul mitu tegemist. Seekord 
tõmbab ta hooaja käima selle Hardi 
Volmerina, keda teab laiem üldsus,“ 
rääkis Väli. Pärast Singer Vingerit 
keerutavad plaate aga „Ki(i)vi süda-
mel“ noored.

14. oktoobril esietendub väikeses 
saalis konspiratiivseks trilleriks ti-
tuleeritud „Ajurünnak“, mille toob 
lavale Taago Tubin Ugala teatrist. 

18. novembril jõuab lavale Ur-
mas Lennuki kirjutatud ja lavas-
tatud „Nipernaadi talv“. „See ei ole 
üks-ühele see Nipernaadi, kellest 
oleme võinud raamatust lugeda. Ur-
mas Lennuk on võtnud Nipernaadi 
– teda kajastab Hannes Kaljujärv – 
alusmaterjali, aga nüüd on Niper-
naadi vanaks saanud ja hakkab vanu 
tuttavaid uuesti külastama. Kes tun-
nevad Urmas Lennuki varasemat 
loomingut ja käekirja, võivad aima-
ta, mis suunas asjad triivivad, aga 
Urmas ka alati üllatab. Saame näha!“ 
ootab Velvo Väli ka ise.

10. detsembril toob teater välja 
laste jõululavastuse. „Sellel aastal on 
algmaterjal tulnud läbi kõige selle, 
mis meie ümber toimub. Lavastuse 
pealkirjaks on „Lohe linna all“ ja see 
baseerub Ukraina muinasjuttudel. 
Lavastaja Helen Rekkor on lugenud 
hulgaliselt Ukraina muinasjutte ja 
nendest noppinud välja need, mis 
lavastusse jõuavad,“ rääkis Velvo 
Väli.

Vanad tuttavad
Lisaks uuslavastustele on repertuaa-
ris lavatükke ka eelmistest hooaega-
dest.

„Teeme lavastusi külastajatele 
kultuurilise meelelahutuse, elamuse 
– igal lavastusel oma suund – saami-
seks. Niikaua kui inimesed nendest 
lavastustest midagi leiavad, on meie 
kohustus neid mängida,“ ütles Velvo 
Väli. 

„Kuni ta suri“ on üks neist la-

vastustest, mis mitu hooaega vastu 
pidanud. „See on pakitud kergesse 
nostalgiakastmesse nende jaoks, kes 
on kogenud nõukogude perioodi. 
Eelkõige on see meie enda elu, la-
vastus, mis räägib kõige soojematel 
ja argisematel teemadel, ema-tüt-
re suhetest, armastuse erinevastest 
vormidest, üksikute teineteise leid-
misest – kõik see, mis on igapäeva-
selt meie kõigi elus. See on hoidnud 
seda publiku jaoks värskena ja ihal-
datavana,“ leidis Väli.

„See kõik on tema“ on samuti 
publiku poolt väga hästi vastu võe-
tud. „Tegemist on ema ja poja suht-
luse võimalikkusega, kui palju ema 
teab oma poja tegelikest mõtetest, 
kuidas toimib veebisuhtlus,“ rääkis 
Velvo Väli. Ta nimetas, et teatrite-
gijate jaoks on olnud noori kõnetava 
materjali leidmine võrdlemisi kee-
ruline. „Sidusime juurde vestlussarja 
veebipolitseinikega,“ märkis Väli.

Kui tuua välja veel üks varasema-
test aegadest pärit lavastus, siis teat-
rijuht nimetab eelmisteks jõuludeks 
valminud „Inglit“. „Inimestel on 
hirm tantsulavastuse ees, aga laval 
on Rakvere teatri näitlejad, tegemist 
on väga visuaalse, kaasahaarava, jäl-
gitava lavastusega. Inimesed, kes on 
umbusuga suhtunud tantsulavastus-
se, on selle lavastusega väga rahu-
le jäänud ja tagasiside tõttu toome 
lavastuse detsembris taas vaatajate 
ette. Soovitan neile, kes kardavad 
tantsulavastusi ja eksperimentaalset 
teatrit, „Ingel“ ei ole kindlasti mitte 
see. Julgustan vaatama tulema ja ko-
gemust nautima!“ ütles Väli.

Teist poolt hooajast teatrijuht 
veel ei ava, sest kõik kokkulepped ei 
ole kivisse raiutud. Küll on paigas, 
et suvel tuleb uuesti „Robin Hood“ 
Lammasmäel.

Mis puutub teatri meeskonda, 
siis sellest sügisest alustab uus pea-
kunstnik Krista Aren, kes on varem 
kunstnikuna teinud kaasa Rakvere 
teatris lavastuskunstnikuna. „Rak-
vere teatri jaoks ei ole Krista võõ-
ras, ta on sisekujundajana olnud ka 
Rakvere teatri majade seesuguseks 
saamise juures,“ märkis Velvo Väli.

Eelmisel hooajal lahkunud Too-
mas Suumani koht on aga täitmata. 
„Tema lahkumine oli väga kurb mit-
te ainult meie teatri, vaid kogu Eesti 
teatri jaoks,“ märkis Väli. 

Valikute küsimus
„Inimestel on nii paju võimalusi ja 
valikuid lisaks teatrile: reisid, tren-
nid, huviringid, peresündmused. 
Kui vanasti osteti terveks aastaks 
piletid ära, siis nüüd pigem ostetak-
se vahetult enne. On üksikuid, kes 
siiski ka terve hooaja piletid korraga 
ostavad,“ iseloomustas Velvo Väli 
muutuste mõju ühiskonnas. 

Kõik hinnad tõusevad, ka teat-
ripiletite hinnad. „Enamus teatreid 
tõstis oma piletihindu sellest sügi-
sest. Rakvere teater tegi majandusli-
kult raske otsuse, aga säilitame oma 
teatrisõbrale piletihinna aasta lõpu-
ni,“ ütles Velvo Väli ja lisas, et eda-
sised otsused sõltuvad meie ümber 
toimuvast.

„Segadus, mis terves riigis toi-
mub, on tingitud poliitilisest olu-
korrast piiri taga, sõjaolukorrast, 
mis on varsti ligi aasta hoidnud 
meid oma kammitsais. Sellele 
eelnes covidi-aeg, mis oli samu-
ti raske. Energiahinnahüpped, 
hinnatõusud. Kõigil, mitte ainult 
inimestel eraeluliselt, vaid ka ette-
võtetel, riigil, kõigil on üsna pikka 
aega majanduslikult keeruline ja 
segane aeg. Kindlust, pidepunkte 
on olnud vähe. See on mõjutanud. 
Aga ma loodan, et selles segadu-
ses ei kao ära inimlikkus, kultuur,“ 
arutles Velvo Väli. „Meie jaoks siin 
majas on materiaalselt raske, ka 
teatrikülastaja jaoks on materiaal-
selt raske, aga ma tahaks loota, et 
teemad, mida me käsitleme, jõua-
vad nende inimesteni, kes on har-
junud Rakvere teatris käima. Ja kes 
on harjunud Rakvere teatris käima, 
oma rahakotti vaadates ja oma iga-
päevaseid otsuseid tehes, ei jätaks 
kultuuri sinna kõige viimase veere 
peale, vaid leiaksid võimaluse tulla 
üles teatrimäkke või sõita Rakverre 
kohale, et olla need paar tundi teat-
risaalis koos. Teps mitte tähtsusetu 
lisaks toidule, riidele ja toasoojale 
ei ole ka meie vaimne pool. Panen 
kodus plaadi mängima, loen raa-
matut, vaatan telerist saateid, aga 
vähem tähtis ei ole see, et tulen 
ühisesse kultuursesse ruumi, suht-
len inimestega, olen üks osa suhtlu-
sest, mis toimub lava ja saali vahel. 
Minu soov on, et see pool ära ei 
kaoks, et ka rasketel aegadel suuda-
me säilitada kultuursuse ja teatri.“

„Ki(i)vi südamel“ – lavastaja Jaune Kimmel ning näitlejad Märten Matsu ja Rainer Elhi. Foto: Helen SolovjevÜlle Lichtfeldt, Tiina Mälberg ja Elina Reinold uuslavastuses „Di ja Viv ja Rose“. 
Foto: Evelin Rikma
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S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

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

B-kat e-õpe 20.09 ja 22.09
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 16.09 ja 30.09
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Ootame Sinu CV-d hiljemalt läbi www.cvkeskus.ee,03.10.2022

www.cv.ee või www.adven.ee karjäärilehe.

Lisainfo telefonil 5029312

TASUTA Koolitused 2022

Omahinna arvutamine MS Exceli abil transpordi, laonduse
ja tootmise hinnakujundamisel
05.10-09.11.2022, K kell 16.00-20.00
Teenindusalane inglise keel
03.10-15.11.2022, E ,T, N  kell 16.00-18.15
Karjääripööre-teadlik enesejuhtimine
10.11-15.12.2022, N kell 15.30-19.15
Savikrohvimine keskkonnasõbralikus ehituses
04.10-27.10.2022,T ja N kell 17.00-20.00
Suhtlemis-ja koostööoskused
29.09-01.11.2022, kell 15.30-19.15
Tabeltöötluse baaskoolitus
21.11-15.12.2022, E ja N kell 16.00-19.15
Looduslike värvidega dekoratiivviimistlustehnikad

keskkonnasõbralikus ehituses
01.11-24.11.2022, T ja N kell 17.00-20.00
Kontoritöö tarkvara kasutamine (MS Office)
19.09-20.10.2022, E ja N kell 16.00-19.15
Piduliku laua katmine ja sellega seotud eritehnikad
27.09-03.11.2022,T ja N kell 16.00-20.00
Koka kutseeksamiks dokumentatsiooni vormistamine

(Word, Excel, Wix)
25.10-14.12.2022, T ja K kell 16.00-20.00
Käsikaarkeevituse algkursus
10.10-25.10.2022, E,T, K, N, R kell 16.00-20.00
Poolautomaatkeevitaja algkoolitus
07.11-22.11.2022, E,T, K, N, R kell 16.00-20.00
TIG keevitaja algkoolitus
05.12-20.12.2022, E,T, K, N, R kell 16.00-20.00

OÜ Puider Pajus  s 
pakub tööd 

nelikanthöövli 
operaatorile. 

Väljaõppe võimalus 
kohapeal. 

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

ARTML TEOSTAB RASKETEHNIKA 
REMONTI- JA VÄRVIMIST.

Meie TAPAL asuv töökoda otsib oma kollektiivi 

KEEVITAJAT ning 
LIIVAPRITSI OPERAATORIT

OOTUSED 
KANDIDAATIDELE:
- eesti keele oskus kõnes
- keevitusoskus MIG ja vara-
sem töökogemus keevitajana 
(kehtib keevitajale)
- tehniline taip ja täpsus
- töötahe ja õppimisvõime, oskus 
kuulata
- tahe töötada meeskonnas

PAKUME:
- töökohta Tapa linnas
- motiveerivat üle eesti keskmise 
töötasu
- võimalust elamispinnale
- paindlikku töögraafi kut
- ametile spetsiifi list väljaõpet

Kui see kuulutus sind kõnetas, siis ootame 
sinu CV-d ja motivatsioonikirja

aadressile artmltapa@gmail.com, 
lisainfo mob 51916311, https://artml.ee/et/,

leia meid Facebookis: ART ML

PAKUN TÖÖD

• Pakun välisvee- ja kana-
lisatsioonitööd: välitööd, 
trass ja septikud. Kiire! Tel 
5353 6865

• Tule maalriõpilaseks. Kui 
tahad uusi oskusi ja ka raha 
teenida on pakkumine sulle. 
Töö ei ole füüsiliselt raske, aga 
on vaja täpsust ja tähelepane-
likust. Esialgu on toimetamine 
Rakveres, kuid hiljem ka mujal 
Lääne-Virumaal. Esialgne töö-
tasu on 7 € neto. Tel 503 0406

• Pakun tööd PVC halli üles-
panekul. Halli mõõt 5x10 m. 
Tel 503 5726

• Vajan Rakveres õueterrassi 
ehitajat oma materjalist, kas 
vanadest kõnnitee plaatidest 
või terrassi lauast, soodsa hin-
naga. Kõrget hinda pole võima-
lik maksta. Kiire! Tel 554 6490

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

 OTSIN TÖÖD

• Kogemustega ehitusmees
otsib tööd. Vahendid ja 
auto olemas. Tel 5678 2709
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

PAKKUMISED 16.-22. september

8.38
9.48

Toorjuust Philadelphia
al 175 g / 2 sorti
Estover

A+ A

Poolsuitsuvorst Rakvere
350 g
HkScan

Kreeker Tuc Mini
(sibula ja haoukoorega)
100 g

Kreeker Tuc Mini
(sibula ja haoukoorega)
100 g

Kreeker Tuc Mini
(sibula ja hapukoore)
100 g

Pehme kohupiim Mo Saaremaa
(laktoosivaba)
500 g

NÄDALAPAKKUMISED 16.-22. september Broileri kintsuliha
(suitsutatud) ~300 g
1 kg
Nõo

Juustuvorst Maks & Moorits
(77,7% liha)
350 g
Atria

Pasta singi-koorekastmes Mamma
300 g
Saarioinen

2.28
6.51 €/kg

2.68

2.18
6.23 €/kg

2.88

Kaerapudrutopsid Semper
2 x 130 g
(8+ kuud)
2 sorti

Koonusjäätis Jättis
al 96 g / 3 sorti

2.18
12.11 €/kg

2.88

2.38
7.93 €/kg

2.58

2.98
11.46 €/kg

3.78

2.24
al 11.20 €/kg

2.48

1.88
3.76 €/kg

2.28

1.14
3.00 €/kg

1.38

Assortii Tallinn
348 g
Pergale

1.08
1.24

1.94
al 18.83 €/kg

2.38

Kannujogurt Oga
1 l / 2 sorti

2.38
13.60 €/kg

2.68

3.64
10.46 €/kg

5.48

3.28
9.11 €/kg

3.98

Martsipanikompvek Kalev
(klassikaline)
175 g
Orkla

Hommikusöök Cini Minis
Churros
360 g
Nestle

Hommikusöök Cini Minis
Churros
360 g
Nestle

Jogurt Gefilus
(laktoosivaba)
380 g / 3 sorti
Valio

Täissuitsuvorst Põdralihast
180 g
Rannarootsi

A+ A

A+ A

06.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Seapea, 1 kg

3.88
4.48

Makaronid singiga
1 kg

3.88
4.48

Kartuli-köögivilja salat, 1 kg

Keeduvorst Laste
(viilutatud)
150 g

0.48
0.60

3.20 €/kg

Sibula-grillvorst, 1 kg

4.28
4.78

0.28
HEA HIND

29.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Kodune hakkliha, 1 kg
(pakendatud)

3.98
4.88

3.98
4.98

Searibi, 1 kg

Hommikusöök Cini Minis
Churros
360 g
Nestle
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED 16.-22. september

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

Muu alk. jook Bacardi Breezer
4 275 l%, 0,
3 sorti
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Šampoon ja palsam
Nature Box
385 g / 2 sorti

Suuvesi Listerine
Cool Mint
500 ml

Smuuti-kõrrejook Semper
200 ml
2 sorti

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

Vein Frontera
al 12,5 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Ballantine´s
Finest Blended Scotch
40 0,5 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Hambapasta Blend-a-Med
75 ml
3 sorti

Pesukaitse Discreet
60 tk
4 sorti

Dušigeel Men Expert
Barber Club 5in1
300 ml
L´oreal

Kiisueine Felix
85 g
erinevad

Mopp Vileda
Super Mocio
1 tk

Varumopp Vileda
Super Mocio
1 tk

Raseerija Wilkinson
Extra 3
4 tk / 2 sorti

WC puhastusvahend Bref
700 ml / 2 sorti

Basmati riis Panzani
500 g

Pasta Carbonara 5min Maggi
50 g

Šampinjonisupp Maggi
(krutoonid)
14 g

KGT Vein Dreamer
Late Harvest
al 12 75 l%, 0,
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

2.28
4.56 €/kg

2.78

1.28
25.60 €/kg

1.54

0.38
27.14 €/kg

0.54

0.94
4.70 €/l

1.28

3.08
10.27 €/l

4.98

3.88
7.76 €/l

5.48

1.74
23.20 €/l

2.28

4.88
12.68 €/kg

6.78

Õhuvärskendaja Air Wick täide
Freshmatic
250 ml
3 sorti

4.98
19.92 €/l

7.48

2.58
0.04 €/tk

3.18

2.88
0.72 €/tk

3.34

1.94
2.77 €/l

2.38

0.44
5.18 €/kg

0.58

7.98
10.38

5.98
8.98
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AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

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

TARTU, KESKUSE TEE 2

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

PÕLVA, KESK TN 41

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

NARVA, TALLINNA 52, 
220m2 - 1. korrusel

NARVA, RAKVERE 71, 
MEGAMARKET

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

LOKSA, 
ROHUAIA 6

71,2m2 - 1. korrusel

RAKVERE, 
TURU KAUBAMAJA, 
LAADA 16

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

Tel: 5554 5501

KINNISVARA

• Müüa vähest remonti vajav 2toa-
line puuküttega korter. Info tel 
5647 1761

• Müüa 2toaline korter äsja reno-
veeritud 5-kordses majas Tapal. 
Tel 5664 9980

• Müüa Kundas 3toaline korter. 
Tel 5911 2529

• Müüa 3toaline korter Väi-
ke-Maarjas, Ravi 2-8. Tel 5656 
6873

• Müüa garaaž Saue tänaval, he-
lista tel 529 1004

VAHETUS
• Vahetada Rakvere südalinnas 
2toaline korter (50 m2) avara 
köögiga, rõdu ilusa vaatega 2toa-
lise korteri vastu Kuusalusse. Tel 
5800 4765

OST

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

• Ostan 1-2toalise korteri Kun-
das. Seisukord pole oluline. Tel 
5373 5838

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

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

• Soovin osta maja Rakveres või 
selle lähiümbruses max 15 km. 
Tel 525 2303

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja samuti 
võib sisse jääda kogu teie vana 
prügi või mittevajaminevad as-
jad. Hind kokkuleppel. Tel 522 
6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 3-4toalist kor-
terit/maja Rakveres või selle lä-
hedal. Ahjuküttega. Tel 5619 0581

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile pikemaks ajaks 
kohusetundlikule inimesele 1toa-
line pliidiküttega korter Rakvere 
südalinnas (dušš, WC olemas). 
Tel 5656 9826

• Üürile anda või müüa 1toaline
keskküttega korter Tamsalus 
(tuba, köök, esik, vannituba, pa-
kettaknad, turvauks). Tel 5680 
1956

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

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. 
Tel 501 0497

• Soovin osta garaaži Rakveres hin-
naga kuni 3500 €, olenevalt asuko-
hast ja seisukorrast. Tel 5596 6959

ÄRIPINNAD

• Anda rendile HAMBARAVIKA-
BINET koos sisustuse ja tehnikaga, 
sertifi tseeritud, täiesti töökorras, 
Rakveres bussijaama vastas Vilde 
14. Vaata ka kuulutust www.uus-
maa.ee. Tel 5648 6638

• Anda rendile äripind, 58 m2 

(heas korras, konditsioneer jm), 
bussijaama vastas Vilde 14, Rak-
vere. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa mikrobuss Citroen Jum-
per 2007. a, läbinud väikse õnne-
tuse aga töökorras, hind kokkulep-
pel. Tel 5801 8832

• Müüa Fiat Doblo, 2002. a, ÜV 
08/2023, bensiin, manuaal, konks, 
talverehvid, sõidukorras, 5 iste-
kohta. Tel 5551 7996

• Müüa Nissan Almera plekk
veljed 4 tk, väga heas korras. Tel 
515 0641

• Müüa järelkäru, heas korras 
kerghaagis. Hind 300 €. Tel 
525 3233

VARUOSAD
• Müüa mootorratta Jawa 350
originaalvaruosad 20 nimetust. 
Tel 515 8371

OST

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

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

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

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

• Ostan igasuguses seisukorras 
vanu sõidukeid, vanaaegseid
sääreväristajaid, tsikleid. (VAZ, 
GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, 
delta) jne. Maksan head hinda!  
Tel 5388 4499

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

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan kõiki Toyota marki sõi-
dukeid. Sobivad veel Nissan: 
Almera, Primera, King Cab, 
Pick up, Navara, Sunny, Vanet-
te; Mitsubishi L200, L300, L400, 
Pajero Sport; Suzuki Grand 
Vitara bensiini mootoriga; 
Honda CR-V, bensiin, auto-
maat; Mercedes 190D, Sprinter 
või vanemad bussid; Hyundai: 
i20, i30; Mazda B2500, E220; 
Volkswagen Golf 3 variant, 
Sharan 1. 8, bensiin. Tel 5896 
1576 või tee pakkumine meili 
teel rscarexport@gmail.com

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

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

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

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

• Rentida väike laadur Avant 
225. Võimalik tellida ka koos 
juhiga. Tel 522 6408

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

LOE
KUULUTA

kuulutused.kuulutaja.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, 

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
mudel (2,45 x 9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 
x 2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

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

KAEVETEENUSED

• Teostame kõiki suuremaid 
ja väiksemaid  kaevetöid mi-
niekskavaatoriga. Puurime ka 
auke aiapostidele. Tel 529 9356

• Mulla sõelumine ja müük. 
Laaduri teenus. enn1602@
gmail.com. Tel 5646 6749

FEKAALIVEDU JA VESI 
• Teostame fekaaliveoteenust
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 
5194 4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine.  Kaevuümbriste 
ehitus ja käsipumpade remont. 
Tel 5840 0240

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

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd. Eramajas, korteris kui 
ka tootmishoones. Tehnosüs-
teemide hooldus, remont ja 
diagnostika. Eriväljasõidud 7 
päeva nädalas. info@watercat.
ee, tel 5697 9409

• Santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Teostan plaatimistöid. Tel 5663 
8010

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• Ehitusprojektide koostami-
ne. Rekonstrueerimis- ja muu-
datusprojektid. Laienduspro-
jektid ja mõõdistusprojektid. 
Ehituslubade taotlemine, ehi-
tusteatise esitamine. Kasutus-
lubade taotlemine ja kasutus-
teatiste esitamine. Lühikesed 
tähtajad! Tel 5850 7731, email: 
info@korsarprojects.eu.

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

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

• Ehitus- ja remonttööd. Sisevii-
mistlustööd, fassaadid (soojusta-
mine, värvimine, vooder), katu-
sed, vundamendid, terrassid jne. 
Vannitoad ja santehnilised tööd.. 
Tel 5803 4004, kui tekkis huvi siis 
helistab ja jõuame hinnas kindlasti 
kokkuleppele.

• OÜ Margolux tegeleb korterite
renoveerimisega. Mööbli paigal-
dus. Vannitubade plaatimine. Tel 
5556 3558

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remondi-
töid. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Saunade, grillimajade, vari-
katuste, terrasside ehitus. Tel 
5889 2528

• L i n t v u n d a m e n t i d e  e h i -
t u s ,  m ü ü r i t ö ö d ,  p u i t f a s -
saadid, puitkonstruktsioo-
nid, renoveerimine. Tel 5646 
0674

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

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

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

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

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santehni-
l isitöid,  elektr itöid.  Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 
9785

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,  
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com
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www.kuulutaja.ee

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Ostan 
ENSV-aegseid 

märke ja 
autasusid, 
margikogu. 

Tel 510 7541

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-
satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

TRIMMERITÖÖD.
Ka pikemad koostööd.

Tel 5555 3356

Ostan pildil olevad esemed. Värvid võivad erineda. 
Pakkuge ka teisi Tarbeklaasi vaase ja karahvine. 

Tel 529 1288

MUUD TEENUSED

• Mahla pressimine Rakvere 
piires 50 senti liiter. Mujale 
kokkuleppel. Pressi ja purustaja 
rent 40 €/päev. tiiu.vali@mail.
ee. Tel 5820 5070

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

• Korteriühistute sisekoristus, 
kontoriruumid, olmeruu-
mid. Normkoristus OÜ. irina@
normkoristus.ee. Tel 5391 0536

• Hauaplatside hooldus ja kor-
rashoid. Pakume nii ühekordset 
kui ka hooajalist hauaplatsihool-
dust. Tel 5820 7337, lisainfo http://
www.kalmistuhooldus.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528 

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

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

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

• Kogemustega kõrgharidusega 
raamatupidaja osutab fi rmadele 
raamatupidamisteenust. Tel 
55686 385, 5688 7448; e-mail: be-
nedicion2@gmail.com

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja rent. 
Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. 
Alates 31.01.2022 uus aadress E. 
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaad-
ress info@itsalong.ee

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

KODU

• Palun aidake tuua 6 väikest 
köögikappi Kohilast Tartu. Tel 
5817 2199

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

• Käsitsi kooritud kuuselatid, 
aiapostid, katusemalgad ja mõr-
ravaiad. Tel 5662 5497

• Müüa rahvariiete komplekt
ja pastlad nr 39; akordion Welt-
meister 96 bassi, akordion Manfri-
ni-Itaalia 12o bassi, laste rahvarii-
de pluusid. Info telefonil 5674 0905

• Müüa keraamilised plaadid - 
15x15 cm, riidekirst koos madala 
baarikapiga-individuaaltellimus, 
fototehnikat ja fotoalast kirjan-
dust. Info tel 5674 0905

• Müüa erinevad elektrimootorid
ja 120 L kütusemahuti. Tel 5383 
9410

• Pakun täispuidust voodi (2x1) 
madratsiga, elektripliit, külmik, 
mööbel „Junior. Tel 5594 7776

• Müüa jootmiseks tina 12 kg 
– 80 pulka ja kampoliga tinat-
raat läbimõõduga 3 mm – 12 
kg. Tel 5646 0712

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja vä ärisme-
talle. Tühjendusostud majapida-
miste likvideerimisel. Raha kohe, 
koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antii-
giäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan nõukaaegse mahlapressi
ja õunapurustaja. Tel 507 9984

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 170 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristall-
nõusid,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

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

• Ostan maale, akvarelle (all nur-
gas R. Sagrits, E. Kits, R. Uutmaa, E. 
Okas jne). Pakkuge ka teisi tuntud 
kunstnikke. Samuti must-valgeid 
seinapilte ja naiste kujusid. Kor-
ralik hind, raha kohe kätte! Tel 
5677 0569

• Ostan kuldmündi, hind kuni 
500 €. Lisaks hõberahasid. Tel 
5590 6683

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

Tsirkulatsioonipump 
NOVA 

„tark“ A energiamärgis, 
8 töörežiimi
 25/130/60

 25/180/40(60)
HIND 90 €, 

UUS! GARANTII!

Tel 5662 1147, 324 4103

Tsirkulatsioonipump 
MAGI 2 

„tark“ A energiamärgis, 
8 töörežiimi
25/60/130

25/40(60;80)/180

HIND 110-120 €, 
UUS! GARANTII!

Tel 5662 1147, 324 4103

KUULUTA
kuulutused.kuulutaja.ee
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

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

Info tel 5648 6638

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

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Müüa saetud lõhutud 
kü  epuid koos 

koju veoga.
Tel 5615 2941

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Ostan 15 võrku kütteklotse. Tel 
5685 9802

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

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 5 €/kott ja kasel 6 €/kott. 
Tel 505 1528

• Müüa lõhutud küttepuid (ka 
kuiva), pakkuda ka 30 cm 40 L 
kuivi. Tel 5554 6093

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

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 
9113

• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, ehitusliiva, täi-
teliiva, haljastusmulda. Suu-
remate koguste tellimisel koos-
tame hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5619 8547  

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

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

• Katela saekaater pakub sae- 
ja höövelmaterjali koos ko-
haletoomisega. Lisaks saema-
terjalile valikus veel küttepuud
ning küttepinnad. Võimalik ka 
ise materjalile järele tulla - asu-
me Katela külas, Rakvere vallas. 
Lisainfo kodulehelt http://
www.katelapuit.ee, meili teel: 
katelapuit@gmail.com või he-
listades tel 5982 1004

kuulutused.kuulutaja.ee

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa talvekartul. Sordid: „Lau-
ra“, „Teele“ ja „Lilly“. Koti suurus 25 
kg, hind 20 €. Kartul on kasvatatud 
Lääne-Virumaal, kasutatud kom-
posteeritud sõnnikut, ei kemikaa-
le. Transport Rakverest kuni 15 km 
tasuta. Info tel 5191 1679. Samas 
võimalik tellida ka punapeeti, 
porgandit, nendest valmistatud 
mahla või kõrvitsamahla.

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

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo tele-
fonil 526 1408

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 
9113

• Purustatud turba allapanuga 
hobusesõnnik, asendamatu soo-
juse hoidja kasvuhoones, sobib 
hästi ka lillede-puude-põõsaste 
istutamisel väetiseks ja aiamaale 
rammuks. 80 L=6.50 €. Rakvere 
piires koju toomine tasuta. Tel 
5557 2217

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

Müüa sõelutud 
muld, 

10 €/tonn.
Asukoht Lääne-Virumaa.

Tel 5364 3269

VANAVARA

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, rin-
namärke, vimpleid, heliplaate, 
kellasid, fototehnikat, fotosid, 
albumeid, raadio, lauanõusid, 
ehteid ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984 

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

•  Ostan majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami, ka 
tänapäeva esemeid, teile mitte-
vajalike esemeid ja antiiki, hinnad 
head, koju kutsed. Tel 503 1849

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

•  Ostan Tarbeklaasi värvili-
sest klaasist vaase, nõukogu-
deaegseid ja vanemaid ehteid, 
sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. 
Samuti ostan nõukogudeaeg-
seid ja ka vanemaid raami-
tud seinapilte, graafi lisi lehti, 
õlimaale, akvarelle, kujusid, 
keraamilisi seinaplaate, fotoa-
paraate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse hu-
vitava vanavara, raamatute ja 
kunsti ost! Tulen ise kohale - 
raha kohe kätte! 5649 5292

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

LOE
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Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

kuulutused.kuulutaja.ee

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) valmis-

tamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 1.00 2.00
Maitseroheline kg 8.00 12.00
Küüslauk kg 10.00
Tomat kg 2.50 4.00
Väike kurk kg 2.50
Sibul kg 2.00 3.00
Värske peakapsas kg 1.50
Kaalikas, peet kg 1.50 2.00
Suvikõrvits kg 1.00
Kõrvits kg 1.00
Porgand kg 2.00 2.50
Aeduba kg 5.00
Põlduba kg 5.00
Aedvaarikad, Eesti kg 12.00 14.00
Pohlad liiter 6.00
Jõhvikad liiter 6.00
Astelpaju marjad 
(oksaga) kg 6.00
Ploomid, imp. kg 3.00 3.50
Ploomid, Eesti kg 2.00 3.00
Õunad, Eesti kg 1.50 2.00
Kukeseened kg 10.00
Mesi kg 7.00

HINNAD RAKVERE TURUL 15. SEPTEMBER.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Reedel, 16. septembril kell 10.00 – 12.00 müüb turul puukool istikuid!

Laupäeval, 17. septembril turul Peipsi kala müük! (Aleksandr)

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmu-
seid, käevõrusid, merevaiku, 
münte, hõberublasid, paber-
rahasid, kellasid, hõbedat 
(pitsid,lusikad,portsigarid jne). 
Huvitavad ka vanad rinna-
märgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni ää-
rel“ 30€/tk ja enne 1940. aastat 
trükitud nahkköites raamatuid 
(raamatu selg või kaaned on 
nahaga kaetud) ja muid vanu 
raamatuid. Pakkuda võib iga-
suguseid esivanematest jäänud 
asju! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! 5649 5292

TEATED

• Otsin meeste juuksuri modelle, 
alustan 12.09.2022. Modelli lõikus 
Eedeni Aed, Viktoria, tel 5332 
6207

• Võtan müüki kaltsuvaipu 
ja puidust käsitööd. Tel 5550 
5148

MUU

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

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

TUTVUS

• 57aastane mees pakub kodu ja 
kooselu korralikule kuni 55aasta-
sele naisele, võib kasvatada last, 
Rakveres. Tel 5356 5872

• Vallaline 60aastane proua soo-
vib tutvuda korraliku mehega
vanuses 65. Tel 5478 0282 

• Tutvun vaba korraliku 68+ me-
hega sõprussuhteks. Tel 5685 9802

 Seal kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee. 
Südamlik kaastunne 

lastele peredega  
ASTA KORKMANN
17.12.1931-8.09.2022 

kaotuse puhul.
Mälestavad Aseri, 
Kooli 1 elanikud

Südamlik kaastunne 
abikaasale ja lastele pere dega  

VÄINO JÜRNA
kaotuse puhul. 

Maia

Avaldame sügavat kaastunnet 
Siirile perega 

ISA
kaotuse puhul.

Anneli ja Ene

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb… 

TÄNA MAAILMAS

Mickey Rourke: kuidas seksisümbolist sai peletis
Täna 70 aastat tagasi, 16. septembril 
1952. aastal tuli New Yorgis iiri-šoti 
segaperekonnas ilmale poisslaps, kel-
lele pandi nimeks Philip Andre. Te-
mast sai kuulus poksija ja filminäitle-
ja Mickey Rourke.

Mickey Rourke on sündinud väik-
ses Schenectady linnakeses New Yorgi 
osariigis ja kasvas üles koos noorema 
venna Joey ja õe Patriciaga. Kui poiss 
oli väike, lahutasid vanemad ja Mic-
key ema Annette abiellus politseini-
kuga, kellel oli viis poega. Uus kärgpe-
re kolis Lõuna-Floridasse, kus Mickey 
asus tegelema spordiga. Peatselt avas-
tas ta armastuse poksi vastu ja võitis 
oma esimese matši 12aastaselt.

Rourke sai oma amatöörpoksija 
karjääri alguses peapõrutuse ja 1971. 
aastal soovitasid arstid 19aastasel 
noormehel spordist mõneks ajaks 
loobuda. Rourke oli paljulubava pok-
sijana võitnud 30 amatöörmatšist 27, 
sealhulgas 12 nokaudiga.

Sel ajal julgustas Rourke’i sõber, 
kes töötas Miamis lavastajana, teda 
liituma teatrishow’ga ja sellest het-
kest sai teatrist Rourke’i kinnisidee. 
Laenates oma õelt 400 dollarit, kolis 
Rourke New Yorki, et õppida näitle-
jaametit. 

Ta tegi oma filmidebüüdi 1979. 
aastal Steven Spielbergi filmis „1941“, 
kus ta mängis teisejärgulist rolli rea-
mees Reese’ina. Kuulsus saabus juba 
järgmisel aastal koos põnevusfilmiga 
„Kihu“ (Body Heat), kus Rourke ke-
hastas õelat kurjategijat.

Hollywoodi seksisümboliks sai 
Rourke aga filmiga „9½ nädalat“. 
Selles 1986. aasta erootilises draamas 
mängis ta Wall Streeti maaklerit, kes 

kaasab oma uue naistuttava keeru-
kasse armumängu, mis sunnib naise 
loobuma senistest elupõhimõtetest. 
Film sai tõeliseks hitiks, teenides 
kogu maailmas 100 miljonit dollarit 
ja muutes Rourke’i uueks kuumaks 
staariks.

Näitlemise asemel poks
Oma intensiivsete elu- ja töömee-
todite tõttu oli Rourke emotsio-
naalselt ja füüsiliselt väga kuri oma 
filmipartneri Kim Basingeri vastu 
ning mõni aeg hiljem ütles režissöör 
Alan Parker: „Kui ma teda tundsin, 
oli ta Ameerika põnevaim noor 
näitleja... Ma arvan, et ta läks pärast 
seda natuke hulluks.“

Rourke astus kaheksa-aastases-
se võitlusse narko- ja alkoholisõl-
tuvusega ning tema ettearvamatu 
käitumine tõi kaasa probleeme võt-
teplatsil. Ise loobus ta rollidest hiljem 
kultuslikeks saanud filmides „Voo-
nakeste vaikimine“ ja „Beverly Hillsi 
võmm“ ning 1990. aastate alguseks 
oli Rourke astunud täishävituslikule 
teele. Ta ise ütles: „Ma ei austanud 
iseennast näitlejana.“

Nii juhtuski, et 1991. aastal tegi 
Rourke midagi uskumatut: ta lahkus 
Hollywoodist ja hakkas taas poksi-
jaks. „Poks oli see, millega ma armas-
tasin tegeleda ja mis mulle meeldis. 
See oli minu jaoks väga teraapiline,” 
selgitas ta hiljem. „Ma võisin endast 
auru välja lasta ja sellest näitlemise ja-
mast eemale saada. Sest ma kaotasin 
oma kire, soovi ja austuse näitlemise 
vastu ning võib-olla polnud asi näit-
lemises, vaid selles, et ma tõesti kao-
tasin kõik need asjad iseendas.”

Uus poksikarjäär viis ta Hispaa-
niasse, Saksamaale ja Jaapanisse ning 
ta jäi kuue võidu ja kahe viigiga kao-
tuseta. Kuid sel ajal sai ta ka tõsiseid 
vigastusi, sealhulgas ninaluumurrud, 
keele lõhenemine ja põsesarnamurd. 

Hulgaliselt operatsioone
Rourke’i operatsioonid võtsid peagi 
suurema ulatuse, kui lihtsalt vanade 
haavade parandamine. Aastaküm-
nete jooksul on arstid avaldanud 
oma arvamust Rourke’i välimuse 
muutumise kohta. Kosmeetikaki-
rurg Hala Elgmati kahtlustab, et 
Rourke on lasknud teha suurel hul-
gal Botoxi süste, põserasvasüste, 
huulte täitmist, näo ja kaela tõstmist 
ning peanahale on liimitud kosmee-
tiline parukas. 

„Tagantjärele mõeldes, kui Mic-
key oli värske näoga 19aastane, oli ta 
väga ilus,“ rääkis Elgmati. „Isegi kuni 
neljakümnenda eluaastani nägi ta 
väikeste vananemismärkidega välja 
mehelik ja atraktiivne.“ „Kuid Mic-
key tehtud töö on tema näo proport-
sioone negatiivselt mõjutanud, et see 
on nüüd üsna silmatorkav... Tema 
lihased on Botoxi pideva kasutamise 
tõttu nüüdseks peaaegu püsivalt hal-
vatud,“ lisas kirurg.

Nii oli Rourke sunnitud ajukah-
justusohu tõttu taas poksist loobuma. 
Poksi ajal teenis ta miljon dollarit 
aastas, kuid pärast Hollywoodi naas-
mist suutis ta vaevalt ots otsaga kok-
ku tulla.

Lemmikriigiks Ukraina
1980. aastate lõpus tekkis tal harju-
mus kulutada: ühel hetkel ostis ta 

sularaha eest kuus autot Cadillac ja 
kinkis need oma sõpradele. Ta ostis 
ka kuulikindla auto 100 000 dollari 
eest ja sõitis sellega vaid viis korda. 
Kui filmirollid aga kadusid, siis lan-
ges Rourke vaesusesse.

„Keegi ei teadnud, kui katki ma 
olin,“ ütles ta hiljem. „Ma maksin 500 
dollarit kuus ühetoalise korteri eest 
koos hooviga koertele. Sõber andis 
mulle paarsada dollarit kuus, et saak-
sin endale süüa osta. Helistasin oma 
endisele naisele ja nutsin nagu beebi. 

Ükski lavastaja ei tahtnud muu-
tunud näoga ja kapriisset näitlejat 
palgata. Nagu Alan Parker ütles: 
„Mickeyga töötamine on õudusune-
nägu. Ta on võtteplatsil väga ohtlik, 
sest kunagi ei tea, millega ta hakkama 
saab.“ Rourke ise selgitas: „Ma ütlesin 
rumalusest, et näitlemine pole tõelise 
mehe töö. Ähvardasin produtsente, 
vihastasin režissööride peale, unus-
tasin oma agendi nime. Ma tõesti 
põletasin kõik sillad.” Üks psühho-
terapeut halastas Rourke’ile, andes 
talle kolm päeva nädalas tasuta teraa-
piaseansse. Rourke leidis lohutust ka 
päästekoerte adopteerimisest.

Rourke on öelnud, et ta pärandab 
kogu oma maise vara oma abilisele, 
ukrainlasele Dmõtrõ Korneitšukule, 
kes on töötanud staari juures mitu 
aastat. „Ta on minu jaoks kõige täht-
sam inimene maailmas,” rääkis Rour-
ke. „Ma ei mäleta isegi oma aadressi. 
Ilma Dimata olen ma täiesti kadu-
nud. Jätan kõik talle, kõik! Rääkisime 
temaga sellest, et nad panevad mind 
koos koertega kirstu.“ Näitleja sõnul 
tahab ta, et ta maetaks Ukrainasse. 

Allan Espeberg
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Rakvere teater
19.09 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. Helen Rekkor
20.09 kell 19 „Di ja Viv ja Rose“ s/s, lav. Peeter Raudsepp
20.09 kell 19 „Ki(i)vi südamel“ Rakvere Piiritustehas, lav. Jaune Kimmel
21.09 kell 19 „Ki(i)vi südamel“ Rakvere Piiritustehas, lav. Jaune Kimmel
23.09 kell 19 „Suvitusromaan“ s/s, lav. Aare Toikka

Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendus
Alustame 28. tegevusaastat 21. septembril kell 13.00. Saame kokku Rakve-
re linnavalitsuse saalis nr. 114. Kõik on oodatud. Info tel 5562 8856, Helle.

Lääne-Viru Pensionäride Liit
29. septembril toimub reis Tartusse (Toomemägi, tähetorn) ja Jääaja Kes-
kus, väljasõit kell 8 bussijaama tagant parklast. Hind 25 eurot.
22. oktoobril „Estonias“ ooper „Don Pasquale“ väljasõit kell 17 bussijaama 
tagant. Pilet + sõit 34 eurot.
4. oktoobrist algab spordikeskuses teisi- ja neljapäeviti kell 10 tervise-
võimlemine Maie Tamme juhendamisel.
Alates oktoobri esimesest nädalast iga nädala reedel kella 10-13 loovus-, 
käsitöö- ja kunstiring, juhendaja Albiina Soom.
Ootame registreerima ja tasuma ka liikmemaksu. Oleme sotsiaalkesku-
ses Vilde tänaval kolmapäeviti kella 10-13. Kontaktid 58551886 Sirje, 
53438408 Maret. 

Ilus, aga igav
Reedel esilinastuv „Pilet 
paradiisi“ toob vaatajate 
ette Hollywoodi hurmurid 
George Clooney ja Julia Ro-
bertsi. Kinno on asja vaid 
neil, kes tahavad midagi 
kerget ja sooja ning turva-
list. Romantiline komöödia 
kulgeb etteaimatavat rada.

Margit Adorf

Loo peategelasteks on endised abi-
kaasad Georgia (Julia Roberts) ja 
David (George Clooney), kelle tütar 
Lily (Kaitlyn Dever) on pärast kooli 
lõpetamist puhkusereisil Bali saarel 
kohtunud kohaliku noormehe Ge-
dega (Maxime Bouttier) ja temasse 
sealsamas esimesest pilgust armu-
nud. Nüüd teatab tütar vanematele, 
et mingit juristiks õppimist ei tule, 
tema on endale leidnud vetikakas-
vatajast peigmehe ja kavatseb koos 
temaga õnnelikuks saada. Olgu va-

helepõikena öeldud, et film on fil-
mitud Austraalias, mitte Balil. 

Küpsemas keskeas lapsevane-
mad, kes nooruses on ise sarna-
se tüki läbi teinud, ei soovi tütre 
soovi aga kuidagi austada ning 
lendavad Balile, et noored lahku 
ajada. Mitte kuidagi jõhkral moel, 
vaid ikka salamisi naeratades ja 
vassides, müksates noori nende 
arvates õigele teele. Pisikest huu-
morit püütakse dialoogi pikkida 
pideva omavahelise nägelemise 
kaudu, lisaks kultuuride erinevus, 
põlvkondade erinevus ja lõpuks 
muidugi ikkagi tuha all särisenud 
armuleek, mis muidugi puhkeb 
kibestunud lapsevanemate vahel. 
Sekka mahub siiski veidi muid ko-
narusi ja raskeid valikuid, mis kõik 
on rüütatud pehme siirupise vahu-
tordi sisse. 

Režissööriks on filmil Ol Par-
ker, kelle ampluaaks ongi sarnased 
moosifilmid, tema käe alt on tulnud 
näiteks Mamma Mia! järjefilm, mis 

ilmus 2018. aastal, lisaks mõned 
noortefilmid, mis on sihtgrupi poolt 
päris hästi vastu võetud. 

Stsenaariumi autoriks on Daniel 
Pipski, kelle kohta saab kindlasti 
öelda, et ta on täiesti tundmatu kuju, 
seni tegutsenud produtsendina, pea-
miselt teleseriaalide juures. Pipski 
on aga Parkeri sõber ja nad on va-
remgi koostööd teinud, „Pilet para-
diisi“ on nüüd Pipski esimene suu-
rem samm filmi sisuloomise poo-
lele. Ta on valinud väga turvalise 
tee, filmile on juba jõutud ette heita 
seda, et seal on üks klišee teise otsa 
ja ei pea olema eriline selgeltnägija, 
et aimata, mis vaatajat kinosaalis ees 
ootab. 

Samas, no näitlejad on ju nunnud 
ja tegevuspaik on muinasjutuline, 
kõik on väga kaunis, inimesed on 
ilusad, kõik on sõbralikud ja püüd-
levad harmoonia poole. Selline hästi 
pluti-pluti, ninnu-nännu. Aga eks 
selliseidki filme on maailma vaja, 
mõnikord hing igatseb just sellist 

imalat maiust. Kindlasti on see film 
mõnevõrra parem kui Hallmarki 
kanali romantikafilmid, aga no siis-
ki samas kategoorias. Kui te olete 
aga sellisel lainel, et tahaks palju ja 
kuhjaga just niisuguseid filme, veel 
ja veel, siis toksige Netflixi otsingus-
se sisse: ‘hallmark’ ja sarnaseid filme 
tuleb sealt kümnete kaupa. „Armas-
tuse kuurort“, „Kuninglik kohtlemi-
ne“, „Pulmahooaeg“, „Ideaalne paar“ 
jne. Originaalsusega „Pilet paradiisi“ 
kindlasti ei hiilga. 

Selle filmi trumbiks on kahtlema-
ta peategelaste rollitäitjad George 
Clooney ja Julia Roberts. On näha, 
et neile meeldib see töö, mida nad 
teevad, neile meeldib stsenaarium 
ja nad sobivad neid rolle omavahel 
mängima. Nad ei jäta nii võltsi ja 
robotlikku muljet kui ülalmainitud 
Hallmarki filmide näitlejad. Cloo-
ney-Roberts ei ole asjata suured 
staarid, nad toovad selle miski, mis 
neid reanäitlejatest kõrgemale pul-
gale seab, endaga sellesse lihtsasse 
filmi kaasa. Vaatad ja saad aru küll, 
et ääh, aga samas vaatad ja mõtled, 
et ooh, näe kui kenad vanainime-
sed. Muide, Clooney pidas enne fil-
mivõtteid tükk aega Keto-dieeti, et 
kaalust alla võtta ja piisavalt seksikas 
välja näha. 

Intervjuus New York Timesile 
rääkis George Clooney, et kui ta 
stsenaariumit esimest korda luges, 
siis ta sai kohe aru, et see ongi kir-
jutatud just temale ja Robertsile. Ka 
Roberts kinnitas, et kedagi teist po-
leks ta enda kõrval ekraanipartneri-
na ette kujutanud. Väljaspool filmi 
on Clooney ja Roberts head sõbrad 
olnud pikki aastaid, kohati on arva-
tud sedagi, et nad ongi olnud abielus 
ja lahutatud, kuigi see tegelikult nii 
ei ole. Robertsi abikaasa on operaa-
tor Daniel Moder, Clooney abikaasa 
aga jurist Amal Alamuddin. Oma-
vahel ei ole Roberts ja Clooney iial 
paar olnud. 

Filmis musitavad Clooney ja Ro-
berts ühe korra. Näitlejate sõnul õn-
nestus see alles 80. korral, 79 korda 
nad naersid ja ei suutnud ära teha, 
kuni viimaks õnnestus. Kas komöö-
dia samuti on õnnestunud, seda pea-
te omal nahal proovima. Kivisüda-
metele ei soovita. 

Loo peategelasteks on endised abikaasad Georgia (Julia Roberts) ja David (George Clooney), kes toovad selle miski, mis neid reanäitleja-
test kõrgemale pulgale seab, endaga sellesse lihtsasse fi lmi kaasa. Foto: Pressimaterjalid

Viies maailmakoristuspäev pühendub 
veekogudele, randadele ja metsadele
Laupäeval, 17. septembril toimub järjekorras viies maailmakoristuspäev, 
mis toob ühtses tegevuses kokku pea 190 riiki. Eestist alguse saanud ja siit 
koristuspäeval kureeritav talgupäev kutsub tänavu üles märkama väikeprü-
gi metsades, randades ja veekogude ääres, pöörates nii tähelepanu inimtege-
vuse tagajärjel prügistuvatele looduskaunitele paikadele. 

„Meie kui inimkonna üks suurim probleem on see, et meil pole enam si-
det loodusega. Me ei tunne end kui osa loodusest, vaid pigem selle tarbijana. 
Me kasutame ressursse ja mõtleme, kuidas saaks loodus meid teenida,“ mär-
kis globaalset koristust korraldava Eesti keskkonnaorganisatsiooni Let’s Do 
It Worldi tegevjuht Anneli Ohvril. 

Eesti koristuse eestvedaja Elike Saviorg utsitab kaasmaalasi kodumuga-
vustest välja tulema ja pilti oma silmaga kaema. „Oleme valmis loodust ka-
sutama: käime ujumas, marjul, päevitame rannaliival, kuidas kas loodusele 
midagi tagasi anname?“ mõtiskles ta.

Let’s Do It Worldi 164-liikmelise võrgustiku president Heidi Solba tõdes, 
et koristuspäev teeb keskkonna puhtamaks, mitte puhtaks. Nii jätkub maa-
ilmakoristuspäeva korraldamise kõrval haridusprogramm ja üleüldine teabe 
jagamine, tõstmaks kogukondades teadlikkust. „Ühisüritused ei muuda ai-
nult ümbritsevat, vaid ühiskondlikku mõttelaadigi – see on maailmakoris-
tuspäeva juures kõige tähtsam,“ sõnas Solba.

Pea 90% Eesti Maailmakoristuspäeval osalejatest moodustavad lapsed ja 
noored. Kuna koristuspäev langeb laupäevale, on lasteasutused kutsutud 
üles koristama terve nädala jooksul ehk 12.-23. septembrini. Eelkõige kutsu-
takse osalejaid üles koristama oma kodukanti, näiteks lasteasutuse ümbrust, 
kodu- ja linnatänavaid, parke ja randasid. Peresid, ettevõtteid ja sõpruskondi 
kutsutakse üles koristama endale kallist paika või kodu ning töökoha piir-
konda, tänavu on fookus ka veekogude ümbrusel.

Kuulutaja
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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.-

Tegeleme ainult Lääne-Virumaal

Suur valik KARDINA-
ja RÕIVAKANGAD 1 - 4 €/m
MÖÖBLIRIIDED 5 €/m
220-240 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3,50 - 4,00 €/jm
100% puuvilisa�in kangad laiusega 220-240 cm,
hind 5 - 7,00 €/jm
Valik VOODIPESU laadahindadega!

Suur valik KARDINA-
ja RÕIVAKANGAD 1 - 4 €/m
MÖÖBLIRIIDED 5 €/m
220-240 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3,50 - 4,00 €/jm
100% puuvilisa�in kangad laiusega 220-240 cm,
hind 5 - 7,00 €/jm
Valik VOODIPESU laadahindadega!

16.-17.09 ja 19.-20.09
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