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Georg Gross sõitis kodurallil kuuendat korda esikohale
18. septembril sõideti Virumaal, 
Rakvere lähistel Terminal Oil - Eesti 
autoralli meistrivõistluste eelviimane 
etapp. Grossi Toidukaubad - Viru ralli 
võitsid Georg Gross ja Raigo Mõlder.

„Kui kunagi võidusõiduga alusta-
sin, siis oli sõidu ajal aega vaadata 
iga poole ja lehvitada tuttavatele. 
Täna on keskendumine suunatud 
ainult teele, ma ei näe absoluutselt, 
mis toimub raja äärtes,“ rääkis võitja 
Georg Gross.

Pealtvaatajaid oli see kord Viru 
rallil oluliselt vähem kui varasema-
tel aastatel, täheldas Viru ralli direk-
tor Madis Halling. „Kohapeal oli ka 
COVIDi kiirtestimisvõimalus, mida 
kasutati suhteliselt vähe, enamikul 
olid olemas COVIDi tõendid. Ei 
oska arvata, kas kaasaelajate kasina 
hulga põhjuseks oli külmem ilm või 
lihtsalt mitme asja kokkulangemi-
ne. Aga korralduse poole pealt sujus 
kõik väga hästi, võistlejaid jäid ra-
hule,“ rääkis Madis Halling.

Georg Gross tõdes, et sõit oli see-
kord suhteliselt keeruline, sest kogu 
aasta on olnud sõitmisi võrdlemisi 
vähe. „Talverallil oli eelmise hoo-
ajaga kokku veel käsi soe, aga siis 
tuli pikk paus sisse. Kui suveetapid 
hakkasid, siis kilomeetreid ei olnud. 
Kõigil rallidel olnud algus konarlik, 
ei saa kohe õiget hoogu üles. Viru 
rallil tulid endal mõned apsud, tegi-
me väiksemaid sõiduvigu, võtsime 
ühe põllu pealt lisa ja kaotasime se-
kundeid – selles mõttes oli hetkeks 
veidi keeruline,“ kirjeldas Gross.

Grossi Toidukaubad - Viru ralli üld-
arvestuse ja EMV1 arvestuse võidu 
võtsid Georg Gross - Raigo Mõlder 
(Ford Fiesta WRC). Kogu päeva 
vältel väga head hoogu näidanud 
Ken Torn - Kauri Pannas (Hyundai 
i20 NG R5) lõpetasid võistluse abso-
luutarvestuse teise kohaga. EMV2 
arvestuses kuulus neile esikoht. 
Võitjaile kaotasid saarlased 35,6 
sekundit. Absoluutarvestuse kol-
mandad olid Raul Jeets - Timo Ta-
niel (Škoda Fabia Rally2 Evo), kes 
jäid võitjaist minuti ja 10,8 sekundi 
kaugusele.

EMV2 ehk Rally2 autode arvestu-
ses kindlustasid esikoha Ken Torn ja 
Kauri Pannas, kellele järgnesid Raul 
Jeets ja Timo Taniel, kaotades nei-

le 35,2 sekundit. Kolmandaks plat-
seerusid Radik Shaymiev - Maxim 
Tsvetkov (Hyundai i20 NG R5).

Juunioride ehk EMV4 arvestu-
ses võttis järjekordse võidu ekipaaž 
Kaspar Kasari - Rainis Raidma 
(Ford Fiesta Rally4), kes edestasid 
teisele kohale tulnud võistluspaari 
Joosep Ralf Nõgene – Simo Koski-
nen (Ford Fiesta Rally4) 51,3 sekun-
diga. Klassi kolmanda koha saavu-
tasid kohalikud rallisõitjad Jaspar 
Vaher - Marti Halling (Ford Fiesta 
R2). Varem rallitrasse vaid ohutus-
autol läbinud noorele Jaspar Vahe-
rile oli see debüüdiks sportrallil.

EMV5 arvestuse ehk 4WD E12 
klassi kiireim võistluspaar oli Tim-
mu Kõrge - Erik Vaasa (Mitsu-

bishi Lancer Evo 9). Ranno Bund-
sen - Robert Lõštšenikov (Mitsu-
bishi Lancer Evo 7) lõpetasid sõidu 
teise ning Kristo Subi - Ants Uus-
talu (Mitsubishi Lancer Evo 9) kol-
manda kohaga.

Konkurentsitihedas EMV6 ar-
vestuses võitsid Taavi Niinemets - 
Esko Allika (BMW M3). Teise ko-
haga lõpetasid võistluse Toomas 
Vask - Taaniel Tigas (BMW M3) ja 
kolmandad olid Raiko Aru - Veiko 
Kullamäe (BMW 1M).

EMV7 ehk kaherattaveoliste R3, 
A7, N3 ja E10 autode arvestuses käis 
kõva võitlus rallivõidu nimel kuni 
viimase katse lõpuni. Võitjaiks tulid 
sel korral võitjatena Keiro Orgus - 
Evelin Mitendorf (Honda Civic Ty-

pe-R), kelle edu teisele kohale tul-
nud võistluspaari David Sultanjants 
- Siim Oja (Citroen DS3) ees oli ralli 
lõpus vaid 10,4 sekundit. Kolmanda 
tulemuse said kirja Robert Kikkata-
lo - Robin Mark (Opel Astra).

EMV8 arvestuses ehk masinaklas-
sis E9 saavutasid võidu Patrick Enok 
- Rauno Rohtmets (Citroen C2 R2 
Max). Kolme sekka mahtusid veel 
Patric Juhe - Rauno Orupõld (Hon-
da Civic) ja Madis Moor - Taavi 
Udevald (Toyota Starlet).

Veoautode arvestuses võtsid 
kindla võidu Tarmo Silt ja Raido 
Loel (GAZ 51), kes edestasid teisele 
kohale tulnud ekipaaži Rainer Tu-
berik – Allar Heina (GAZ 51) ühe 
minuti ja 9 sekundiga.

Terminal Oil - Eesti autoralli 
meistrivõistluste viimane etapp sõi-
detakse 8.-9. oktoobril Saaremaal. 
Viru rallil võiduauto rooli keeranud 
Georg Gross tõdes, et eelviimasel 
etapil sattusid olema tänavu head 
sõiduolud. „Mida vähem oled sõit-
nud, seda keerulisem on kohaneda. 
Nägin seda Võru etapil kui esimene 
pool päevast sadas. Siis, kui kuiva-
ma hakkas, läks paremaks,“ rääkis 
Georg Gross. Õnneks oleme nüüd 
natuke sõita saanud. Saaremaa on 
alati ettearvamatu kui sügis on käes, 
teed on puulehti täis ja kui sadama 
peaks ka, siis see võib tulla keeruline 
ralli. Aga tuleb oma tempo üles lei-
da ja sõitma läheme kindlasti,“ lubas 
Gross.

Kuulutaja

Viru ralli võitjad Georg Gross ja Raigo Mölder kiirust kogumas. Foto: Pille Russi

VEETEENUSE HINNA KEHTESTAMINE VÄIKE-MAARJA VALLAS

Lähtuvalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse § 14¹ lg1, otsustas OÜ Pandivere Vesi juhatus
16. septembril 2021 kehtestada, Konkurentsiametiga kooskõlastatud, veeteenuse hinnad Väike-
Maarja vallas alates 1. novembrist 2021 alljärgnevalt:

Väike-Maarja ja Simuna alevik, Aburi, Avispea, Ebavere, Eipri, Kiltsi, Liivaküla,
Müüriku, Triigi  ja Vao küla tegevuspiirkonnad

- tasu võetud vee eest füüsilised isikud 1,224 €/m³
- tasu võetud vee eest juriidilised isikud 1,308 €/m³
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp füüsilised isikud 2,148 €/m³
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp juriidilised isikud 2,376 €/m³

Rakke alevik, Emumäe, Lammasküla, Liigvalla, Pandivere, Piibe, Salla ja
Tammiku küla tegevuspiirkonnad

- tasu võetud vee eest nii füüsilised kui juriidilised isikud 1,260 €/m³
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp nii füüsilised kui 2,256 €/m
juriidilised isikud

Kõik tegevuspiirkonnad

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp 2,652 €/m³
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III grupp 2,916 €/m³
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV grupp 3,108 €/m³
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V grupp 3,240 €/m³

Lähtuvalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse § 14¹ lg1, otsustas OÜ Pandivere Vesi juhatus
16. septembril 2021 kehtestada, Konkurentsiametiga kooskõlastatud, veeteenuse hinnad Väike-
Maarja vallas alates 1. novembrist 2021 alljärgnevalt:

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
Disain
Marimai Kesküla
Kelli Rannamets

Viiruseohu 
tõttu 

palume 
Kuulutaja 

toimetusse 
tulek eelnevalt
kokku leppida.
Tel 322 5093.
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Sõmeru süda muudab lähiaastatel ilmet
Rakvere vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuu-
lutas välja Sõmeru keskuse arhitektuurivõistluse, mille ees-
märk on muuta alevikusüda kaasaegseks ja inimsõbralikuks 
avalikuks ruumiks. Töid oodatakse detsembriks.

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev tunnistab, 
et Sõmeru aleviku kenamaks keskkonnaks loomine on paras 
pähkel. „Kui Sõmeru alevik omal ajal 1949. aastal masina-
traktorijaamast välja kasvas, keskenduti ühe ettevõtte aren-
dusele, olgu siis EPT või põllumajandusühistu nime all. Kesk-
konna kujundamist on olnud just nii palju, kui inimeste elami-
seks vajalik, keskendudes hoonete püsti panemisele, et saada 
ettevõttele töötajaid. Seetõttu on kogu Sõmeru keskosa kül-
laltki eklektiline,“ rääkis Vassiljev. 

Ta tõi välja selle ala mõned praegused dominandid: kuivati-
hoone, mis on mõisaajast, väike tõllakuurijupp, hilisem kes-
kusehoone. „Õnneks uued hooned, mis on tulnud eramutena, 
on kaasaegsete arhitektuursete lahendusega. Ka on tublid ol-
nud korrusmajade elanikud, majad on renoveerimisel muutu-
nud ilmekamaks, aga ega renoveerimisega suurt arhitektuuri-
list muudatust ei ole võimalik teha,“ tõdes ta.

Välja kuulutatud arhitektuurikonkursi eesmärk on Vassilje-
vi sõnul see, et Sõmeru süda muutuks atraktiivsemaks, ilme-
kamaks ja paneks kohalikel elanikel silma särama.

Käsitletav ala koosneb kolmest osast, mis valmiksid etap-
pidena. Kõigepealt asutaks nö Põllu platsi juures toimetama. 
Volikogu esimees märkis, et ideaalis on soov see ala korda 
saada järgmise aasta sügisel – tänava teine poole, Raua ja Tiigi 
tänavaga, tegeletakse tänavu ning ka sealsed ettevõtjad on lu-
banud oma hoonete fassaadid korrastada. 

„Kindlasti taastame sinna ka Sõmeru sümboli, traktori, mis 
pärit 1949. aastast ja suure tõenäosusega sõidab ta ise oma 
uuele platsile. Tahame, et sel platsil oleks koht ka Sõmeru aja-
lugu tutvustavale ekspositsioonile, et oleks kajastatud Sõmeru 
esmamainimine aastal 1241, mõisaperiood, masinatraktorijaa-
ma ja EPT aeg kuni tänapäevani välja,“ kirjeldas Peep Vassiljev.

Vallakeskuse uuendamise teine etapp hõlmaks keskväljakut 
ja jääks praeguste plaanide kohaselt aastatesse 2023-2024. Kol-
manda etapi jooksul muutub Sõmeru peatänava ehk Puiestee 
tänava ilme – see muutub kitsamaks ja lisandub haljastust. 

„Võistlustöödelt ootame ettepanekuid, milles oleks näha ole-
masoleva Puiesteega võrreldes puiesteelikum lahendus,“ lisas 
Peep Vassiljev.

Arhitektuurivõistlus korraldatakse EV 100 „Hea avalik 
ruum“ jätkuprogrammi raames, mida rahastavad rahandusmi-
nisteerium, kultuuriministeerium ja kohalikud omavalitsused.

Seni on arhitektuuriprogrammiga „Hea avalik ruum“ läbi 
viidud arhitektuurivõistlused 23 linnas, millest 10 linna re-
konstrueeritud südamed on juba valminud (Tõrva, Põlva, 
Valga, Võru, Rapla, Rakvere, Elva, Kuressaare, Kärdla ja Vil-
jandi). Tänavu korraldatakse arhitektuurivõistlused Kadrinas, 
Kiviõlis, Kosel, Loksal, Türil, Arukülas ja Sõmerul. 

Katrin Uuspõld

Sõmeru keskosas on Puiestee tänava ääres haljasala ja kortermajad. Foto: Kaire Kullik

Esimest korda sai Virumaa 
kirjandusauhinna lasteraamat
Vahetult enne Eesti sünnipäeva kuulutati 
veebruarikuus 33. Virumaa kirjandus-
auhinna laureaadiks Juhani Püttsepp 
teosega „On kuu kui kuldne laev“. Pidulik 
ja südamlik tseremoonia kirjaniku õnnit-
lemiseks õnnestus aga sel nädalal 
Rakveres.

Katrin Uuspõld

Tartu juurtega kirjamees Juhani Pütt-
sepp ütles oma tänusõnades auhinda 
vastu võttes, et Virumaa tähendab tema 
jaoks nii ida kui läänt – ta ei oskagi neid 
eraldada. „Virumaa tähendab minu jaoks 
suurt murakaraba, kuhu kursusevend 
Jaan Tätte mind viis, kus ma esimese 
tunni jooksul tundsin kabuhirmu sel-
le suuruse ja vägevuse ees,“ rääkis Püt-
tsepp. Virumaa tähendab tema jaoks ka 
Rakvere linna ja Baltoscandali festiva-
li, kus ta debüteeris. Ja õpilasi Kadrina 
koolist, keda ta Eesti Maaülikooli loo-
dusteaduste koolis õpetab.

Virumaa kirjandusauhinna žürii esi-
mees Erich Petrovits märkis auhinda – 
kunstnik Riho Hüti võiduraamatust ins-
pireeritud klaasvitraaži – üle andes, et 
mitte kunagi varem kolmekümne kolme 
aasta jooksul ei ole nomineeritud laste-
raamatut. „Kui seda võib lasteraamatuks 
nimetada, sest see raamat kõnetab lapsest 
raugani ja neid teemasid on hea pere-
ringis arutada,“ ütles Petrovits.

„On kuu kui kuldne laev“ käsitleb 
paadipõgenikust lapse silmade läbi 1944. 
aastal Eestist pagemist, Juhani Püttsepp 
on selle keerulise ja valusa ajaloolise tee-
ma pannud kirja igas eas lugejale kaasa-
haaravalt ning mõistetavalt.

Kirjanik ütles, et on loobunud luge-
mast, kui palju raamatuid ta on kirju-
tanud. „Kergem on, kui seda numb-
rit ei tähtsusta. Iga raamat on elujärk. 
Paadi-raamatu elujärk on kümme aastat, 
elan seda elu läbi koos raamatuga,“ ütles 
Püttsepp. 

Ükski tema teostest ei ole seni saanud 
nii palju auhindu kui „On kuu kui kuld-
ne laev“: Virumaa kirjandusauhind 2021, 
Eesti Kultuurkapitali kirjanduse siht-
kapitali aastapreemia 2021, Eesti laste-
kirjanduse keskuse, ajakirja „Täheke“ ja 
kirjastuse „Tänapäev“ lastejutuvõistluse 
„Minu esimene raamat“ III koht 2019.

Püttsepp märkis, et tundis võõristust, 
kui mõni inimene talle pärast selle raa-

matu lugemist ütles, et „oled hakanud 
nüüd hästi kirjutama“. „Tahaks vaielda 
vastu ja öelda, et mõned raamatud olid 
head juba enne. See on üks trepiaste,“ 
rääkis kirjanik.

Raamatu „On kuu kui kuldne laev“ 
seeme hakkas idanema Püttsepa sugu-
võsa iga-aastastel kokkutulekutel, kus 
räägiti Simuna vanatädidest ja nende las-
test, kes sõja ajal paadipõgenikena kadu-
ma jäid. 

„Teine sõlm tuli, kui käisin kursuse-
vend Jaan Tätte juures Vilsandil, igatsus 
oli vaadata Vilsandist edasi, vaatasin sil-
mad kissi, kas Rootsi kuidagi paistab. Ei 
paistnud!“ tunnistas Püttsepp, kes ometi 
seal rannal minevikku tunnetas. Posti-
mehe ajakirjanikuna, õnnestus tal käia 
komandeeringus Gotlandi saarel ja otsi-
da endiste paadipõgenike jälgi. 

„Sealt kümme aastat edasi sai otsus-
tavaks tutvus läti kunstnik Gundega 
Muzikantega. Tema vanaisa oli üleveda-
ja, viis enne sõja lõppu lätlasi ära,“ rääkis 
Püttsepp, kellega koostöös see raamat 
ilmavalgust nägi. 

Kirjanik ütleb, et tal on hea meel, et on 
saanud selle raamatuga sugulastele lõ-
puni jutustada loo, mis nende perekon-
na kokkutulekutel kõlas. „Kuidas Reet, 
Riina, Villu ja Rein – kui nad oleks üle 
jõudnud, kuidas nende elud oleks edasi 
läinud,“ ütles Püttsepp, keda vanatädid 
neil kokkutulekutel raputasid käisest ja 

küsisid, et „millal, Juhan, sa selle raamatu 
ära kirjutad“. Nüüd on see kaante vahel 
nii eesti kui läti keeles ning leping on ka 
Leedu kirjastusega. 

Virumaa kirjandusauhinna žürii liige, 
Lääne-Virumaa keskraamatukogu las-
teosakonna juhataja Reet Tomband tun-
nistas, et žürii jäi kimpu laulu tuvastamise-
ga, mis andis raamatule pealkirja. „Žüriisse 
kuulub inimene, kes teab kõiki Eestimaal 
läbi aegade lauldud laulude sõnu, aga meil 
ei õnnestunud isegi muusikute käest seda 
teada saada. Nii tore oleks kirjanikuga 
kohtudes seda viisi ümiseda. Mis laul see 
on?“ – „See on ise väljamõeldud laul,“ vas-
tas Juhani Püttsepp „On kuu kui kuldne 
laev“ omal viisil ümisedes. „Aga tehke see 
laul!“ soovitas ta auditooriumile.

Juhani Püttsepp on sündinud Tartus arsti 
perekonnas, ta ise on isaks viiele lapsele. 
Ta on bioloog, õpetaja, loodusajakirjanik 
ja kirjanik. Praegu töötab Püttsepp Eesti 
Maaülikooli loodusteaduste kooli peaspet-
sialistina. Ta on kirjutanud paarkümmend 
jutu- ja aimeraamatut lastele, paljud neist 
on kogupereraamatud. 

Virumaa kirjandusauhind on Lääne- ja 
Ida-Virumaa omavalitsuste liidu ühiselt 
välja antav tunnustus parimale kalend-
riaasta jooksul ilmunud Eesti ajalugu ka-
jastavale väärtkirjanduse hulka kuuluvale 
eestikeelsele kirjandusteosele. 

Kirjanik Juhani Püttseppa intervjueerinud ajakirjanik Rein Sikk uuris ühtlasi, kuidas tekstid sünnivad. Kirjanik kirjeldas, et 
küünal põleb, jalad on toolil istudes mugavalt välja sirutatud, üks koer magab kõrval toolil, teine pikutab põrandal, kami-
nas põleb tuli ja aknast paistab mets. „Eeldus on see, et kõik muud asjad on kontrolli all ja ilmaruumis on enam-vähem 
mingi habras tasakaal,” ütles Püttsepp. Foto: Katrin Uuspõld

24 30. septemberja

24 september.
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• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

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
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PAKUN TÖÖD

• Voyage OÜ võtab tööle bussi-
juhi (osalise tööajaga) Haljalas-
se. Info tel 509 2583

• Vajatakse autoremondilukk-
seppa. Kontakttelefon: 501 1931 
või 529 1938

• Pakun tööd CE-kategooria veo-
kijuhile ümarpuidu veol Kundas. 
Tel 516 5212

• Pakume tööd saemeestele või 
brigaadile. Soovitavalt oma va-
rustuse ja transpordiga. Töö ena-
masti L-Virumaa piirkonnas. Tel 
523 7945

• Pakun tööd võsalõikajale. Tel 
5199 6563

• Võtan tööle santehniku ilma 
kõrghariduseta, viinaninadel 
mitte tülitada. Tel 5348 8161

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

• Restorani saali ja kööginõude 
ning väikevahendite pesemine; 
restorani tagaruumide korrashoid 
ja puhastamine. Kasuks tuleb 
eelnev kogemus nõudepesijana. 
Restoran asub Põhjakeskuse I 
korrusel. Tel 5883 5513

• Tööd saab haljastus/abitööline. 
Info tel 511 6500 

• 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

OTSIN TÖÖD 

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

Metallitöödega 
tegelev 
ettevõte 

otsib enda 
meeskonda
TÖÖMEEST.
Helista ja
küsi lisa

502 9342
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TalTech pakub gümnaasiumiõpilastele tasuta programmeerimise algkursust
Tallinna Tehnikaülikool (Tal-
Tech) pakub alates septemb-
rist üldhariduskoolide güm-
naasiumiõpilastele tasuta vee-
bipõhist programmeerimise 
algkursust. Huvilistel on või-
malik liituda kogu õppeaasta 
jooksul.

„Kursusega soovime tut-
vustada üldhariduskoolide 
gümnaasiumiõpilastele prog-
rammeerimist. Õppevideote ja 
harjutusülesannete abil oman-
datakse programmeerimise 
baasoskused, eelnevat kokku-
puudet programmeerimisega 
ei eeldata,“ rääkis TalTechi 
lektor Ago Luberg. „Program-
meerimise õppimine on kasu-

lik igale õpilasele, arendades 
loogilist ja struktuurset mõt-
lemist ning püsivust. Õpetab, 
kuidas keerulisi reaalelulisi 
probleeme lahendada jagades 
neid väiksemateks, kergemi-
ni lahendatavateks ülesanne-
teks.“

Ago Luberg tõi näite: „Kui 
meil on vaja liikuda ukseni, 
siis tegelikult liikumine tähen-
dab seda, et me peame ühte 
jalga natuke tõstma, edasi lii-
gutama, maha panema, seejä-
rel teist jalga tõstma, liigutama 
ja maha panema. Ehk siis ar-
vuti jaoks on meil vaja pealt-
näha ka primitiivsed tegevu-
sed tükeldada väiksemateks 

sammudeks.“
Kursusel õpitakse selgeks 

Pythoni keelekonstruktsioo-
nid, näiteks muutujad, ma-
temaatilised operatsioonid, 
loogilised avaldised, tingimus-
laused, sõned, tsüklid, järjen-
did, sõnastikud, funktsioonid, 
kasutaja sisendid, moodulid/
importimine.

Kursus toimub TalTechi 
Moodle’i keskkonnas, õppevi-
deod ja -materjalid saab läbida 
endale sobival ajal ja tempos. 
Iga teema kohta on ka enese-
testid, mis aitavad teadmisi 
kinnistada ning end analüüsi-
da. Ülesannete koostamisel on 
arvestatud erinevate õpistiili-

dega, need sisaldavad juhiseid 
ning suuniseid õppimiseks. 
„Samm-sammult toetame en-
nastjuhtiva õppija kujunemist. 
Õppevideote ja ülesannete abil 
näidatakse sammhaaval, kui-
das edukad programmeerijad 
suhtuvad õppimise protsessi 
– millised on nende uskumu-
sed ja ootused iseendale ning 
kuidas läbi enesejuhtimise tul-
la toime järjest keerukamate 
olukordade ja ülesannetega,“ 
rääkis Luberg.

Kursusele registreerumine 
ja täpsem info on TalTechi 
Eksami- ja olümpiaadikooli 
lehel taltech.ee/valikained.

Kuulutaja
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Rakvere Teater
24.09 kell 19 Viimaseid kordi! „Lendas üle käopesa” s/s, lav. 
Eili Neuhaus
24.09 kell 19 „See kõik on tema” v/s, lav. Helen Rekkor
25.09 kell 19 Viimaseid kordi! „Hullemast hullem” s/s, lav. 
Elina Purde
25.09 kell 19 „Lõppmäng” v/s, lav. Peeter Raudsepp

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate ühing
Kokkusaamine toimub 27. septembril kell 14.00 Lääne-Vi-
rumaa keskraamatukogus. Külla tuleb kirjanik Katrin Top-
kin. Kohal on kirjutustõlge.

Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis
26. septembril kell 11.00 Rakvere Spordihallis SVK 2021 
aasta võrkpalliturniir naised-mehed. Registreerimine koha-
peal, info Aarne Innos telefon 520 4846.
26. septembril kell 12.00 Rakvere Tarvakõnd, registreerimi-
ne Rakvere staadionil, käimiskeppide laenutus tasuta, osa-
lustasu 2 € , seeniorid 1 €, lapsed tasuta. Rada kulgeb Pa-
lermo terviserajal, Tammikus ja Vallimäel, lõpp staadionil, 
kus ootab osalejaid jook, amps ja loosiauhinnad. Info: Maie 
Tamm  telefon 5358 5989.
27. septembril kell 17.00 Rakvere 18 korviga DISCGOLFi 
rajal ala tutvustus ja osalemine Argo Veedla juhendamisel. 
Registreerimine kohapeal, soovitav kaasa võtta ketas, üritus 
on tasuta. Info Maie Tamm maie.tamm.001@gmail.com, te-
lefon 5358 5989.

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

Lääne-Viru Pensionäride Liit
12. oktoobril toimub reis Tartusse (loodusmuuseum, üli-
kooli peahoone, kunstimuuseum jne), väljasõit kell 9.00 bus-
sijaama tagant parklast. Hind 10 eurot. Kaasa võtta COVIDi 
tõend, ID-kaart ja mask.
5. oktoobrist algab spordikeskuses teisi- ja neljapäeviti kell 
10 tervisevõimlemine Maie Tamme juhendamisel. 
26. mail sõidame „Estonia“ teatrisse „Lõbusat leske“ vaatama. 
Ootame registreerima ja tasuma ka liikmemaksu. 
Oleme sotsiaalkeskuses Vilde tänaval kolmapäeviti kell 10-13.
Kontaktid tel 5855 1886 Sirje, tel 5343 8408 Maret.

Ulmeklassika uuestisünd
Filmi „Düün“ uusversiooni on 
oodatud pikisilmi juba mitu 
aastat, nüüd on see kohal ja 
võib öelda, et vääris ootamist, 
kaua tehtud kaunikene.

Margit Adorf

„Düün“ esilinastus meie kino-
des eelmisel nädalal ja jääbki 
nüüd mõneks ajaks jooksma 
vaid kinodes, detsembrist 
alates aga võib seda vaadata 
HBO filmikanalil. Mina soo-
vitan seda filmi vaadata ik-
kagi kinos, iseäranis mõnes 
sellises, kus saate seda vaadata 
3D versioonis ja soovitata-
valt IMAXi või iSense saalis. 
Sest see on nii mastaapsete 
stseenidega ning sellise heli-
kujundusega, et väi-
ke ekraan ei edasta sama 
emotsiooni. 

Kuna film juba nädalake 
jooksnud on, siis esimesed 
emotsioonid on ka fännifoo-
rumites, sotsiaalmeedias ja 
ajaleheveergudel kriitikute 
sule alt ilmunud. Minu mul-
je olukorrast on selline, et 
„Düüni“ puhul otseseid vih-
kajaid või materdajaid pole 
tekkinud, küll aga on publik 
laias laastus jagunenud selli-
selt, et osad ikkagi kiidavad 
taevani 1984. aastal ilmunud 
David Lynchi filmiversioo-
ni ja teised ülistavad värsket 
versiooni. 

Ja siis on käputäis neid, 
kes poetavad, et neile meel-
dis hoopiski Jodorkowsky 
„Düün“, aga viimast muidu-
gi ei tasu väga tõsiselt võt-
ta, kuna Jodorkowsky küll 
üritas Düüni ekraniseerida, 
kuid see ei õnnestunud. Lõ-
puks tehti sellest ebaõnnes-
tunud katsest dokumentaal-
film, kus asjaosalised rääkisid 
sellest, mida kõike nad vai-
musilmas nägid ja üritasid 
teha, aga mis paraku tõesti 
valmis ei saanudki. Sellest 
on küll väga palju jooniseid 
ja stsenaarium, mille järgi 
saanuks vändata 14-tunnise 
filmi. Keda see lugu rohkem 
huvitab, otsige välja 2013. 
aasta dokfilm „Jodorkowsky’s 
Dune“.

Düüni aluseks on 1965. 
aastal ilmunud samanimeline 
romaan ulmekirjanik Frank 
Herberti sulest. Õigemini – 
tegemist on terve saagaga, 
mis avaldatud mitme raama-
tuna. Sari on ka eesti keelde 
tõlgitud ja raamatulugejate 
seas on sel suur hulk fänne. 
Ma pean tunnistama, et ma 
romaane ise lugenud ei ole, 
sest mina kuulun sellesse 
gruppi, kellele David Lync-
hi „Düün“ üldse ei istunud 
ja seega ma ei ole ka korda-
gi üritanud romaani järele 
haarata. 

Kuid nüüd, pärast Denis 
Villeneuve filmi nägemist 
võiks selle isegi plaani võt-
ta. Igal juhul kinnitan, et mu 
sõpruskonnast see osa, kes on 
raamatut lugenud, on kõik 

kooris kiitnud, et film järgib 
raamatu sündmusi päris hästi. 
Osad on küll kergelt kurtnud, 
et jääb nagu poolikuks, kuid 
mina leian, et filmina on see 
lugu terviklik küll, lisaks saan 
öelda ka seda, et kes ei ole va-
rem üldse „Düüni“ temaati-
kaga kokku puutunud, siis ka 
nemad võivad julgelt kinno 
minna, sest filmi vaatamine 
ei nõua seda, et eellugu juba 
teaks või et kindlasti oleks ro-
maaniga kursis. 

Kui ma eelmisel nädalal 
kirjutasin „Boss Beebist“ ja 
kurtsin, et selle muusika pol-
nud suurem asi, siis nüüd 
„Düüni“ puhul ma ütlen 
täiesti vastupidi - suurepära-
ne muusikaline kujundus ja 
väga hea muusika. Heliloo-
jaks on nimelt mõlemal fil-
mil Hans Zimmer. Tundub, 
et seekord kulus Zimmeril 
kogu võhm „Düüni“ peale 
ära. Muidugi ei ole need kaks 
filmi sugugi samas kaaluka-
tegoorias, aga soovitan igal 
juhul ka „Düüni“ soundtrack 
eraldi välja otsida ja kuulata 
muusikaalbumina. 

Filmi režissöör Denis Ville-
neuve on kinopublikul kõige 
värskemalt meeles vast ul-
mefilmidega „Blade Runner 
2049“ (2017) ja „Saabumine“ 
(2016). „Düün“ sarnaneb oma 
tonaalsuselt ja meeleolult 
väga Blade Runnerile, aga 
mitte häirivalt. Mõnes mõt-
tes on „Düün“ justkui „Bla-
de Runneri“ visuaalne järg. 
Kolossaalsust ja mastaapsust 
on siin kuhjaga, inimene on 
kaadris enamasti pisike pu-
tukas palju suuremas masina-
värgis. Eks see on ka nõnda 
sümboolsena mõeldud. Iga-
tahes on Villeneuve praegu 
avaldatud tulevikuplaani-
des veel üks „Düüni“ film ja 
düüniteemaline telesari. 

Peaosades on väga dünaa-
miline duo, poeg Paul Atrei-
des (Timothée Chalamet) ja 
ema, Leedi Jessica Atreides 
(Rebecca Ferguson). Nad 
mõjuvad oma rollides loo-
mulikuna. See on asi, mis 
mind Lynchi „Düüni“ puhul 
häiris – tolles oli peaosas Kyle 

MacLahan, kes paistis esiteks 
täiesti sobimatult vana ja tei-
seks üldse ei haakinud kuida-
gi oma rolliga, sama kehtib ka 
tema ema kohta, kes omakor-
da ei tundunud olevat piisa-
valt vana, et olla nii vana poja 
ema. Oi, ma ei jõua siin kõike 
seda üles loetleda, mis mind 
Lynchi“Düünis“ häiris, kuid 
üks element oli näitlejate va-
lik oma rollidesse ja see, mis 
1984. a filmis oli ebaõnnestu-
nud, on uues versioonis kõik 
paigas. Näitlejate valik suure-
pärane, kõik klapib, kõik töö-
tab nagu õlitatult. 

Tempolt on film pigem 
aeglane ja meeleolult mõt-
lik, kuigi siin on vahepeal 
ka põgenemist, plahvatusi, 
sõjastseene. Selles filmis on 
avarust, ja hea on see, et pole 
püütud romaani liiga tihkelt 
ühte filmi kokku pressida.

Lühidalt sisust ka: „Düüni“ 
tegevustik leiab aset kauges 
tulevikus, kõrbeplaneedil 

Arrakis, kus võõrväed käi-
vad kaevandamas kosmose-
rännakuteks vajalikku kom-
ponenti, vürtsi, mida leidub 
kõrbeliivas, kus omakorda 
elutsevad hiiglaslikud kõr-
beussid. Elu planeedil on 
armutu ja ohtlik. Atreideste 
perekond saadetakse sinna, 
et vürtsikaevandamist eden-
dada, kuid kaugem eesmärk 
on tülikast perekonnast liht-
salt vabaneda. Samal ajal aga 
ringleb kohalike seas legend, 
et saabumas on lunastaja, 
keda arvatakse olevat Atrei-
deste seas. Siit hargnebki 
pikk seiklus läbi ohtude ja 
reetmiste. Ega seda „Düüni“ 
saagat väga kergesti mõne 
sõnaga kokku võtta ei saa, 
filmina on see pigem koge-
mus, mis tuleb omal nahal 
läbi katsuda. See on lummav 
kogemus, kui oskate end eel-
arvamustest ja ootustest va-
baks lasta ja triivite lihtsalt 
vooluga kaasa.

Poeg Paul Artreides (Timothée Chalamet) ja ema, Leedi Jessica Atreides (Rebecca Ferguson) peavad hakkama oma elu eest võitlema. 
Foto: Pressimaterjalid
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24. september - 7. oktoober
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

2.94
7.35 €/kg

3.48

1.58
3.95€/kg

1.98

2.24
7.23 €/kg

2.64

0.94
1.08

3.13 €/kg

1.68
8.40 €/kg

2.38

1.38
8.40 €/kg

1.58

1.28
12.80 €/kg

1.78

1.28
8.53 €/kg

1.48

1.98
5.66 €/kg

2.68

0.98
3.92 €/kg

1.68

0.98
1.28

0.88
4.76 €/kg

1.18

1.68
16.80 €/kg

1.98

1.48
4.14 €kg

1.64

0.48
2.40 €/kg

0.64

0.34
6.18 €/kg

0.42

A+ A

5.88
8.98

3.98
4.98

1.68
1.88

0.48
0.60

1.68
1.84

3.20 €/kg

2.88
3.48

2.48
3.68

Kreemikringel
kg

Kohupiimarull
kg

4.48
5.68

1.98
2.48

NÄDALAPAKKUMISED
24. - 30. september

Seahakkliha
kg

3.28
3.98

Keeduvorst Laste
(viilutatud)
150g

Keeduvorst
Eine
kg

Seakoot
kg

Kodune
kotlet
kg

Peedi-küüslaugu-
salat
kg

Poolsuitsuvorst
Kuldne rõngas
kg

Poolsuitsuvorst
Kuldne rõngas
kg

Poolsuitsuvorst
Kuldne rõngas
kg

Lest (vinnutatud)
200 g

Peipsi tint (vinnutatud)
100 g

Täislihaviiner
97% liha
310 g
Nõo

Viini šnitsel seavälisfileest
400 g
Rannarootsi

Hollandi juust laktoosivaba
350 g / Epiim

Sinihallitusjuust Madeta Niva
110 g

Piimadessert Monte
(šokolaadi ja pähklitega)
55 g

Kreemjas kanamaksapasteet
300 g
HKScan

Paneeritud hakkšnitsel
400 g
Maks & Moorits

Paneeritud hakkšnitsel
400 g
Maks & Moorits

Suitsuräimed õlis
240 g / 168 g
Rannaküla

Suitsutatud Kadaka juust
(viilutatud) 150 g
Saaremaa
Piimatööstus

Suitsutatud sulajuustutoode
Rambyno 45% rasva
250 g
2 sorti

Joogijogurt Farmi
(kirsi)
1 kg

Kohupiim Otto
(vanillimaitseline)
200 g

Sulatatud juust Kaval Ants
185 g
Valio

Juust Apetina
(küüslauguga)
100 g

8.91 €/kg

Dipp-Tops dipikaste Tere
19,5%, 200 g
2 sorti

0.88
4.40 €/kg

1.38

Grillburger Mamma
200 g / Saarionen

1.88
9.40 €/kg

2.28

A+ A

A+ A

Paneeritud hakkšnitsel
400 g
Maks & Moorits
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24. september - 7. oktoober

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

SOODUSPAKKUMISED!

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

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

0.44
al 6.88 €/kg

0.64

1.98
6.60 €/kg

2.78

0.78
5.20 €/kg

1.28

1.78
5.93 €/kg

2.48

0.48
6.00 €/kg

0.64

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300g

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300g

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300 g

Röstitud maapähklid
Mogyi (koorimata)
150 g

Päevalilleseemned Babkinõ
300 g
2 sorti

Puljong Gallina Blanca
80 g
2 sorti

Pulgajäätis Idüll
100 ml / al 58g
3 sorti

Pulgajäätis Idüll
100 ml / al 58g
3 sorti

Lahustuv kohvijook
piimasegu
Jacobs 3in1
10 x 15,2 g

Lahustuv kohv
Krönung
100 g

Multivitamiininektar Largo
1 l

Puuviljavahuvein
Sovetskoje Sladkoje
6%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gaseeritud puuviljavein
Wõlu 6%, 0,75 l / 3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gaseeritud puuviljavein
Wõlu 6%, 0,75 l / 3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Alkoholivaba vein
Blue Nun
0,5%, 0,75 l
2 sorti

Vein Lavel Blanc
al 11%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Rumm Caribba
37,5%, 0,5 / 2 sortil
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Rumm Caribba
37,5%, 0,5 / 2 sortil
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kassitoit Whiskas
300 g
3 sorti

Kuivtoit Chappi
2,7 kg
2 sorti

Plekieemalduspulber
Vanish Oxi Action
470 g / 2 sorti

Majapidamispaber
Regina Super Clean
2-kihiline / 220 lehte

Majapidamispaber
Regina Super Clean
2-kihiline / 220 lehte

Majapidamispaber
Regina Super Clean
2-kihiline / 220 lehte

Nõudepesuvahend Fairy
450 ml / 6 sorti

Lasagne plaadid Pasta Reggia
durumnisust
500 g

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Dušigeel Old Spice
250 ml
3 sorti

Pesukaitse
Discreet
60 tk
4 sorti

Deodorant Rexona
150 ml
2 sorti

Tampoonid Tampax
Compact
16 tk / 2 sorti

WC-värskendaja
Domestos Power 5
55 g / 3 sorti

Svamm Vileda Rainbow
10 tk

3.08
6.84 €/kg

3.68

0.31
5.17 €/kg

0.44

3.78
16.43 €/kg

4.88

1.28
0.13 €/tk

1.68

3.58
35.80 €/kg

4.28

1.88
3.76 €/kg

2.28

0.88
1.18

1.38
1.68

1.98
13.20 €/l

al 2.88

2.68
35.73 €/l

4.48

2.68
6.70 €/l

4.38

1.88
7.52 €/l

al 2.44

2.08
0.03 €/tk

2.58

2.38
0.15 €/tk

3.08

1.04
0.10 €/tk

1.48

0.89
1.98 €/l

1.24

5.98
12.72 €/kg

7.24

7.48
2.77 €/kg

10.98

1.28
23.27 €/kg

al 1.88

2.68
0.01 €/leht

3.28

0.98
3.27 €/kg

1.28

3.68
1.36 €/kg

4.98

Viski J.W. Red Label
40%, 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Beefeater L.D.
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Blend-a-Med
3D White 100 ml
2 sorti

Raseerija Gillette
Fusion5 ja
Skinguard
1 tk

0.38
0.04 €/tk

0.48

Kohvikoor Zott väike
10%, 10 g / 10 tk

Müsli Granola
450 g
2 sorti

Sarvesai Croissant
60 g
3 sorti

Kommikarp Raffaello Ferrero
230 g

Tomatimahl 100%
Chumak
1 l

Kätekreem Nature Box
75 ml
2 sorti

Šampoon Fructis
400 ml
2 sorti

Pesupulber Ariel
(36 pesukorda)
2,7 kg
2 sorti

1.38
13.80 €/l

1.98

8.18
11.48

5.68
1.89 €/tk

8.48

4.18
5.88

Raseerija Venus Sensitive
3 tk

Pulgajäätis Idüll
100 ml / al 58g
3 sorti

Rumm Caribba
37,5%, 0, / 2 sorti5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Gaseeritud puuviljavein
Wõlu 6%, 0,75 l / 3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

+ 0.10 5.57 €/l
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• 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 korter (36,3 m2 ) 
Roheline tn 20a, Tapa linn, Lääne-Viru 
maakond (renoveeritud majas, 20 000 
€, rahuldavas/remonti vajav seisukord. 
Korteris on turvauks ja vahetatud ak-
nad, vee- ja kanalisatsioonitorustik, 
küttesüsteem on kaugküte, interneti 
kaabel, kaabel tv, Toimiv ühistu. Huvi 
korral kirjutada, tel 503 0752

• 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 Kundas 3toaline korter. Tel 
5894 2895

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

VAHETUS

• Vahetada kaks korterit Rakve-
res väiksema maja vastu Rakvere 
ääres. Tel 5348 8161

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mu-
gavustega 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 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 1toaline ahiküttega 
korter Rakveres,  WC- ja duširuumiga, 
internet, osaliselt möbleeritud. Parki-
mine maja hoovis. Tel 516 0906

• 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

• Üürida Rakveres osaliselt möblee-
ritud 2toaline korralik korter. Tel 
557 3108

• Anda üürile heas seisukorras suur (55 
m2) 2toaline ahiküttega korter Rak-
veres,  WC- ja duširuumiga, internet, 
osaliselt möbleeritud. Parkimine maja 
hoovis. Korter vabaneb 1. oktoobril. 
Tel 516 0906

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Honda Civic 1,7tdi 74kW,  
2005.a. Ülevaatus 12.2021. a. Auto kor-
ralik, roosteta ja ökonoomne, läbisõit 
188 000 km. Tel 5342 5932

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

• Müüa Nissan Almera 1,5. 2004. a. 
Tumeroheline, rooste puudub, läbisõit 
153 000 km. Heas korras, ülevaatus 
2022. a. Tel 517 4193

• Müüa Nissan Qashqai, 2008. a, 
d i i s e l ,  ü l e v aat u s  k e ht i b  2 0 2 2 . 
sept, sõidukorras. Info tel 5804 
4594

• Müüa Suzuki Baleno 2002. a. Hind 
850 €. 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

• Müüa „Toyota Land 6“ 90 korralikud 
esiporitiivad Kundas. Tel 512 7119

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 kus-
tutame registrist! Helistage jul-
gelt, maksan rohkem! Tel 5355 
5848

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

• Ostan sõidukeid igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Võib pakkuda 
absoluutselt kõike, romust kuni 
korralikuni. Raha kohe kätte. 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 kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi 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 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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Teostan sõiduautode ja väikekau-
bikute keretöid. Keevitus, karpide ja 
muude detailide vahetus, kerevenitus-
pink, värviparandused, üleni värvimi-
ne ja ka vanemate autode taastamine. 
Tel 5353 5342

• 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

 

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mu-
del (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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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

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

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

• Valmistan uksi, aknaid, söögilau-
du, pinke. Tel 5349 6065

• Lammutus, ehitus, siseviimistlus 
(korterid, majad, suvilad, kontorid) 
plaatimine, parkett jne. Tel 504 5560

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

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

• Ehitus brigaad ootab uusi tööpak-
kumisi. Vundamendid, põrandad, 
puitkarkassmajad, plokkmajade ehi-
tus, elekter, torutööd, siseviimistlus, 
välisfassaad. Tel 5633 1530

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5633 1530

• Renoveerimine ja ehitus: majade 
renoveerimine, ehituse sisetööd, puit-
fassaadid, müüritööd. Tel 5646 0674

• Teeme korterites ja eramutes jooks-
vaid remonditöid. Saunad, köögid, 
esikud jne. Tel 506 3539

• Siseviimistlustööd: värvimine, 
plaatimine, krohvimine, tapeetimine, 
www.mlcp.eu. Tel 5667 7273

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Ehitustööd, www.mlcp.eu. 
Tel 5667 7273

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 
5637 9871

• 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: vanni-
toad, siseviimistlus, soojustamine, 
fassaadid, vundamendid, katused, 
terrassid jne. Santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 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. Soodsa 
hinnaga immutatud puidust piirded. 
Tehtud töödele arve ja garantii. 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 siseviimist-
lustöid,  vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - 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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte
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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

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   kuulutused.kuulutaja.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

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

MUUD TEENUSED

• Korjan vastavalt tellimusele samal 
päeval värskeid männiriisikaid. Kilo 
hind 5 €. Suurema koguse puhul on 
hind läbiräägitav. Helista 528 4232

• Abistan teid auto müümisel. Tel 
5357 6624

• Kas sinu riidekappi on jäänud seisma 
asju, mida kandsid ehk aastaid tagasi? 
Või ei mahu uued asjad kappi ära, sest 
vanad ja seisma jäänud riided võtavad 
liiga palju ruumi? Meil on sulle lahen-
dus - tule rendi Riideboxis endale 
boks ning too kõik oma seisma jäänud 
asjad uut omanikku otsima. Aga kui sulle 
tundub, et kapis on veel piisavalt ruumi 
uutele asjadele, siis tule ja soeta need 
endale Riideboxist Võidu tänav 5, Rakve-
re. Lisainfo facebookis või tel 5645 4294

• Pesen teie pesu (tekid, padjad, 
madratsikatted, joped, kaltsuvaibad, 
tööriided jne.) Transport uksest ukseni 
Rakvere linnas 3 €. Tel 5300 5620

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

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

• Kinnisvara korrashoid: äri- ja bü-
rooruumide koristus. Puhastusteenus. 
Kinnisvara korrashoid. Korteriühistu 
heakorrateenus. Ehitusjärgne koristus, 
www.mlcp.eu. Tel  5782 6806

• Mugav lahendus nii suuremate 
kui ka väiksemate asjade hoiusta-
miseks. Konteinerladu on soodne 
ja mugav lahendus nii suure-
mate kui ka väiksemate asjade 
hoiustamiseks. Olgu selleks siis 
talveperioodiks turvalisemat paika 
vajav suvilamööbel ja aiatehnika, 
remondi ajaks hoiustamist vajav 
igapäevane kodune vara, ehi-
tusmaterjal, väikesed sõidukid, 
hooajaline spordivarustus, auto 
varuosad, rehvid või turundus- ja 
esitlusmaterjalid, www.konteiner-
ladu.ee. Tel 5456 6677

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

• Soojuspumbad, müük ja paigal-
dus. Meilt ostetud soojuspumpadel 
hooldus soodushinnaga. TASUTA 
konsultatsioon. 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. Utili-
seerime vana elektroonikat. He-
lista juba täna tel 551 2053. Vaata ka 
www.hss.ee

KODU

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

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

• Koristan kuuri, garaaži ja aianurgast 
vana ja vedelema jäänud metallihun-
niku. Tasuta ei taha, maksan raha. Tel 
5342 6287

• Anda ära klaaspurke, aknaklaasi. 
Tel 5347 3267

• Müüa monitor Philips 27“, uus ja 
pakendis. Tel 5199 5850

• Müüa kreissaag 380V, ketas 50 cm 
läbimõõt. Tel 5349 6065

• Müüa kasutatud riidest tugitool 10 €, 
sametist tugitool 50 €, nahkdiivan 40 
€. Tel 5390 6230

• Müüa odavalt kasutatud ja uusi las-
teraamatuid. Tel 5685 8009

• Pakun munakoori ja karpe. Väikse-
ma tasu eest. Tel 5390 6230

• Müüa korralik roostevaba kraani-
kauss (600 x 800 mm) koos kraani ja 
sifooniga. Ümmargune diivanilaud 
läbimõõduga 75, kahekordne, aastast 
1947. Hüdrofor Itaalia 800 W, 3200 e/h. 
Tel 553 0731

• Müüa Terratso plaadid 30 x 30 x 3 
cm. Hallid mustriga, kasutatud. Tel 
553 0731

• Müüa Rakveres soodsalt vähe kasu-
tatud erilise disainiga magamistoa 
komplekt ja muud mööblit. Tel 5661 
4687

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

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

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

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

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

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

Rendime ja müüme piirde-
aedasid, soojakuid ja 

pop-up telke ning inventari 
ürituste jaoks

5771 2345  I  info@rentbull.ee  I  www.rentbull.ee

PEREJUUKSUR
Laada 25, Rakvere

Juuksur Keiu  
554 7332

Juuksur Jaanika  
5626 9611

Ootame uusi ja 
vanu kliente!

• 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 täitematerja-
li ilma suuremate kivideta ca 600 tonni. 
Võib pakkuda ka väiksemat kogust. Tel 
5373 7321 

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, resti, 
praeahju, ahju- ja pliiditarvikuid. 
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 kasutatud mootorsae, heas 
korras, kui ka suuremat remonti vajava. 
Tel 503 9650

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

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

Viiruseohu tõttu
palume Kuulutaja 
toimetusse tulek

eelnevalt kokku leppida.
Tel 322 5093.

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüa kaminapuud  lepp 40 L 
võrkkotis, 30 cm, kuivad. Koti hind 
2,50 €. Telefon 5353 5344, Haljala 
vald

• Müüa kuiva, lõhutud kuuske hind 50 
€/ruum, saar alates 60 €/ruum, sobib 
katlapuuks. Pikkusega 30, 40 ja 50 cm. 
Tel 5666 5499

• 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. 
Lehtpuu, kuivad ja toored, trans-
port, 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

EHITUS

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

• Müüa komplekt JELD WEN uued 
mänd mantel uksed: 90 cm x 210 cm - 2 
tk, 100 cm x 210 cm - 4 tk, uus tuletõkke 
uks 100 cm x 210 cm – 1 tk, tuuletõkke 
plaat 120 cm x 270 cm, isolatsiooni 
plaat 200 cm x 50 cm x 3 cm - 20 tk. 
Kogu kaup poole tava hinnaga. Tel 
5814 0356

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

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

• Müüa toidukartulit: „Vineta“, „Fla-
via“, „Tiina“, „Carolus“, „Laura“. Tel 5647 
5596/5616 5542

• Müüa keerispea taime sisaldav mesi 
(hind 6. 50 €/kg.). Tel 5569 7224

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 522 8396

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

• Müüa kõdusõnnikut, odav. Tel 
5685 8009

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

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

• Soovin osta paki heina. Tel 5390 6230

LOOMAD

• Müüa miniküülikuid. Tel 5390 6230

• Müüa karvased merisea pojad. Tel 
5913 7349

VANAVARA

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

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

• Ostan NSVL  fotoaparaate, objek-
tiive, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 
2215  

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

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami ja ki-
la-kola, viina ära teie mittevajali-
kud asjad jäätmekeskusesse. Tel 503 
1849

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, 
käevõrusid, merevaiku, münte, 
hõberublasid, paberrahasid, 
kellasid, hõbedat (pitsid, lusi-
kad, portsigarid jne). Huvitavad 
ka vanad rinnamärgid, medalid, 
ordenid, koolimärgid, spordimär-
gid, märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni äärel“ 
30 €/tk ja enne 1940. aastat trüki-
tud nahkköites raamatuid (raa-
matu selg või kaaned on nahaga 
kaetud) ja muid vanu raamatuid. 
Pakkuda võib igasuguseid esiva-
nematest jäänud asju! Tulen ise 
kohale - raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase kuni 100 €/tk, nõu-
kogudeaegseid ja vanemaid eh-
teid, sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. Sa-
muti ostan nõukogudeaegseid ja 
ka vanemaid raamitud seinapilte, 
graafi lisi lehti, õlimaale, akvarelle, 
kujusid, keraamilisi seinaplaate, fo-
toaparaate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse huvitava 
vanavara, raamatute ja kunsti ost! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

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

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

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

• Kursustele registreerimine on 
avatud! Inglise keel algajatele, 
Inglise keel A2, Inglise keel B1. Kõik 
keelekursused on 40-tunnised, 
maksumusega 180 €. Taimeseade 
algkursus (110 akad tundi) 1 kord 
kuus pühapäeviti, maksumus 220 
€. Aiakujunduse algkursus (44 akad 
tundi) neljapäeviti, maksumus 
105 € . ALUSTAME OKTOOBRIST! 
Kursuste info ja registreerimine 
kunderi.rahvakool@mail.ee ja 
telefonil 5667 7471

• Võsu Turuplatsil kirbukas 24-25. 
septembril kell 11.00-14.00

Klubi Hämarik 
alustab hooaega 

10. oktoober 
kell 12. 

Järgmised peod: 
14. november, 
12. detsember. 

Kaasa COVID-tõend
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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 2,50

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

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

Ploomid, imp. kg 3,00 3,50

Ploomid, E kg 4,00 5,00

Õunad, E kg 1,50 2,50

Kukeseened kg 10,00

Männi- ja võiseened kg 8,00 10,00

Mesi kg 7,00

Värske räim ja kilu kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL 23. SEPTEMBRIL 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

 Siiras kaastunne Liisale kalli 
VENNA 

kaotuse puhul.

OÜ Lihakarni töökaaslased

Aeg seda kaotust ei kustuta eal, 
süda Sind ikka meeles peab.

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

Elu on laul, on habras ta viis, 
heliseb hetk...ja katkeb siis. 

Südamlik kaastunne 
armsad Moonika, Maaja ja Liisa 

kalli venna 
HANNO

kaotuse puhul. 

Jaanika ja Jaanus
kuulutused.kuulutaja.ee

Rakveres sai Pika tänava ümberehitus valmis
Sel nädal jõudsid lõpule ap-
rillis alanud Pika tänava teise 
etapi rekonstrueerimistööd ja 
Rakvere ajalooline peatänav 
on taas kogu ulatuses liiklu-
sele avatud. Lõpptulemusena 
sai Pikk tänav täies pikkuses 
korda ning kuni J. Kunde-
ri tänavani samasuguse ilme 
nagu juba 2019. aastal valmi-
nud esimesel etapil.

Pika tänava teise etapi 
uuendamine oli üks Rakvere 
linna suurematest teeehitus-
projektidest sel aastal. Re-
monttööd toimusid alates 
Pikk tn 52 sissesõidust kuni 
Tammiku ja J. Kunderi täna-
va ristmikuni. Ehitustööde 
käigus rajati graniitkividest 
sõidutee, betoonplaatidest 
kõnniteed, paigaldati uued 
äärekivid ning teatud lõigus 
veetorustik.

Pika tänava teise etapi 
uuendus tõi kaasa muutusi 
liikluskorralduses. Nüüdsest 

on Pikk tänav ühesuunaline 
alates Tallinna tänavast kuni 
Tõusu tänavani. Ehk kui va-
rasemalt oli liiklus Kooli ja 
Tõusu tänava vahelisel lõigul 
kahesuunaline, siis nüüd saab 
Pikalt tänavalt Kooli tänavale 
sooritada ainult vasakpööret. 
Kooli tänav on oma kitsuse 
tõttu endiselt ühesuunaline 
ja Spordi tänava poolt seega 
sealkaudu Pikale tänavale sõi-

ta ei saa.
Rakvere abilinnapea Kert 

Karuse sõnul maksimeeriti 
Pika tänava uuendamise käi-
gus ka parkimiskohtade arv, 
mida algses projektis nappis.

Tööde maksumus oli ligi-
kaudu 800 000 eurot, millest 
riigipoolne investeeringutoe-
tus moodustas 780 000 eurot.

Kuulutaja

Pikk tänav on nüüd sarnase ilmega algusest kuni Kunderi tänavani. Foto: Kristel Mänd

4 näpunäidet tahvelarvuti 
õigeks hooldamiseks

Ajal, mil tahvelarvutid on 
telefonide ja arvutite kõrval 
kasutajate seas üha popu-
laarsemaks muutumas, le-
vib endiselt palju vastuolu-
list infot nende hooldamise 
osas. Tehnoloogiaekspert 
ja Huawei koolitusjuht Je-
katerina Mishina annab 
nõu ja selgitab, mida jälgi-
da, et seade kaua vastu 
peaks.

„Igale seadmele on tootja 
poolt ette nähtud viisid nii 
nende kasutamiseks kui nen-
de eest hoolitsemiseks, mis 
aitavad tagada seadme vastu-
pidavuse,“ märgib Jekaterina 
Mishina ja jagab neli nõuan-
net: 

1. Kaaned pole iluvidin, 
vaid seadme jaoks vajalik 
tarvik

„Tahvelarvuti valitakse tih-
ti just siis, kui selle kasutaja 
on liikuva elustiiliga. Seega 
juhul kui seade on alati kõik-
jal kaasas, tasuks mõelda tah-
velarvuti kaante või ümbrise 
soetamisele,“ soovitab Mis-
hina. Ta paneb südamele, et 
kaante vahele ega seadme pis-
tikuaukudesse ei tohiks lasta 
tolmu, liiva või muud mus-
tust.

„Kaantest võib olla abi eri-
nevates olukordades – näiteks 
seljakotis või käekotis, kus 
mõni vedelik võib lekkida. 
Samuti aitavad kaaned ek-
raani kaitsta ja hoida sellelt 
ära võimalikke kriimustusi,“ 
loetleb Mishina ja tõdeb, et 
mõnedel tahvelarvutite mu-
delitel on kaante külge lisatud 
ka klaviatuur, mis pikkade 
tekstide trükkimise mugava-
maks muudab.

2. Ekraani tuleks puhasta-

da sagedamini
Viiruseperiood muutis 

Mishina sõnul kõigi seadme-
te puhastamise varasemaga 
võrreldes oluliselt aktuaal-
semaks. „Ainuüksi keskmi-
ne tahvlikasutaja puudutab 
ekraani päevas umbes paar 
tuhat korda. Seega, kuigi tah-
velarvutit tuleks puhastada 
ka hügieenilistel põhjustel 
ja enda kaitsmiseks viiruste 
eest, aitab ekraani korralik 
hooldus tagada ka parema 
pildi ja puutetundlikkuse,“ 
selgitab tehnoloogiaekspert, 
kuid tõdeb, et sellegi poolest 
ei puhasta iga tahvlikasutaja 
ekraani nii tihti kui peaks.

Mishina soovitab alustada 
ekraani puhastamist sellega, 
et esmalt eemaldada tahvel-
arvuti kaaned ning seejärel 
seade välja lülitada. „Väljalü-
litamine aitab tagada selle, et 
puhastamise ajal ei lülituks 
mõni nupp või funktsioon 
tahtmatult sisse,“ selgitab ta.

Ekraani puhastamiseks 
soovitab spetsialist kasutada 
ainult spetsiaalseid ja äär-
miselt puhtaid mikrokiust 
lappe. „Salvrätikuid ja paber-
rätikuid tasuks pigem välti-
da, sest need võivad tekitada 
ekraanile kriimustusi,“ lisab 
ta. Samuti soovitab Mishina 
ekraani puhastamiseks kasu-
tada ainult selleks otstarbeks 
mõeldud vahendeid, sest ko-
dumajapidamises kasutata-
vad puhastusvahendid, mis 
sisaldavad alkoholi, atsetooni, 
äädikat või teisi happeid, või-
vad tahvelarvuti ekraani jää-
davalt kahjustada.

Pärast ekraani puhastamist 
tasuks pöörata tähelepanu 
ka väiksemate kohtade pu-
hastamisele, mida ei pruugi 
tavapäraselt märgata – eel-
kõige just tahvli laadimis- ja 
kõrvaklappide avadele. „Neid 

võib puhastada ettevaatlikult 
näiteks vatitikkudega,“ soovi-
tab Mishina.

3. Seadet peaks laadima 
vaid selle jaoks ettenähtud 
viisil

Tehnoloogiaeksperdi sõ-
nul aitab nutiseadme õige 
laadimine seadme kestvuse-
le oluliselt kaasa. „Soovitan 
järgida tahvelarvuti laadimi-
sel sama 20-80% põhimõtet 
nagu nutitelefonide puhul. 
See tähendab, et tahvelarvuti 
tuleks panna laadima siis kui 
selle akut on jäänud alles veel 
umbes 20% ning mitte laadi-
da seadet rohkem kui 80%-
ni. Seda reeglit järgides püsib 
tahvelarvuti aku kõige kauem 
optimaalsena ning võib olla 
kindel, et seade ei tühjene aja 
jooksul liiga kiiresti,“ kirjel-
dab Mshina.

Samas tõdeb ekspert, et 
tänapäeva tahvelarvutid on 
varasemaga võrreldes vastu-
pidavamad ja kestavad pärast 
laadimist oluliselt kauem kui 
varasemad mudelid. 

4. Lisaks välisele hoolitse 
ka sisu eest

Kui peamiselt keskendu-
takse tahvelarvuti hooldami-
sel selle välistele osadele, ei 
tohiks unustada, et tarvis on 
hooldada ka seadme operat-
sioonisüsteemi. „Korrastatud 
sisuga tahvelarvuti on kiirem 
ja seega kindlasti kasutami-
seks mugavam,“ märgib Mis-
hina. 

Seetõttu on soovitav aeg-
ajal nö elektroonilist prügi 
sorteerida ja mittevajalikud 
asjad minema visata. Palju-
desse seadmetesse on instal-
leeritud selleks spetsiaalsed 
rakendused. 

Kuulutaja
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1889: Tallinnas hukkus langevarjur Charles Leroux
Täna 132 aastat tagasi, 
24. septembril 1889. aas-
tal uppus Tallinna lahel 
USA õhusõitja ja langevar-
jur Charles Leroux, kelle 
hüpe õhupallilt ebaõnnes-
tus. 32aastase mehe seni-
sed 238 langevarjuhüpet 
olid olnud edukad.

Allan Espenberg

14. aprillil 1865 mõrvati 
Washingtonis Fordi teat-
ris lõbusa etenduse ajal USA 
president Abraham Lincoln. 
Riigis oli äsja lõppenud 
kodusõda ja orjuse pooldajad 
said lüüa. Presidenti tulistas 
orjapidajate toetajast näitleja 
John Wilkes Booth.

Tol traagilisel õhtul istus 
teatrisaalis publiku seas ka 
noormees Charles Leroux, 
kes oli legendi järgi Abraham 
Lincolni õepoeg. Võimalik, 
et just selle kohutava juhtumi 
tõttu ei astunud Charles oma 
suure onu jälgedesse ega ha-
kanud tegelema poliitikaga. 
Kuid elukutse, mille ta endale 
valis, polnud sugugi vähem 
ohtlik. 

Tegelikult on võimatu, et 
Charles Leroux oleks olnud 
Lincolni õe- või vennapoeg, 
sest Lincolni õde suri juba 

1828. aastal ja tema vend  kol-
me päeva vanusena 1812. aas-
tal. Aga Charles Leroux sün-
dis 31. oktoobril 1856. aastal. 
Lisaks polnud Charles Leroux 
mehe tegelik nimi, sest sün-
dides sai ta nimeks Joseph 
Johnson. Kuid see nimi pol-
nud talle meeltmööda ja ta 
võttis endale esinejanimeks 
veidi uhkema nime.

Turnee Euroopas ja 
esinemine Peterburis
Charles Leroux hakkas suurt 
huvi tundma lennunduse vas-
tu, aga veidi teistsugusel vii-
sil. Tal oli vaja taevasse tõus-
miseks õhupalli, kust ta see-
järel langevarjuga alla hüp-
pas. Taoline ala oli toona veel 
uus ja harjumatu ning mui-
dugi väga riskantne. Ta on 
meenutanud üht ebaõnnestu-
nud visiiti New Yorgi vihma-
varjutöökotta. Ta pöördus 
sinna palvega valmistada talle 
langevari. Üllatunud meister 
kuulas mehe soovi ära, kuid 
kutsus siis politseiniku ja 
soovitas kummalise külastaja 
saata hullumajja.

Ja ometi viis Leroux oma 
unistuse teoks. 1887. aasta 
sügisel tegi ta Philadelphias 
oma esimese õhupalli-
hüppe. Seejärel hakkas ta rei-
sima mööda Ameerikat ja de-

monstreerima raha eest elu-
ohtlikke langevarjuhüppeid. 
1889. aasta kevadel saabus 
ta Euroopasse juba kogenud 
aeronaudi ja langevarjurina. 
Tema esinemised kulgesid 
edukalt Inglismaal, Austrias, 
Saksamaal. 

Berliinis kohtus Leroux 
Moskva teatriomaniku Georg 
Paradies’iga, kes kutsus õhu-
palluri esinema ka Vene-
maale. Kõigepealt külastas 
Leroux Peterburgi. Oma esi-
mest hüpet demonstreeris ta 
Venemaa pealinnas 11. juunil 
1889, startides kuumaõhupal-
liga Arkaadia lõbustuspargist.

Varakult oli Neeva jõe kal-
lastele kogunenud suur hulk 
inimesi: pileti olid ostnud 
vähemalt 2000 huvilist. Õhu-
palliplatsi ümber asusid too-
lid. Need olid kallimad kohad 
rikastele inimestele. Vaesem 
publik jälgis lennu etteval-
mistusi seistes. Kella kaheksa 
paiku ilmus Charles Leroux – 
lühike, kõhnuke, kollases 
tsirkuseakrobaadi kostüümis 
ja üle õlgade visatud mantli-
ga. Ta kinnitas õhupallivõr-
gu külge langevarju, viskas 
mantli seljast ja hüppas osa-
valt palli all rippuvale väi-
kesele istmele. Õhupall lasti 
lahti ja Leroux hakkas tõusma 
taevasse.

Ameeriklane kerkis üha 
kõrgemale ja pinge pealtvaa-
tajate hulgas aina suurenes. 
„Te oleksite pidanud nägema 
seda inimpeade merd, seda 
suurt rahvahulka, mis oli tar-
dunud ootusärevusest, et mil-
lega lõppeb vapra ameeriklase 
hull hüpe,“ kirjutas Peterburi 
ajaleht järgmisel päeval.

Ja siis Leroux hüppas. Oma 
keha raskusega rebis ta lan-
gevarju õhupallilt lahti ning 
väike inimkuju kukkus nagu 
kivi allapoole ja selle kohal 
kulges langevari nagu val-
ge triip. Veel hetk ja sellest 
sai suur vihmavari. Leroux 
laskus Bolšaja Nevka jõk-
ke. Kohe sõitsid tema juur-
de kümned paadid, mis olid 
vee peal valves. Üks neist 
võttis õhupalluri pardale. 
Mõni minut hiljem tervi-
tati teda aplausi ja braavo-
hüüetega. „Lennu ajal,“ ütles 
Leroux hiljem ühele reporte-
rile, „tunnen ma end suure-
päraselt. Hirmu ma ei tun-
ne. Ja tegelikult polegi mida-
gi karta. On vaja omada vaid 
väheke tahtejõudu ja tugevaid 
närve ning see on kõik!“

Viimane hüpe
Peterburis tegi Leroux ai-
nult ühe hüppe. Siis lahkus ta 
Moskvasse. Edasi kulges tema 

teekond Harkivisse, sealt 
edasi Odessasse, Varssavisse, 
Riiasse ning kõikjal õnnes-
tusid tema lennud ja hüpped. 
Lõpuks jõudis ta sügisel Re-
valisse ehk praegusesse Tal-
linnasse, mis tollal kuulus 
Venemaa koosseisu.

Lennupäeval, 24. septemb-
ril (vana kalendri järgi 12. 
septembril) kogunes kesk-
linna tohutu rahvahulk. Kell 
viis tõusis Leroux õhku ja 
paari minuti pärast polnud 
taevas näha midagi peale 
väikese musta täpi. Õhupall 
liikus sadama poole. Püüdes 
linnahoonetest eemale jõuda 
ei lahkunud Leroux koheselt 
õhupallist. Langevarjuga läks 
ta teele alles sel hetkel, kui ta 
polnud enam kaugel Tallinna 
lahest.

Laskudes kõikus langevari 
nagu hiiglaslik pendel. Mõ-
ned pealtnägijad rääkisid hil-
jem, et õhupallisõitja kukkus 
plärtsatades tugevasti vastu 
vett. Publiku hulgas oli ka 
teisi versioone. Sekundi või 
paari jooksul oli Leroux vee-
pinnal nähtav, kuid kadus 
seejärel lainetesse. Alles küm-
me minutit hiljem jõudsid 
sündmuskohale paadid, kuid 
nad olid jäänud ilmselgelt 
hiljaks. Langevarju ega lange-
varjurit polnud enam näha. 

Kaks päeva pärast katast-
roofi leidsid kohalikud elani-
kud lahe põhjast, kilomeetri 
kaugusel rannikust Charles 
Leroux surnukeha. Langeva-
ri lebas tema lähedal. Char-
les Leroux hukkus kõigest 
32aastaselt. Kõik Venemaa 
ajalehed kirjutasid julge õhu-
sõitja-langevarjuri traagilisest 
surmast. Tema õhupall ja lan-
gevari toimetati Peterburgi 
ning neid uurisid spetsialis-
tid. Uurijad jõudsid järeldu-
sele, et õhupall ja langevari 
olid töökorras ning need ei 
saanud õnnetust põhjustada. 

Charles Leroux maeti Tal-
linnas Kopli kalmistule. Tu-
handed tallinlased saatsid 
hulljulget ameeriklast tema 
viimsel teekonnal. Matu-
serongkäik olevat olnud kolm 
kilomeetrit pikk. Leroux 
hauale püstitati kaunis gra-
niidist monument, millel oli 
kujutatud õhupalli, lange-
varjurit ning inglis-, vene-, 
prantsus- ja saksakeelne kiri: 
„Mälestuseks 12. septemb-
ril 1889 Tallinna lahel huk-
kunud õhulendur Charles 
Leroux’le.“ 1950. aastate algu-
ses tehti nõukogude võimude 
poolt Kopli kalmistu maatasa 
ja vaid mõne üksiku inime-
se surnukehad maeti ümber. 
Ülejäänud hävitati.

Hõbeakadeemia alustab uut hooaega
Septembrikuu viimasel 
päeval on seeniorid ooda-
tud Rakvere linnavalitsuse 
valgesse saali Hõbeaka-
deemia sügissemestri esi-
messe loengusse. Tänavu 
sügisel saab täiendada 
oma teadmisi ajaloost, 
ornitoloogiast, lugude ju-
tustamise kunstist ja 
hingehoiust.

Katrin Uuspõld

Programmi kokku pannud 
Tallinna Tehnikakõrgkooli 
teenusmajanduse instituudi 
sotsiaaltöö õppejõud Mee-
li Männamäe rääkis, et üks 
kriteerium Hõbeakadeemia 
loengute puhul on akadee-
milisus, teadmised, mitte 
niivõrd meelelahutus. „Minu 
põhimõte on olnud, et kuu-
lajal oleks aktiivne osalus ja 
lektor aktiviseeriks kuulajas-
konda või lisaks emotsiooni. 
Näiteks kui eelmisel aastal 
oli loeng Georg Otsast, esitas 
muusikakollektiiv lõpetuseks 
Otsa laulu, see võeti väga häs-
ti vastu,” rääkis Männamäe.

Juba eelmisel kevadel oli 
planeeritud, et ajaloolane 
Odette Kirss tutvustab oma 
raamatut „Rakvere elani-
kud kreisilinna aastail 1783-
1917”, kuid kahjuks jäi loeng 
koroona tõttu ära. Kuid tee-
mat käsitletakse selle sügis-
semestri avaloengus 30. sep-
tembril. „Küll ei ole kahjuks 

võimalik tulla Odette Kirsil, 
vaid raamatut tutvustab selle 
toimetaja ja kirjastaja SA Vi-
rumaa Muuseumide vanem-
teadur Uno Trumm,” rääkis 
Meeli Männamäe.

Jutuvestja, muusik ja ant-
ropoloog Polina Tšerkasso-
va on lubanud tulla Hõbe-
akadeemiasse esinema 28. 
oktoobril.

„Nägin Polina Tšerkasso-
vat esinemas Pärnus Hansa-
päevadel, võtsin temaga 
ühendust ja kutsusin meile 
kõnelema lugude jutustami-
sest seoses muusikaga. Ta 
räägib ja saadab erinevate 
pillidega oma juttu. See ei ole 
niivõrd akadeemiline loeng, 
aga kindlasti emotsioone 
pakkuv,” iseloomustas Meeli 
Männamäe.

Novembrikuu viimasel 
neljapäeval räägib hobiorni-

toloog ja loodusesõber Sven 
Hõbemägi loodusest meie 
ümber ning 16. detsembril 
astub auditooriumi ette vai-
mulik Annika Laats loenguga 
„Kelle hing vajab hoolt?”.

„Kuulsin ühel konverent-
sil Annika Laatsi ettekannet 
kogukonnatööst ja inimeste 
toetamisest – see oli suurepä-
rane loeng. Sellest sain tõuke 
teda meile esinema kutsuda. 
Käisin ka suvel Harju-Risti ki-
rikut vaatamas, kus ta on õpe-
tajaks ja hinge läks ka sealses 
kirikuaias olev Vaikuse laste 
rahupaik. Lugemist vääriv on 
Annika Laatsi esseede kogu-
mik „Valgus läbi mõrade“. Nii 
otsustasin kutsuda ta kõnele-
ma hingehoiust,” rääkis Meeli 
Männamäe.

Männamäe sõnul on Hõbe-
akadeemia eesmärk pakkuda 
seenioridele võimalust tul-

la kodust välja, olla kuulaja, 
panna kõrva taha mõni tar-
kusetera ja saada emotsioo-
ne. „Pealegi toimub ettevõt-
mine ilusas ümbruses,” lisas 
Männamäe.

Hõbeakadeemia loengud on 
kord kuus neljapäeviti alguse-
ga kell 12 Rakvere linnavalit-
suse valges saalis, omaosalus 
on kaks eurot. Loengule pää-
semiseks on vajalik esitada 
tõend COVID-19 vaktsinee-
rimise, läbipõdemise või ne-
gatiivse testi kohta.

Hõbeakadeemiaga alustas 
Tallinna ülikooli Rakvere 
kolledž, selle õppeasutuse 
sulgemisel võttis korraldami-
se üle Tallinna tehnikakõrg-
kooli teenusmajanduse insti-
tuut. Ettevõtmine saab teoks 
koostöös Lääne-Viru Oma-
valitsuste Liidu ja Rakvere 
linnavalitsusega.

Muusikapäeval musitseerivad 
Ruslan ja Rute Trochinsky Sõmerul
1. oktoober on rahvusva-
heline muusikapäev ja sel 
puhul toimub üle Eesti ta-
suta kontserte, päeva esi-
meses pooles on loenguid 
ja kohtumisi koolides ning 
õhtul traditsiooniline muu-
sikapreemiate tseremoonia. 

Lääne-Virumaal on või-
malik kuulda isa-tütar Rus-
lan ja Rute Trochynskyit ja 
kitarrist Robin Mäetalu Sõ-
meru keskusehoone saalis 
sel päeval kell 12 kontserti 
andmas. Rakvere valla kul-
tuurinõunik Siiri Saarmets 
ütles, et esinejatele on antud 
vabad käed – helge kontsert 
on igatahes tulemas. 

Haapsalu kultuurikeskuse lavalaudadele toob 1. oktoo-
ber klassikalise muusika noorema põlvkonna tipud – tšellist 
Marcel Johannes Kitse ja pianist Sten Heinoja. Kontserdi tei-
ne pool toob endaga kaasa kohaliku Haapsalu Big Bandi Aar-
ne Õunapuu dirigeerimisel ning solistidena astuvad üles Ivo 
Linna, Ilona Aasvere, Anneli Aken ja Ivar Malmeti. 

Tartu Jaani kirikus toimub Laura Põldvere ja ETV Tü-
tarlastekoori ühine kontsert, Narvas tuuakse lavale „Kum-
mardus Georg Otsale“ tenor Mati Turi ja pianist Martti 
Raide esituses, kontserdi teises pooles võib kuulda folgi me-
nukbändi Puuluup uhiuut muusikat.

Muusikapäev kulmineerub muusikapreemiate galaga Rah-
vusooperis Estonia, kus Eesti Kultuurkapitali helikunsti 
sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu annavad üle iga-aasta-
sed muusikapreemiad. Sündmusest toimub ülekanne Eesti 
Televisiooni vahendusel.

Eestis on Eesti Muusikanõukogu eestvedamisel tähista-
tud muusikapäeva alates 2002. aastast Muusikapreemiate 
jagamisega ja 2013. aastast kontsertide programmiga, mille 
raames kõlab ühel päeval elav muusika üle terve kodumaa. 
Muusikapäeva kavaga saab tutvuda Muusikapäeva kodule-
hel. 

Kuulutaja

Rakveres toimuv Hõbeakadeemia on seenioride seas väga populaarne – uus hooaeg algab 30. septembril. Foto: Jaana Siik
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• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

Sealiha
al veerand seast

2. 05 €/kg

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu
TASUTA

LIHAPOOD RATASTEL

Lisatasu eest tükeldamise võimalus

Müügil ka subproduktid

Müügil ka subproduktid

vajanguperefarm@gmail.com

perefarm

LIHAPOOD RATASTEL

Müügil ka subproduktid

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

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

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

25

tund

+ km

€

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused


	kul2409001
	kul2409002
	kul2409003
	kul2409004
	kul2409005
	kul2409006
	kul2409007
	kul2409008
	kul2409009
	kul2409010
	kul2409011
	kul2409012
	kul2409013
	kul2409014
	kul2409015
	kul2409016

