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Home3 või Go3 – milline teleteenus sobib just Sinule?
Tänapäeval on mitmeid teleteenuste 
pakkujaid, kes pakuvad põnevat 
ning kaasahaaravat sisu. Ka Home3 
ja Go3 on mõlemad teleteenuse 
pakkujad, aga mis on nende erine-
vused? Siinkohal anname Sulle neist 
mõlemast ülevaate, et saaksid ot-
sustada, milline teleteenus võiks 
just Sinule kõige paremini sobida. 

Teleteenuse pakkuja Home3
Home3 on satelliittelevisiooni pakkuja, 
mis tähendab seda, et telepilt jõuab Sinuni 
satelliidi vahendusel. SAT TV eeliseks on 
väga lai leviala, mis ei sõltu kaabli olemas-
olust ega mobiililevist. Satelliittelevisiooni 
kasutamiseks on vaja koju paigaldada satel-
liitantenn, kuid paigalduse pärast ei pea Sa 
muretsema, seda teevad kogenud Home3 
tehnikud. 

Satelliittelevisiooni teenuse puhul on olu-
line, et satelliidilt vastuvõetavale signaalile 
ei tohi ette jääda mistahes segavaid takistusi. 
Kvaliteetseks vastuvõtuks peab olema side 
satelliidi ja majale paigaldatud antenni va-
hel nii-öelda „otsenähtav“ ning seetõttu on 
oluline leida satelliitantenni paigaldamiseks 
koht, kus kõrged puud või teised kõrged ob-
jektid signaali ei segaks.

Home3 valikus on kõik põhilised Eesti ja 
välismaised telekanalid, lisaks populaarsed 
eestikeelsete subtiitritega filmikanalid ja 
eestikeelsete kommentaaridega spordikana-
lid. 

Kellele sobib Home3 
teleteenus?
Home3 satelliittelevisioon on parim valik, 
kui elad piirkonnas, kuhu kaabeltelevisioon 

ei ulatu ja kus mobiililevile ei saa kindel 
olla.

Kuidas ja kus saab Home3 
teleteenust kasutada?
Home3 teleteenust saad nautida oma kodus 
olevast telerist satelliitantenni ja digiboksi 
abil. Kui peaks juhtuma, et kolid, saad sead-
med kaasa võtta. Kui soovid telekanaleid, 
filme või sarju vaadata nutiseadmest, laadi 
alla Go3 mobiilirakendus ning naudi oma 
lemmiksaateid just seal, kus sa parasjagu 

viibid, sest olenevalt Home3 paketist saad 
ligipääsu teatud Go3 sisule, näiteks Kodu 
paketis sisaldub Go3 „TV ja filmid“ pakett. 
Seega saad Home3-ga nautida teleteenust 
samal ajal nii telerist kui ka Go3 mobiiliä-
pist – kui Sina soovid vaadata uudiseid ning 
kaaslane filmi, siis saate mõlemad vaadata 
just seda, mida parasjagu soovite! Go3 vaa-
tamiseks on vajalik internetiühendus –  soo-
vi korral pakume klientidele lisaks teletee-
nusele ka piiramatu mahu ja kiirusega 4G
internetti.

Go3 – järgmise põlvkonna 
teleteenus
Go3 on uue põlvkonna teleteenus, mille ka-
sutamiseks pole vaja paigaldada eraldi sead-
meid, sest nagu öeldud, on teenuse kasuta-
miseks vaja väga head internetiühendust 
ning nutiseadet. Go3 saad vaadata samal 
ajal kuni kahest seadmest korraga. Go3-st 
leiad spordiülekanded, üle 40 telekanali ot-
sepildis ning reklaamivabalt sadu filme ja 
sarju. Valikus on Hollywoodi kassahitid ja 
põnevad dokumentaalid, samuti parimad 

seriaalid nii meilt kui mujalt maailmast. Fil-
midel ja sarjadel on eestikeelsed subtiitrid, 
lastesisu on eestikeelse pealelugemisega. 
Go3-ga näed TV3 populaarseid sarju enne 
tele-eetrit!

Kellele sobib Go3 teleteenus?
Go3 on parim lahendus inimestele, kes ei 
saa või ei soovi koju paigaldada satelliitan-
tenni ning kes elab piirkonnas, kus on hea 
kiirusega internet.

Kuidas ja kus saab Go3 
teleteenust kasutada?
Go3 teleteenust saad kasutada just seal, kus 
parasjagu viibid – nutitelefonides ja tahvlites 
Go3 sisu vaatamiseks laadi alla Go3 mobii-
lirakendus; süle- ja lauarvutis saad Go3 tee-
nust kasutada otse läbi veebibrauseri. Kui 
soovid nutitelerist Go3 sisu vaadata, ava 
telerisse installeeritud Go3 äpp või laadi see 
telerisse oma teleri äppide keskkonnast. Kui 
sul ei ole nutitelerit, saad Go3 teenust ka-
sutada kas Go3 digiboksi või Google Chro-
mecast seadme abil. Lisaks sellele, et saad 
Go3 sisu nautida üle interneti, saad omale 
meelepäraseid sarju ja saateid ka oma nuti-
seadmesse alla laadida ning vaadata ka ilma 
internetiühenduseta. 

Uutele liitujatele on kuni novembri lõpu-
ni teleteenus koos piiramatu 4G internetiga 
kuutasuga alates 24,99 €. Anname hinnaga-
rantii, et kuutasu ei muutu 24 kuu jooksul ja 
seega võid kahe aastaga säästa kuni 240 €. 
Täpsemad kampaaniatingimused leiad vee-
bilehelt www.home3.ee, lisainfot Home3 
ja Go3 teenuste kohta saad veebilehtedelt 
www.home3.ee ja www.go3.tv, helistades 
698 9000 või saates meile kirja aadressile 
info@home3.ee. 

Pensioniikka jõudnud inimeste 
maksuvaba tulu tõuseb 704 euroni
Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspen-
sioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu 
keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot. Üht-
lasi tõuseb pensioni baasosa uuest aastast 20 euro 
võrra.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret 
Maripuu sõnul on tegemist olulise muudatuse-
ga, sest edaspidi on keskmine vanaduspension 
tulumaksuvaba. „Praegu kehtib pensionäridele 
üldine maksuvaba tulu 500 eurot, mis sissetule-
ku kasvades hakkab vähenema. Jaanuarist on aga 
vanaduspensioniikka jõudnutele maksuvaba tulu 
704 eurot ning see ei muutu ka siis, kui pensionär 
jätkab tööl käimist. Seega saavad kõik vanadus-
pensioniealised, kelle pension on järgmisel aastal 
üle 500 euro, jaanuarist kätte pisut rohkem raha,“ 
selgitas Maripuu.

Maksuvaba tulu muudatus on seotud inimese 
vanusega – 704eurone maksuvaba tulu kehtib ka 
neile, kes on otsustanud pensionile jäämise edasi 
lükata. Sama kehtib ka neile, kes jõuavad vana-
duspensioniikka 2023. aasta jooksul. Pensionäri-
dele, kes pole vanaduspensioni eas (nt eripensioni 
saajad), jääb kehtima senine maksuvaba tulu süs-
teem.

Kui varasemalt sai vanaduspensioniealine 
inimene ise otsustada, kas ta soovib või ei soovi 
maksuvaba tulu pensionilt kasutada, siis järgmi-
sest aastast seda valikuvõimalust enam ei ole.

Alates 2023. aasta jaanuarist arvestab sotsiaal-
kindlustusamet igakuiselt vanaduspensionieas 
inimese pensionile maksuvaba tulu kuni 704 
eurot kuus. See tähendab, et kui inimese bruto-
pension on alla 704 euro, siis sellelt tulumaksu 
maha ei arvata. Selleks ei ole vaja eraldi sot-
siaalkindlustusametisse pöörduda või avaldust 
esitada.

Töötavad pensionärid, kes on jõudnud või 
jõuavad vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul 

ja kelle pension on väiksem kui 704 eurot, saa-
vad maksuvaba tulu kanda üle ka oma töötasule. 
Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus ning ära 
märkida maksuvaba tulu kasutamata osa summa, 
mida tööandja arvestab inimesele väljamakseid 
tehes. Summa õigsuse eest vastutab töötaja. Kui 
töötaja ei oska maksuvaba tulu kasutamata osa 
välja arvutada või ei soovigi seda töötasult kasu-
tada, siis tuleb järgmise aasta tuludeklaratsiooniga 
maksuametilt tulumaksu tagasi saamiseks anda 
tööandjale teada, et ta ei soovi maksuvaba tulu 
töötasult kasutada.

2023. aastal on vanaduspensioniiga 64 aastat 
ja 6 kuud. Tuleval aastal jõuavad vanaduspen-
sioniikka inimesed, kes on sündinud enne 1959. 
aasta 1. juulit.

Kuulutaja

Täiendav info
Info maksuvaba tulu kohta tulude 
üleselt on näha maksu- ja tolliameti 
e-teeninduses.
Oma pensioni brutosummaga on 
võimalik tutvuda logides sisse koda-
nikuportaali eesti.ee ja valides „Minu 
andmed“ -> „Toetused ja pensionid“ 
-> „Mulle arvestatud pensioni, toe-
tuste ja hüvitiste vaatamine“.
Loe lisaks maksuvaba tulu muuda-
tuste kohta sotsiaalkindlustusameti 
kodulehelt.
Küsimusi saab esitada e-postiga 
info@sotsiaalkindlustusamet.ee, 
iseteeninduse suhtluse kaudu või 
helistada infotelefonil 612 1360. 

MÕNE REAGA

Konverentsil lahatakse heategevuse olemust
Rakveres toimub esimene heategevuskonverents, mis käsitleb ettevõtluse 
kõige pühama vormi ehk heategevuse telgitaguseid. Ettevõtmine kannab 
pealkirja „Kuidas küsida raha nii, et seda antakse piisavalt?“ ning leiab aset 
24. novembril kell 15 Rakvere Karmeli koguduse hoones aadressil Koidula 
5.

Ettekandega „Heategevus ei anna heategijale mitte midagi“ esineb lobist, 
suhtekorraldaja ning heategija Janek Mäggi, Powerhouse kommunikat-
sioonibüroost.

Paneeldiskussioonis „Raha ei ole kunagi piisavalt, kuid heategevuseks 
leitakse see pea alati. Mille arvelt see raha tuleb?“ esinevad Oleg Gross (AS 
OG Elektra omanik ja juht), Küllike Namm (vandeadvokaat, Advokaadi-
büroo Küllike Namm OÜ), Tauno Toompuu (Rakvere kolmainu kogudu-
se õpetaja ja EELK Viru praost) ja Aivar Hundimägi (Lääne-Virumaa Uu-
diste peatoimetaja, AS Äripäev). Paneeldiskussiooni juhib ettevõtja ning 
kommunikatsiooniekspert Marko Pomerants.

Konverentsi võtab kokku Rakvere linnapea Triin Varek. Üritust mode-
reerib Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen. Muusikat teeb 
Janeli Kuusk Trio.

Osalemisest palutakse teatada hiljemalt 17. novembril aadressil karme-
likogudus@gmail.com või telefonil 5635 8802. Konverents on jälgitav ka 
otseülekande vahendusel Karmeli koguduse Facebooki lehel.

Kuulutaja

Lastele kogutakse raamatuid
Raamatukogude aastal toimub kampaania „Kingi koolile raamat“, mis kut-
sub annetama raamatuid, millest koolilastel puudus on. Kampaaniast võtab 
osa 64 kooliraamatukogu üle Eesti, kes on koostanud nimekirja teostest, 
mida nende õpilased enim vajavad (leitav raamatukogude aasta kodulehel). 
Novembri jooksul saab annetada nii terveid kasutatud raamatuid kui kin-
gitusena soetatud uusi teoseid.

„Koolid ja kooliraamatukogud teevad lastele soovitusliku kirjanduse 
pakkumisel koostööd ka rahvaraamatukogudega, kuid tihti on just korraga 
vajaliku koguse teoste tagamine probleemiks. Näiteks siis, kui ühel ja sa-
mal ajal loeb ühte soovituslikku teost korraga mitu klassi või mitu erinevat 
kooli linnas. See mure puudutab enam kui 150 000 õpilast üle Eesti,“ sõnas 
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kooliraamatukogude sektsiooni juha-
tuse liige Stiina Koit.

Kuulutaja 
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18. ja 25. november

18. november

T-R 9-18, L 10-14

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

Suur valik
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

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

Vaheta  rehvid 
soodsalt! Rehvivahetuse 

täispakett al. 27 €

Kontaktivabalt!!

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee
Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Vinni kauplus sai kaasaegse ja avara ilme
Möödunud reedel toimus 
Grossi Toidukaupade Vinni 
kaupluse taasavamine – tege-
likult uksi ostjate jaoks vahe-
peal ei sulgetudki, kuid nüüd 
on renoveerimistööd valmis. 
Lähiajal loodetakse alustada 
ka päris uute kaupluste ehita-
misega.

Liisi Kanna

Grossi Toidukaupate jaeketti omava 
AS OG Elektra juht Oleg Gross rää-
kis, et Vinni kauplus suudeti reno-
veerida seda hetkekski sulgemata. „Ei 
maksa väga karta remonti niimoodi 
teha, et kauplus sama aeg töötab. Ini-
mesed on väga mõistvad ja neid isegi 
huvitab. Ilmselt saadi ka hästi aru, 
et see ei ole hea, kui vahepeal täitsa 
kinni peame panema, kuna Vinnis 
rohkem kaupluseid ei ole. Lisaks teeb 
klientidele rõõmu, kui nad näevad, 
et midagi muudetakse paremaks,“ 
avaldas Gross heameelt, lisades, et 
loomulikult tuleb töid oskuslikult 
planeerida ja mõistagi ei tohi rikkuda 
toiduhügieeni nõudeid.

Kauplus poole suuremaks
Vinni kauplus avati 1998. aastal 
ning oli ehitatud sealse klubihoone 
fuajeesse, saaliosa jäeti toona kasuta-
mata. „Siis oli sortiment kitsas, too-
teid vähe. Oli meil majanduslikku 
jõudu vähe, oli inimestel ostujõudu 
vähe. Nii et tol ajal see tundus pii-
savalt suur kauplus. Aga nüüd läbi 
aastate on sortiment laienenud,“ 
rääkis ettevõtte omanik.

Kaupluse korrastamise idee tek-
keks andis tõuke see, kui kevadine 
torm hoonel katuse pealt ära kiskus. 
„Hakkasime katust taastama ja tek-
kis mõte, et teeme ka kaupluse kor-
da. Konstruktsioone me ei muut-
nud, see jäi kõik samaks,“ sõnas Oleg 
Gross.

Täielikult vahetati välja kaupluse 
inventar, paigaldati uued LED-val-
gustid ja õhksoojuspumbad ning 
kauplus sai kaks korda suuremaks. 
Tööde käigus avati 1998. aastal 
kipsplaadiga kinni pandud suured 
sissekäigud, mis viisid fuajeest saali. 
Seda tehti aga alles siis, kui kinosaali 
osa oli täielikult viimistletud – tänu 
sellele ei tunnetanudki kliendid ehi-
tustöid enne, kui kaupluse senise 
osa renoveerimiseni jõuti.

Uuenenud kaupluses toidukraa-
mi valinud Nele kinnitas samuti, et 
ehitustööd teda ei häirinud. „Mul on 
hoopis väga hea meel, et nüüd pood 
nii avaraks sai ja kodukohast kauge-

male sõitmata on mul selline kauba-
valik,“ kiitis klient.

Ka Oleg Gross tõi esile laienenud 
sortimenti ning märkis, et kaupluse 
käive on remondi järgselt kahekor-
distunud. „Kaupluse renoveerimisel 
ei ole meil läbi aegade mitte kusagil 
sellist tulemust olnud,“ sõnas ette-
võtte juht, tuues seejuures esile Vin-
ni asukohta. Grossi sõnul on tunda, 
et nüüd tullakse sinna oste soori-
tama ka kaugemalt – varem Rak-
veres käinud inimesed, kes elavad 
piirkonnas Viru-Jaagupini ja isegi 
Roelani välja. „Vinni on ikkagi palju 
lähem sõita kui Rakverre. Tahakski 
loota, et nad jäävad Vinni pidama. 
Pingutame, et seal oleks täissorti-
ment,“ kinnitas ettevõtja.

Ehitamise plaanid
Roelasse plaanitakse tulevikus sa-
muti kauplus rajada, esmalt loode-
takse Lääne-Virumaal aga ehitama 
hakata Sõmeru ristis. Mõlema puhul 
on algatatud detailplaneering, kuid 
kehtestatud veel mitte. „Sõmeru 

ristis koorime praegu mulda ja täi-
dame platsi kruusaga – teeme kruu-
saalust. Kohe kui ehitusloa saame, 
hakkame seda kauplust ehitama,“ 
kinnitas Gross.

Kui praegusel ajal üldiselt väga 
palju ei ehitata, siis AS OG Elektra 
alustab arvatavasti juba sel sügi-

sel ehitustöödega Antslas ja Kilin-
gi-Nõmmel. „Praegu võtame hinna-
pakkumisi. Meil olid ehitusload juba 
suvel käes, aga siis pidasime kalliks. 
Võrreldes suvega on praegu ehitus-
hindadel mitmekümne protsendine 
langus,“ rääkis jaeketi omanik plaa-
nidest.

Ehitustööde tulemusel muutus kauplus poole suuremaks, täielikult 
sai uuendatud ka inventar.

Vinnis ootab ostjaid nüüd jaeketi täissortiment. Fotod: Silja Part

Isiklik mälestus
Oleg Gross rääkis, et noorena sai Vinni klubis tantsuõhtu-

tel käidud ja meenutas üht juhtunud seika. „1973. aastal oli 
Vinni klubi väga kaasaegne koht. Ükskord võtsin isa käest 
auto ja läksin sellega sinna peole. Kui klubist välja tulin, oli 
keegi aga autole tagant sisse sõitnud ja lükanud masina 
ninapidi selle estakaadi alla, kust kaudu inimesed praegu 
taarat viivad,“ jutustas Gross.

„Muidugi ei julgenud ma hästi koju minna – isa auto ära 
lõhutud! See oli Zaparožets, ZAZ 965, kutsuti maanteemu-
huks,“ meenutas ta, lisades, et järgmisel päeval tuli välja ka 
Vinni sovhoosi mehhaanik, kes selle tükiga hakkama sai.

„Niisugused mälestused selle majaga. Isegi ei raatsinud 
hästi seda estakaadi nüüd renoveerida, uurisin veel enne, 
kas leian estakaadi betooni küljest auto kapoti värvi,“ 
lausus Gross muhedalt. Värvi ta sealt siiski ei leidnud ja nii 
alustati renoveerimisega.

Vinni kauplus asub omaaegses klubihoones.

MÕNE REAGA 

Rakveres sai märgistuse linna 
esimene avalik varjumiskoht

P äästeamet selgitas Rakveres koostöös linnavalitsusega välja ava-
likuks varjumiskohaks sobilikud hooned, mis saavad ka vastavad 
märgised. Teisipäeva ennelõunal paigaldasid esimese märgise Rak-

vere Vabaduse Kooli hoonele (Vabaduse tn 1) Rakvere abilinnapea Nee-
me-Jaak Paap ja Päästeameti Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja Jaak 
Janno. Tegemist on ühtlasi esimese avaliku varjumiskoha märgistamisega 
Lääne-Virumaal.

Avalikud varjumiskohad on mõeldud ohu korral kõigile abivajajatele. 
Varjumine võib olla vajalik sõjalise ohu korral, aga ka muu ohu, näiteks 
ekstreemse ilmastiku, suure põlengu, keemiarünnaku, massirahutuste jms 
korral.

Rakvere linnapea Triin Varek tunneb siirast heameelt, et elanikkon-
nakaitse teemad on fookuses ja selles osas jõutud ka reaalsete sammudeni. 
„Tuleb tunnistada, et vahepealsed aastad on elatud sõjaohtu pelgamata ja 
teadlikkus, kuidas teatud ohu korral käituda, kuhu on võimalik varjuda, 
on vähene. Püüame koostöös Päästeametiga elanike teadlikkust tõsta, sest 
varjumiskohtade olemasolu ja asukohad peavad olema teada kõigile elani-
kele,“ märkis Varek.

Päästepiirkonna juhataja Jaak Janno sõnul ei ole Eestis kehtestatud var-
jumiskohtadele ehitustehnilisi nõudeid ning kohtade omanikelt ei nõuta 
lisainvesteeringuid. „Avalikesse varjumiskohtadesse ei ole täna mõistlik 
ette ladustada toitu, vett vms riknevaid aineid. Seda teevad ohu ilmnemisel 
ja vajadusel nii Päästeamet kui ka kohalik omavalitsus ise,“ selgitas Janno.

Päästeamet valis Rakveres esmajärjekorras välja viis avalikku varjumis-
kohta: Vabaduse kool (Vabaduse tn 1), Rakvere Ametikool (Piiri tn 8), 
Rakvere Kultuurikeskus (Fr. R. Kreutzwaldi tn 2), SA Rakvere Teater (Fr. 
R. Kreutzwaldi tn 2a) ja Rakvere Reaalkool (Võidu tn 67). Teistele hoone-
tele paigaldatakse märgised nädala jooksul.

Hoonete sobivuse ja tehnilise seisukorra kontrollis üle Päästeameti ins-
pektor. Varjumiskohtade valikul lähtutakse põhimõtetest, et varjumispaik 
on maa all, raudbetoonist ja ilma akendeta. Asuma peaks varjumispaik ko-
has, kus lähiümbruses võib tänavatel viibida palju inimesi või siis on selles 
piirkonnas palju inimeste varjumiseks mittesobivaid ehitisi. Varjumiseks 
sobivad ka näiteks majade keldrid ja maa-alused parklad.

Avalikud varjumiskohad tähistatakse rahvusvahelise tsiviilkaitse märgi-
sega. Üle Eesti märgistatud varjumiskohtadega saab tutvuda Päästeameti 
kodulehel.

Kuulutaja
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Kõik keskkonna-ja loodusesõbrad on oodatud!
Info: 527 7235

Kõik keskkonna-ja loodusesõbrad on oodatud!
Info: 527 7235

VALDUR MIKITAVALDUR MIKITA
„Eesti rahvas, Eesti loodus – mis neid seob?“
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NORAX KOOLITUSKESKUS
Veoautojuhi „Täienduskoolitus” 35 ak/t

(12 ak/t e-õppet)19., 26., 27. november kell 8.00

Inglise keele algkursus (0) kaks korda tööpäevadel kell 17.30-19.45

Info ja registreerimine tel 32 25 060 Rohuaia 6, Rakvere
või info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee

* Kursuste eest saab tasuda osadena.

(Üksikud vabad kohad)

B-kat autokool
(E, T kell 16.00-18.00)22. november 2022- 5. jaanuar 2023

Vabariigi Pillimeeste üle-eestiline tuur on täies hoos

J uba mõnda aega sõidavad 
kontserttuuri raames mööda 
Eesti maakondi kaks Vabariigi 

Pillimeheks valitud muusikut – 2018 
aastal ajaloo esimese Vabariigi Pilli-
mehe tiitliga pärjatud Juhan Uppin 
ning 2020. aastal tiitli omanikuks 
saanud Martin Arak.

„Soolopillimäng on oluline osa 
kultuurist ning Vabariigi Pillimehe 
tiitliga tunnustatud muusikud on 
justkui pärimusmuusika valdkon-
na eestkõnelejad, kellega kohtumist 
oodatakse igas rahvamajas“ lausus 
Eesti Pärimusmuusika Keskuse ju-
hataja Tarmo Noormaa.

Juhan Uppiniga käib enamasti 

kaasas lõõtspill, samas on Uppin 
taltsutanud ka Aksel Tähnase tüüpi 
päkarauakandle ning uurinud põh-
jalikumalt selle ajalugu ja mängu-
viise. Ta on ühtviisi nii üks särava-
maid traditsioonilise mängustiili 
valdajaid kui ka nende rahvapillide 
repertuaari ja mängutehnika avarda-
jaid. Lisaks lõõtsa- ja kandlemängule 
veab Uppin eest laulu- ja tantsu-
peo juurde kuuluvat rahvamuusika-
pidu ning töötab õppejõuna Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemias. Ta 
on üllitanud mitmeid albumeid ning 
samuti leiab teda ansamblite Tuule-
lõõtsutajad ja RÜÜT ridadest.

Hiljuti sai Uppinist esimene dok-

torikraadiga rahvapillimängija ja 
-uurija. Oma väitekirja „Teppo-
tüüpi lõõtspilli traditsioonilise 
mängustiili kujunemine 20. sajan-
dil ja traditsiooniteadliku esitus-
praktika loomine“ tutvustab ta kui 
rahvapillialast stiilikäsitlust ja kui 
etnomusikoloogilist loovuurimust, 
mis on kirjutatud eesti pillimehe 
vaatevinklist.

2020. aastal Vabariigi Pillimehe 
tiitli võitnud Rõuge kandi meest 
Martin Arakut tuntakse ka Kand-
le-Ossi nime all, kelle armastatud ho-
biks on saanud tema esiisade kombel 
rahvakandle mängimine. Kolmandat 
põlve pärimusmuusik võlub oma 

karismaatilise oleku ning nobeda 
sõrmejooksuga ning häälepaelad 
lööb ta valla nii, et kilomeetri raadiu-
ses kõik kaasa laulda soovivad. Tema 
fassaadi taga peitub aga kahe tütre isa 
õrn hing ja soe süda, mis on ka kuu-
lajatele lahkelt avali.

Vabariigi Pillimeeste tuuri kont-
serte saab veel kuulata Kärdla Kul-
tuurikeskuses (täna), Haapsalu 
Kultuurikeskuses, Nooruse Majas 
Pärnus, Iisaku Rahvamajas, Haljala 
Rahvamajas ja Nõmme Kultuurikes-
kuses. Täpse ajakava leiab Eesti Pä-
rimusmuusika Keskuse kodulehelt.

Kuulutaja

Viru malev tähistab Kaitseliidu 
sünnipäeva isadepäevaüritusega
13. novembril toimub 

Rakvere Spordi-
keskuses ja selle 

ümbruses kogupereüritus „Isade-
päev Rakveres 2022“. Kõik tegevu-
sed on isadepäeval tasuta ja toimu-
vad kell 12.00–16.00.

Ürituse peakorraldajateks on 
tänavu Kaitseliidu Viru malev ja 
Rakvere Spordikeskus. Viimati toi-
mus sarnane üritus Rakveres 2019. 
aastal, mil peakorraldajaks oli Eesti 
Kaitsevägi.

Isadepäevast võtavad seekord 
peale korraldajate osa ka Politsei- ja 
Piirivalveamet, Päästeamet, 1. jala-

väebrigaad ja liitlased Battlegroup 
Estonia, kes toovad Rakvere Spordi-
keskuse parklaalale ja Kastani täna-
vale põnevat tehnikat.

„Viru maleval on hea meel sellist 
üritust koos Rakvere Spordikesku-
sega korraldada. See on meie viis 
tänada Kaitseliidu 104. sünnipäeval 
igakülgse toetuse eest kõiki, kes on 
panustanud maleva tegevustesse. Sa-
muti täname kõiki toredaid koostöö-
partnereid jõustruktuuridest ja era-
sektorist, aga ka Rakvere linna vah-
vaid organisatsioone, kes on õla alla 
pannud ürituse õnnestumisele,“ ütles 
Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu.

Rakvere Spordikeskuse hoones 
korraldavad temaatilisi töötubasid 
Noorte Kotkaste Viru malev, Kodu-
tütarde Viru ringkond, Rakvere 
Avatud Noortekeskus, Punane Rist, 
Jeld-Wen Eesti AS, Loomepisik, 
Athena Maja Huvikool, JJ-Street 
Tantsukool jt. Samuti jätkub tege-
vusi ka spordikeskuse staadioni-
poolses osas. Kehakinnituseks pa-
kuvad suppi ja pannkooke Nais-
kodukaitse Viru ringkonna nais-
kodukaitsjad ning Kodutütarde Viru 
ringkonna noored.

„Meie toimkonnal on hea meel 
pakkuda peredele mõnusat ja hari-

vat ajaveetmisvõimalust Rakvere 
Spordikeskuses. Tegevusi jätkub 
kõikidele nii majas sees, kui selle 
ümbruses. Näitusealal on esma-
kordselt avalikus kohas peale muu 
tehnika, suisa kaks erinevat tanki, 
mida minu teada Eestis analoogsetel 
üritustel varem pole olnud. Ja ilma-
teade lubas ka head ilma, seega kind-
lasti tasub kohale tulla,“ ütles üritu-
se peakorraldaja, Noorte Kotkaste 
Viru maleva pealik Peep Puusik.

Isadepäeva tegevusi toetavad 
Kaitseliit ja AS OG Elektra .

Kuulutaja

Hingearstid Sigmund Freud ja Carl Gustav Jung Rakvere teatri laval

Esmaspäeval algasid Rakvere teat-
ris Madis Kalmeti käe all lavastuse 
„Ohtlik meetod“ proovid. Chris-
topher Hamptoni tõestisündinud 
lool põhinev näidend „The Talking 
Cure“ on kirjutatud 2002. aastal. See 
jutustab analüütilise psühholoo-
gia isast Carl Gustav Jungist, tema 
patsiendist Sabina Spielreinist ning 
Jungi mentorist Sigmund Freudist.

Kontrastses ja piiri peal kulgevas 

lavaloos segunevad hullus ja armas-
tus, teadus ja peresuhted, ilmsiks 
tulevad inimhinge varjuküljed ja sü-
gavad tõeotsingud. „See on draama 
psühhiaatria ravivõtetest, keerulis-
test suhetest patsientidega, armu-
heitlustest, saatuste kujunemistest, 
unest ja reaalsusest, salapärasest ala-
teadvusest,“ sõnas Madis Kalmet.

Lavastaja sõnul köidab teda loo 
halastamatu ausus ning kirglikkus. 

„Näidendist kumab läbi tõde, et ai-
nult läbi armastuse ja usalduse võib 
inimest aidata,“ märkis Kalmet.

Osades astuvad üles Grete Jür-
genson, Jaune Kimmel, Märten 
Matsu, Peeter Rästas, Rainer Elhi 
ja Elar Vahter. „Ohtlik meetod” esi-
etendub Rakvere Teatri suures saa-
lis järgmise aasta 27. jaanuaril.

Kuulutaja

PLAADIHINNANG

Ozzy Osbourne, „Patient Number 9“
Läbi aegade üks vägevamaid ja ar-
mastatuimaid raskerokivokaliste 
Ozzy Osbourne on senini tegus ja 
pensionipõlve ei pea. Planeedi Maa 
võimsaima hevimetallbändi Black 
Sabbath lauljana on ta täiesti vii-
mase peal, kuid ka sooloartistina 
ülimalt edukas. Tegelikult isegi se-
davõrd, et tema sooloalbumeid on 
kokku müüdud mõnevõrra rohkem, 
kui Black Sabbathi omi.

Just Ozzy soolokarjääri esimese 
kümnendi, 80ndate albumid, eri-
ti aga „Blizzard of Ozz“, „Diary of a 
Madman“ ja „The Ultimate Sin“ on 
kahtlemata meistriteosed. Viimane 
tõeliselt vinge Ozzy album kannab 
aastanumbrit 1995 – „Ozzmosis“. 
Kõik hilisemad jäävad neile parata-
matult alla.

Ega tegelikult tema kaheaasta-
tagusel albumil „Ordinary Man“ 
kah midagi väga viga polnud. Nüüd 
septembris ilmunud „Patient Num-
ber 9“ on Ozzy kolmeteistküm-
nes sooloalbum ja eelmisest isegi 

veel parem. Omamoodi põneva 
nüansina võib välja tuua, et kahes 
loos kasutab Ozzy laulmise kõrval 
suupilli.

Üheks kõrgetasemelisuse põhju-
seks on kindlasti suure arvu nime-
kate külalismuusikute kaasamine. 
Siin teevad erinevates lugudes kaa-
sa tõelised profid: Jeff Beck, Eric 
Clapton, Zakk Wylde ja eriti tore, 
et ka bändikaaslane Black Sabbathi 
aegadest, Tony Iommi. Mõlemad 
Iommiga lood on kindlasti ühed pa-
rimad, eriti just „No Escape From 
Now“ ja kes tahab, võibki neist mõ-
lemast välja lugeda annuse Black 
Sabbathit.

Bassistidest on appi võetud Ro-
bert Trujillo (ex-Ozzy bänd ja Me-
tallica) ja Duff McKagan (Guns N´ 
Roses) ning trummaritest Chad 
Smith (Red Hot Chili Peppers) ja 
kadunud Taylor Hawkins (mängis 
Foo Fighters).

Albumi vaieldamatuks kulmi-
natsiooniks jääb ülihästi kompo-

neeritud kaasahaarav nimilugu, kus 
kitarristina omakorda panustab Jeff 
Beck. Pala juurde on tehtud osaliselt 
animeeritud videoklipp, mida ainu-
üksi YouTube’i keskkonnas on vaa-
datud kõvasti üle viie miljoni korra.

„Patient Number 9“ on saadaval 
mitmetes formaatides. Kokku leiab 
sellelt kolmteist lugu, pikkust minut 
rohkem kui üks tund.

Singlitena on väljavalituteks osu-
tunud „Patient Number 9“, „Deg-
radation Rules“ ja „Nothing Feels 
Right“. Huvitav tähelepanek: lühike 
bluusilik lõpulugu, stiilselt vinger-
dav „Darkside Blues“ oli eksklusiiv-
selt tegelikult juba Ozzy eelmise 
plaadi Jaapani väljaandel.

Plaati lindistati ajavahemikus 
2020–2022, selle on produtseerinud 
Andrew Watt. Albumiga kaasas on 
ka laulutekstid –  kindlasti täpsemat 
tutvumist väärt.

Hinne: 8/10

Ülo Külm
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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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 16.11 ja 06.12
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 15.11 ja 17.11
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 25.11
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

PAKUN TÖÖD

• Pakun tööd CE-kategooria 
veokijuhile, ümarpuidu 
vedu Kundas. Tel 516 5212

• Võtame tööle põllumajan-
dusmasinate juhi. Kasuks 
tuleb CE-kategooria juhi-
load. Tel 503 6413, vahur@
trovador.ee

• Pakume tööd abitöölisele, 
lukksepale, ehitajale. Info 
tel 5809 0936

• Ettevõte pakub tööd me-
tallitöölisele. Töökoht Vin-
nis. Info tel 5331 2527

• Viru Peekon OÜ. Võtame 
tööle arenenud seakasvatu-
settevõttes Kallukse farmi, 
farmitöölise. Korralik farm, 
hea seltskond, eluterve õhk-
kond, konkurentsivõimelist 
töötasu , lisatasu heade 
töötulemuste eest. Töö ise-
loom eeldab tehnilist taipu 
ja head füüsilist vormi. Ela-
mispinna võimalus Vohn-
jas.. Kontakt +372 53411296, 
e-mail: virve@saimre.ee

• Pakume tööd kogemustega 
lüpsjatele Soomes. Välja-
õpe kohapeal eesti keeles. 
Samuti toetame, nõustame 
ning abistame sisseelamisel 
ja küsimuste ning problee-
mide tekkimisel. Täpsem 
info tel 5684  6529 ja http://
www.aravu.ee

• Pakkuda võsalõikustööd 
ja saemehetööd. Tel 5392 
0862

• Pakun alalist tööd bussi-
juhile (liinitöö, enamasti 
5 päeva nädalas). Tel 503 
2269

• Vajan Rakveresse la-
serravi tegijat. Soovi-
tav üksik korralik naine, 
väljaõppe ja majutus 
võimalus. Tel 554 6490

OTSIN TÖÖD

• Keskealine Eesti mees ot-
sib tööd ja elamispinda, 
nõus ka vanainimest abis-
tama. Tel 5808 1220

Vaimse tervise teemaline inspiratsioonipäev tuleb taas
25. novembril algusega kell 17 
toimub Kadrinas taas noorte ins-
piratsioonipäev, mille seekordne 
pealkiri on „M.O.T. Mina olen 
tähtis!“. Noorte ette astuvad oma 
lugudega muusik Grete Paia, neu-
roteadlane Jaan Aru ja ämmaemand 
Laura Kalja. Lisaks neile saab vahe-
paladena näha ka üllatusesinejaid! 
Õhtu lõpetab noor andekas räppar 
Säm.

Eelmisel aastal esmakordselt toi-
munud inspiratsioonipäev võeti nii 

noorte kui ka esinejate poolt väga 
heade emotsioonidega vastu ning 
noored tajusid, et sellistest teema-
dest on vaja rohkem rääkida. Kui 
enda päris lugudega astuvad välja 
inimesed, keda peetakse eeskuju-
deks, tunnevad ka noored end vä-
hem üksi ja julgemana.

Sel aastal saavad loodetavasti 
vastuse küsimused: „Kuidas ennast 
aidata, kui mul on mure?“, „Milline 
mure vajab kohest reageerimist?“, 
„Kas ma olen nagu kõik teised?“, 

„Kas ma tean, mis toimub minu 
sees?“. Noortel on võimalus osaleda 
aruteludes ja saada enda küsimuste-
le vastused otse armastatud profes-
sionaalidelt.

„Noored väärivad vastuseid enda 
küsimustele, mida kahjuks siiani 
peetakse paljudes kohtades tabu-
teemaks. Noortevolikoguna oleme 
probleemi tajunud ning soovime 
noori toetada ja pakkuda neile või-
malusi iseenda paremini tundma 
õppimiseks,“ sõnas Kadrina valla 

Noortevolikogu liige Liis Lillemä-
gi. „Pärast eelmisel aastal toimunud 
ürituse edu ja tagasisidet oli meil 
suur soov seda ettevõtmist korrata 
ning tänu haridus- ja noorteameti 
projekti „Noorte heaks“ toetusele 
saame seda taas teha!“

Üritus on tasuta ja oodatud on 
kõik noored ning noortega tööta-
jad nii Lääne-Virumaalt kui kauge-
malt.

Kuulutaja

Agderi stipendium ootab kandidaate
L ääne-Viru sõprusmaakond 

Agder Norrast annab taaskord 
välja 25 000 Norra krooni 

(2500 eurot) suuruse stipendiumi 
Lääne-Virumaal tegutsevale kunst-
nikule või kultuuritegelasele.

Lääne-Viru Omavalitsuste Lii-
du (VIROL) tegevdirektori Sven 
Hõbemägi sõnul on stipendiumi 
eesmärgiks edendada kultuuri- ja 
kunstikeskkonda maakonnas ning 
luua kohalikule kunstnikule või kul-
tuuritegelasele võimalus areneda. 
„On äärmiselt hea meel, et koostöö 
meie sõprusmaakonnaga ka selle sti-
pendiumi väljaandmisel jätkub ning 
saame läbi VIROL-i meie maakonna 
tublisid kultuuriinimesi märgata ja 
tunnustada,“ lisas Hõbemägi.

Stipendium võib jaguneda mitme 
kandidaadi vahel. Stipendiumitaot-
lus peab sisaldama kunstniku või 
kultuuritegelase isikuandmeid (sh 
pangakonto numbrit), loetelu 2022. 
aasta tähtsamatest töödest-projek-
tidest ja kirjeldust stipendiumi ka-

sutamise kohta. Taotlus peab olema 
vormistatud eesti ja inglise keeles.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit oo-
tab vabas vormis taotlusi märgusõna-
ga „Agderi kunsti stipendium“ 12. det-

sembril kella 17ks elektrooniliselt aad-
ressil virol@virol.ee või postiaadressil 
F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere.

VIROLi moodustatud komisjon 
valib esitatud kandidaatide seast 

vähemalt ühe inimese ning annab 
kandidaadi andmed edasi koostöö-
partneritele Norras.

Kuulutaja

2021. aasta stipendiumi sai tekstiilikunstnik Reena Curphey. Foto: VIROL
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EGESTEN OÜ võtab tööleEGESTEN OÜ võtab tööle

AUTOREMONDILUKKSEPPASID

Pakume häid töötingimusi, stabiilset tööd kindlas
ja arenevas ettevõttes, vaheldusrikast ja
huvitavat tööd, väärilist tasu.

Töö asukoht Lepna tee 1, Taaravainu küla, Rakvere vald.

Helista ette ja tule tutvuma! Tel. 5344 2028 Riho
või saada CV personal@egesten.ee

AUTOREMONDILUKKSEPPASID

EGESTEN OÜ võtab tööle

REHVITEHNIKUREHVITEHNIKU

LUGEJA KÜSIB

Vahetasime töötervishoiuteenuse pakkujat ning oleme veidi segaduses. Eelmine teenusepakku-
ja käis meil tootmises töökeskkonda vaatamas ja inimestega suhtlemas, aga uus seda teha ei 
soovi, ta saab vajaliku info riskianalüüsist. Kas tööandja saab nõuda, et töötervishoiuarst tuleks 
ettevõttesse kohapeale?

Vastab Piret Kaljula 
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

T öötervishoiuarsti kohustus 
tutvuda töötaja töökesk-
konna ja töökorraldusega 

töökohal on sätestatud Sotsiaalmi-
nistri 24.04.2003 määruses nr 74 
„Töötajate tervisekontrolli kord“ 
§ 5 lõikes 4. Selleks, et töötervis-
hoiuarst saaks hinnata konkreetse 
töö või töökorralduse sobivust 
konkreetsel töötajal, peab ta lisaks 
töötaja terviseseisundile olema 
väga hästi kursis ka sellega, millist 
tööd ning millises töökeskkon-
nas inimene teeb. Loomulikult 
tutvub töötervishoiuarst ka töö-
keskkonna riskianalüüsiga, kuid 
paraku ei ole alati kõik ohud ris-
kianalüüsis kajastatud või nende 
võimalikku mõju on alahinnatud. 
See tähendab omakorda, et ainult 

sellisele infole tuginedes tehtud 
otsus ei anna kindlust, et töötaja-
le tehtav töö ja töökeskkond tõesti 
sobib.

Riskianalüüsis võivad mõned 
teemad, mis tunduvad igapäeva-
ses töökeskkonnas tavapärased, 
jääda tähelepanuta. Näiteks müras 
töötamine või ohtlike kemikaa-
lide kasutamine. Töökohta kü-
lastades on aga koheselt kuulda, 
et töökeskkonnas on tugev müra 
või näha ja tunda, et kasutatakse 
ohtlikke kemikaale. Seega töö-
tervishoiuarst saab töökeskkonda 
külastades oluliselt parema aru-
saama töökeskkonnast ning sellisel 
juhul täidavad ka tervisekontrolli 
tulemused oma eesmärki. Tervi-
sekontrolli tehaksegi ju selleks, et 

säästa töötajate tervist ja avasta-
da võimalikult varakult tervise-
probleemid, et nende süvenemist 
saaks pidurdada. Kui aga tervise-
kontrolli tehakse lihtsalt nõude 
pärast, siis on raha küll kulutatud, 
aga töötajate tervis ei pruugi olla 
säästetud.

 Kokkuvõtvalt saab öelda, et 
töötervishoiuteenus on nagu iga 
teine teenus – esmalt tuleb sel-
geks mõelda, miks seda vaja on 
ning lähtuvalt vajadusest valida 
ka koostööpartner. Kui koostöö ei 
suju või koostööpartneri tegevus 
ei vasta ootustele, tuleks sellest es-
malt koostööpartnerile teada anda 
ning püüda leida lahendus. Kui 
olukord ei parane, tuleb koostöö-
partnerit vahetada.
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OSTAME KOKKU: VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

PAKKUMISED 11.-17. november
Praesibulaga ahjupraad
460 g
Nõo

Pikkpoiss Mamma
(kartulipüree ja kastmega)
350 g
Saarioinen

1.38
1.84 €/kg

1.88

2.78
7.94 €/kg

3.38

1.84
18.40 €/kg

2.28

3.28
7.63 €/kg

4.28

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

Sibula-grillvorst, 1 kg

5.58
6.88

1.84
2.58

3.68 €/kg

1.64
1.98

11.71 €/kg

2.68
3.88

13.40 €/kg

3.38
5.08

11.27 €/l 3.18
4.88

15.90 €/l

2.98
4.28

0.99 €/tk

Raseerija Gilette
Blue3 Sensitive
3 tk

Raseerija Gilette
Blue3 Sensitive
3 tk

Raseerija Gilette
Blue3 Sensitive
3 tk

Habemeajamisvaht
Nivea Men
Sensitive
200 ml

Habemeajamisvaht
Nivea Men
Sensitive
200 ml

Habemeajamisvaht
Nivea Men
Sensitive
200 ml

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

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

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

Õlu Meistrite Gildi Pilsner
4,5 ,    568 l%  0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Õlu Meistrite Gildi Pilsner
4,5 ,    568 l%  0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Õlu Meistrite Gildi Pilsner
4,5 ,    568 l%  0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Särg vinnutatud
200 g
Läätsa Kalatööstus

Särg vinnutatud
200 g
Läätsa Kalatööstus

Särg vinnutatud
200 g
Läätsa Kalatööstus

Sulatatud juustu mix
140 g / 8 tk
Merevaik

Sulatatud juustu mix
140 g / 8 tk
Merevaik

Sulatatud juustu mix
140 g / 8 tk
Merevaik

Õllemops juustuga
500 g
Wõro

Õllemops juustuga
500 g
Wõro

Õllemops juustuga
500 g
Wõro

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Kohvitort, 1 kg

Kodune hakklihasegu Pere, 1 kg
(pakendatud)

Sea välisfilee, 1 kg

Keeduvorst Lemmik
(viilutatud)
150 g

Heeringafilee marinaadis
430 g
2 sorti
Viru Rand

Peedi-küüslaugusalat, 1 kg

Toorsuitsupeekon Ameerikapärane
150 g
Rakvere

Lastevorst
600 g
Rannarootsi

Juust Džiugas Piquant
(18 kuud laagerdust)
100 g

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

0.78
0.98

3.88
4.58

2.98
3.48

8.98
11.98

4.28
4.78

5.20 €/kg

4.58
9.96 €/kg

HEA HIND

1.78
11.87 €/kg

HEA HIND

2.48
4.13 €/kg

HEA HIND

0.34
8.50 €/kg

0.44

Koorene kohuke Saare Winter
(piparkoogiga)
40 g

Sulatatud suitsujuust
200 g / 2 sorti
E-piim

1.74
8.70 €/kg

1.98

Puding Alma
230 g / 2 sorti
Valio

0.84
3.65 €/kg

HEA HIND

0.88
al 8.98 €/kg

1.18

Jäätis Super Viva
(vahvlitopsis)
al 93 g / 3 sorti

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1
1

.
-
1

7
.
1

1

1
1

.
-
1

7
.
1

1
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

1.78
2.78

2.37 €/l

3.68
4.98

24.53 €/l

1.74
2.28

2.32 €/l

2.68
3.98

5.36 €/l

2.58
3.18

0.04 €/tk

4.68
5.48

2.88
al 3.68

28.80 €/kg

1.58
2.18

0.02 €/tk
1.48

1.88

Kohv Luxus
100 g

Šokolaad Toblerone
(mee ja mandliga)
100 g / 2 sorti

Piiritusjook Ballantine´s
Brasil
35 0,7 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Juuksevaht Nivea
Styling mousse
150 ml

Majapidamislapp Wettex
(203 mm 265 mm)x

1 tk

WC värskendaja Bref
2 50 gx

2 sorti

Pildiraam Victoria
Future
(10 cm 15 cm)x

erinevad

Plekieemaldusvahend Vanish
1 l / 2 sorti
Plekieemaldusvahend Vanish
1 l / 2 sorti

4.98
6.48

0.38 €/tk

Lahustuv kohv
Nescafe Gold
100 g

Lahustuv kohvijook
Nescafe 3in1 strong
17 g

0.18
0.24

10.59 €/kg

Küpsis ahjupiimamaitseline
300 g

1.24
1.58

4.13 €/kg

9.14 €/kg

4.78
5.74

47.80 €/kg

2.28
2.98

9.12 €/l

0.68
0.88

Taskurätikud Zewa Softis
Soft & Sensitive
4-kihiline, 80 tk

Liköör Vana Tallinn
16 5 l% 0,
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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: A 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; JOOGID, 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,Kohtla-Järvel: A+ A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas:

A A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+. Tel 354 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,Jõgevamaal Tallinnas:

A A B A+ B A A+ A A B A+. Tel 653 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; KOTKAKAUBAKESKUS, 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; 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:Raplamaal: Harjumaal:

A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:. 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, . 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, TilaA Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: AJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:

küla, . 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.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

PAKKUMISED
11.- 17. november

Pesukaitse Libresse
Dailies
30 tk / 2 sorti

Rotimürk Gardentop
(nisu ja pasta)
150 g
2 sorti

Biskviitküpsis Barni
30 g / 2 sorti

Hambapasta Blend-a-Med
75 ml
3 sorti

Pesukaitse Discreet
60 tk
4 sorti

Kuivikud Flint
35 g / 3 sorti

KGT poolvahuvein
Maschio Pinot Rosa
11%, 0,75 l
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Päevalilleseemned Y.E.S
(röstitud)
150 g / 2 sorti

Päevalilleseemned XXL Bazarnye
(röstitud)
500 g

Riis Bosto
Mediterraneo
500 g

Kohvijook Starbucks
Frappuccino
250 ml / 2 sorti

KGT & GT vein
Piccini Toscana
al 12,5% 0,75 l  / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Jordan
Green Clean
75 ml

KGT Vein Appassinero
13%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Aramis V
36% 5 l, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hobusepalsam Herbamedicus
(soojendav & jahutav)
500 ml / 2 sorti

Geelkapslid Persil
(13 pesukorda) / 195 g
2 sorti

Paberkäterätt Grite
Orchidea Gold
3-kihiline / 2 rulli

Riidepuhastusrull Vileda
1 tk

0.23
0.28

6.57 €/kg

0.84
al 1.08

5.60 €/kg
0.34

11.33 €/kg

HEA HIND

1.24
12.40 €/kg

HEA HIND

1.58
15.80 €/kg

HEA HIND

1.74
3.48 €/kg

HEA HIND

1.98
3.96 €/kg

HEA HIND

Jäätee Lipton
1,5 l
3 sorti

+ 0.10

Energiajook Monster
0,5 l
7 sorti

0.94
1.38

1.88 €/l
+ 0.10 01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

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

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Šampoon ja palsam Elvital
Hyaluron Plump
al 200 ml

Šampoon ja palsam Elvital
Hyaluron Plump
al 200 ml

Šampoon ja palsam Elvital
Hyaluron Plump
400 ml

Juukselakk Nivea
Styling spray
250 ml / 2 sorti

3.68
al 4.48

14.72 €/l

2.68
3.28

5.36 €/l

1.38
al 1.98

0.05 €/tk01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.28
1.98

0.64 €/rull
01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.78
3.98

1.48
1.68

9.87 €/kg 01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.14
0.76 €/l

HEA HIND

4.14
al 4.98

10.35 €/l

2.18
2.48

14.53 €/kg

Plekieemaldusvahend Vanish
1 l / 2 sorti
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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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

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

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

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

TARTU, SOOLA 7

29,5 m2 - 
2. 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

0. korrus

Tel: 5554 5501

KINNISVARA

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

• Müüa Järvamaal madalate kom-
munaalkuludega hubane ahiküt-
tega 2toaline korter, üldpind 44 
m2, I korrus. Kõrged laed, avar 
planeering. Korter asub rahulikus 
Jalgsema külas. Kortermaja ümb-
ritsevad talud, seene-marjamet-
sad. Korteri juurde kuulub kelder, 
puukuur kus talve puud olemas, 
avar aiamaa. Korter elementaar-
selt sisustatud, kindlustatud, ole-
mas korstnapühkijalt akt. Tallinn 
110 km, Järva-Jaani 4 km, Aravete 
13 km, Koeru 20 km, Paide 36 km. 
Hind 17  000 €. Huviline helistab
tel 5385 2867

• Müüa Kundas 3toaline korter. 
Tel 5911 2529

• Müüa 3toaline korter (66 
ruutmeetrit) Kundas, Koidu 34. 
Maja ehitatud 1992 aastal. Soe, 
valgusküllane, rõduga. Suur 
kelder. 2 parkimiskohta. Täp-
sem info telefonil 5560 5962, 
või e-posti: lgrappa54@gmail.
com. Hind on 35 500 €. Samuti 
võimalus üürida 300 €/kuus 
+ elektritasu. Korteris on kõik 
eluks vajalik olemas. Toredad, 
vaiksed naabrid. Mereni 3 km.

• Müüa hea hinnaga 3toaline
ahjuküttega korter Rakverest 12 
km. Lasilas (kool, lasteaed). Majal 
uus katus, korteril uued aknad, 
uus välisuks. Pliit ja ahjud terved 
ja töökorras. Pakendis uus dušika-
biin. Vajab remonti, seega sobib 
inimesele kes tahab oma soovide 
järgi korterit kujundada-renovee-
rida. Hind 15 000 €. Tel 5554 6104

• Müüa 4toaline korter Näpil, 
soodsalt. Tel 5398 2904

• Müüa kinnistu Tamsalus, Rahu 
tn 36, suur krunt 2400 m2, kaks 
erastatud 1toalist mugavusteta 
korterit vanas puumajas. Hind 
kokkuleppel. Tel 5689 2267, 5362 
0747

• Müüa või anda üürile korralik 
garaaž Rakveres, Mäekalda 18, 
Linnakalmistu lähedal, 20 m2. Tur-
vasõrestikuga uksed, sisseehitatud 
massiivlukk poltvõtmega. Katus 
renoveeritud. Hinnad: müük 6000 
€, üür 60 €/kuus. Tel 5197 0234, 
e-mail: hardir@hotmail.com, tut-
vumine 18.11.2022

OST

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

• Soovin osta korteri või maja
Rakveres või lähiümbruses, võib 
vajada remonti. Soodsa hin-
na 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

• Ostan maja Tartu, vastu pakkuda 
3toaline kõigi mugavustega korter 
Jõgeval, I korrus, pood kõrval + 
kompensatsioon. Tel 5817 2199

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

• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638

• Ostame Eesti parima hinnaga 
raieõigust. Küsi pakkumist juba 
täna! Tel 551 5513, http://www.
skpinvest.ee

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida elamist: maja, osa 
majast, korter. Tel 5398 2904

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline möbleeri-
tud korter Kundas. Üür 140 €. Tel 
522 3647

• Üürile anda 2toaline korter
Rakvere kesklinnas. Tel 517 7469

• Anda üürile 2toaline korter
Rakvere kesklinnas, asub Laada 
tänaval, II korrus. Tel 506 5721

• Anda üürile Rakvere kesklin-
nas renoveeritud majas 2toaline
möbleeritud korter. Üür 300 € + 
kommunaalmaksud. Tel 529 8053

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

• Anda üürile 2toaline möbleeri-
tud korter Kundas. Üür 180 €. Tel 
522 3647

• Annan üürile korraliku möblee-
ritud kõigi mugavustega 2toalise
korteri Aseri keskuses. Aseri on 
ilus alev Viru-Nigula vallas. Korte-
ris on külmik, pesumasin, värskelt 
remonditud vannituba jne. III 
korrus neljakorruselises majas. 
Kool, kauplus, spordihoone, kul-
tuurimaja, raamatukogu jne, kõik 
käe-jala juures. Helistage tel 5390 
1003, siis kõigest täpsemalt

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 

(heas korras, konditsioneer jm), 
bussijaama vastas Vilde 14, Rakve-
re. Sobib ka hambaraviks, odavad 
kommunaalkulud. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa mikrobuss Citröen Jum-
per, 2007. a, avariiline buss. Hind 
kokkuleppel. Tel 5801 8832

• Müüa Ford Mondeo 2007. a. Teh-
niliselt korras, ülevaatus 08.2023. 
Kaasa talverehvid velgedel. Hind 
1300 €. Info tel 5347 8047

• Müüa Ford Mondeo 2005. a. 
Hind 850 €. Tel 5593 1834

• Müüa Toyota Corolla, 1.6, sinine 
metallik, läbisõit 224 000 km, auto 
heas korras. Tel 517 4193

• Müüa VW Tiguan 1.4 (110kW), 
bensiin, nelikvedu, 2009. a. Hind 
7999 €. Täpsem info tel 5348 3767

• Müüa punane 1983. a Žiguli 
VAZ-21063, läbisõit 110 000 km, 
originaal 100 %. Ideaalses korras, 
üks omanik, talvel sõidetud harva, 
korrosioonitõrje - roosteta. All 
suverehvid, kaasa 4 naelrehvi ja 4 
lamelli eraldi velgedel. Hind 4000 
€. Tel 5197 0234, e-mail: hardir@
hotmail.com

• Müüa heas korras naelrehvid
195/55/R15. Tel 503 1849

• Müüa odavalt 13-15 tolli talve-
rehve. Tel 529 1004

• Soodsalt müüa heas korras 
14-tolliseid kasutatud talverehve. 
Hind 10-25 €. Tel 501 2306

• Müüa talve autorehvid hinnaga 
30 €, rehvide suurus 15, 195/65/15. 
Tel 5564 5376

• Mü ü a  u u e d  n a a s t r e h v i d
195/60R16C POWER GRIP KC11 
99/97T KUMHO STUDDED, 4tk. 
Info 5191 1679, rehvid asuvad 
Rakveres

• Müüa originaal valuveljed Nis-
san X-trail, 19 J7 ET40 auguvalem 
5x114,3, rehvirõhu andurid. Veljed 
on kahevärvilised ja väga heas kor-
ras. Kasutatud ühe suve. Hind 500 
€. Kaasa saab samadele velgedele 
suverehvid GoodJear Effi  cientgrip 
225/55/19. Tel 5331 5544

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 kõikide Jawade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan sõiduauto või maasturi, 
hind vastavalt tehnilisele seisukor-
rale! Võib olla ilma ülevaatuseta, 
vajada remonti või lihtsalt olla 
üleliigne! Hind kuni 2000 €. Tel 
5682 2544

• Ostan mootorrattaid, võrri
nende osi ja muud tehnikat. Tel 
503 1849 

• 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 mini mopeed Riga või 
vana mootorratta! Tel 5817 4614

• 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
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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

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

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

Transport-
teenus. 

Tel 5553 0770

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

Suurem valik autosid:
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Nissan Qashqai Visia, 12/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 94610km. 
Hind: 7890.-

Peugeot 208 Active, 07/2016a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 53300km. 
Hind: 8290.-

Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sini-
ne met. Sn: 96000km. 
Hind: 8390.-

Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 
1.2 (61kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 55500km. 
Hind: 11 390.-

Opel Vivaro, 08/2017a. 1.6 
(88kw), diisel, manuaal, roheline, 
Sn: 224 784km. 
Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 10/2017a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 172135km.
Hind: 13 490.-

Nissan Qashqai N-Tec, 08/2015a. 
1.2 (85kw), bensiin, automaat, 
pruun met. Sn: 94150km. 
Hind: 13 990.-

Nissan X-Trail Acenta 02/2016a. 
1.6 (120kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 96165km. 
Hind: 16 990.-

Nissan Qashqai N-Connec-
ta 12/2019a. 1.3 (103kw), ben-
siin, manuaal, pruun met. Sn: 
56015km. 
Hind: 19 990.-

Nissan X-Trail Tekna Moonroof, 
11/2017a. 1.6 (96kw), diisel, auto-
maat, must met. Sn: 114835km. 
Hind: 19 990.-

Nissan Qashqai N-Connecta, 
04/2019a. 1.3 (103kw), bensiin, 
manuaal, hall met. Sn: 23484km. 
Hind: 20 490.-

Opel Grandland X, 08/2020a. 1.2 
(96 kW), bensiin, automaat, valge 
met. 15615km. 
Hind: 23 390.-

Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 
2.0 (120kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 44275km. 
Hind: 25 490.-

Renault Master L3H2 Pack Clim, 
08/2021a. 2.3 (100kw), diisel, ma-
nuaal, hall, Sn: 12000km. 
Hind: 32 990.-

Peugeot 5008 GT-Line, 03/2020a. 
1.5 (96kw), diisel, automaat, puna-
ne met. Sn: 22940km. 
Hind: 34 990.-

OSTAME SINU 
KASUTATUD 

AUTO

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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

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

• Veo- ja tõsteteenus veoautoga. 
Rakvere. Tel 5836 9120

• Veoteenus, kolimine, ja kolu
vedu prügimäele. Tel 506 1547

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI 

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

EHITUSTEENUS

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• Ehitusprojektide koostamine. 
Rekonstrueerimis- ja muuda-
tusprojektid. Laiendusprojektid
ja mõõdistusprojektid. Ehitus-
lubade taotlemine, ehitusteatise 
esitamine. Kasutuslubade taotle-
mine ja kasutusteatiste esitamine. 
Lühikesed tähtajad! Tel 5850 7731, 
email info@korsarprojects.eu

• 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

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

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 
2528

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

•  Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5308 1705  

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Teostan maalritöid Lääne-Viru-
maal! Tel 5347 3248

• Maalribrigaad tuleb ja teeb 
kiiresti ning kvaliteetselt. http://
www.estmaaler.ee Tel 503 0406

• Remont, ehitus, lammutus, 
siseviimistlus. Plaatimine, par-
keti paigaldus. Korterid, majad, 
saunad jne. Tel 504 5560

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Ehitus- ja remonttööd eramu-
tes ja korterites, siseviimistlus-
tööd, laminaadi ja parketi pai-
galdus, vannitoad, katusealuste 
soojustamine ja väljaehitamine 
jne. Fassaadid (soojustamine, 
vooder, värvimine) katused, vun-
damendid, terrassid jne. Santeh-
nilised tööd. Tel 5803 4004. Huvi 
korral helistab ja jõuame hinnas 
kokkuleppele

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

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

• Eramute ja korterite renovee-
rimine. Tel 5889 2528

• Remondimees koju ja kon-
torisse. Väiksemad sisevii-
mistlus ja väli remonditööd. 
Põranda-, laematerjalide ja 
muude siseviimistlusmater-
jalide paigaldus, kiirremont. 
Elektritööd: pistikute, lülitite 
valgustite ja muu elektroonika 
paigaldus ja seadistus. Santeh-
nilised tööd: valamu, WC-poti, 
boileri paigaldus, ummistuste 
likvideerimine. Uste, akende, 
mööbli, kardinapuude paigal-
dus. Ostuabi ja transporditee-
nus. Tel 506 4184

• 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 

• Teostame järgmisi töid: puit-
fassaadid, terrassid, sise-
tööd, plaatimine, krohvimine, 
küprokitööd, OSB-tööd, tuu-
lekojad, verandad, varjualu-
sed. Hinnad soodsad! Tel 5459 
7216, 5637 9559

• Puitlagede ehitus, materjal otse 
tootjalt. Tel 5889 2528

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

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

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

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

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983, 5656 4876

• Elektritööd kogemustega elekt-
rikult. Tel 5349 5632

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

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

• 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

• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683
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MUUD TEENUSED

• Pildistame ja filmime õhust. 
Lihtsustame kõrgete objektide 
visuaalset kontrolli - korstnad, 
mastid, tornid jne. Tel 5662 9768

• Eakate kodune hoolekanne, 
toidu, ravimite toomine, küttepuu-
de tuppa toomis abi, voodihaigete 
hooldus. Info tel 5384 7407

• Jõuluvana Peep tervitab jõu-
luaega! Juba seitsmendat 
talve lööb jõuluvana Peep oma 
punased kinganinad läikima, 
paneb saanile hääled sisse ja 
tuleb suuri ja väikesi rõõmusta-
ma! Jõuluvana töötab terve 
jõuluhooaja. Alates novembrist 
kuni jaanuari keskpaigani, et 
ükski firmapidu, laste-, ega 
perepidu ei jääks pidamata.

Selle aasta piirkond Rakvere 
linn. Võimaluse/soovi korral 
Rakvere valla territoorium 
☎ Oma soovidest/plaa-
nidest anna märku kirjutades 
avosokovski@gmail.com või 
helista +372 5687 7335

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528

• Rakvere linna eakate kodune 
hooldus. Võtame vastu teie soove 
kodusele hooldusteenusele. Info 
ja registreerimine tel 5384 7407, 
kuulutus ei aegu!

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

• Hauaplatside renoveerimine, 
piirete ehitamine paekivist, tä-
nava äärekivist või puidust, liiva 
ja kruusa vahetamine, hauakivide
pesu. Töötame sel aastal kuni ilm 
lubab ja võtame tellimusi ka järg-
miseks aastaks. Töötame üle Eesti. 
Tel 5592 3491, hauahooldus@
muhkel.ee

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

• Pakume raamatupidamistee-
nust - hinnad mõistlikud ja teenus 
professionaalne. Võtke ühendust: 
info@terell.ee või tel 5686 7522

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Ostan pildil 
oleva aluse.

Värv võib erineda.
Tel 529 1288

• 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

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

• 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

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

www.kuulutaja.ee
LOE

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, ehitus ja remont. Tel 
5647 2716, email viruahjud@
gmail.com.

• 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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

• 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

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Pakkuda võib ka autorehve, ka 
veoauto omasid. Palun helistada. 
Tel 5678 0335

• Müüa villast lõnga, valge vihis 
must ja värviline tokis, hind 20 €/
kg. Tel 5645 1242

• Müüa „Maaja“, 200 tk, hind 0,30 
€. Tel 516 4845

• Müüa lasteraamatuid, 1-2 €/tk. 
Tel 5367 4186

• Müüa suur malmist pada. Tel 
5645 1242

• Müüa plastmassist maasika
kaste. Hind kokkuleppel. Tel 
5801 8832

OST

• Osta n kruustangid, alasi, sau-
naahju, puurpingi, töölaua ja 
akulaadija. Tel 503 1849

• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
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 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 ENSV-aegset tarbekunsti
(ARS, UKU, LINDA) jne ning mär-
ke. Tel 518 0702

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

• Ostan raamatuid „Seiklusjutte 
maalt ja merelt“. Tel 5645 1242

• Ostan itaalia keele sõnaraa-
matu ja itaalia keele õpiku. Tel 
5695 9304

• Ostan kasutatud ja uusi vihma-
veerenne, torusid ja katuseplek-
ki. Tel 503 1849 
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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 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

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

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664kuulutused.kuulutaja.ee

Kes soovib ära anda 
kodus jalgu jäänud asju 

u  liseerimiseks?
Aknad/uksed
Radikad
Mööbel
Köögiseadmed/tehnika
Sõidukid
Metall
Soojuspumbad
Ehitus/kü  epuud
Aiapos  d, väravad

PAKKUDA VÕIB KÕIKE!
Tel 5813 2913

Ostan oma kogusse erinevaid 
värvilisest- ja suitsuklaasist 

TARBEKLAASI tooteid. 
(Vaase, karahvine jpm). 

Samu   NORMA 
mänguautosid.  

Pilt on illustra  ivne.
Tel 529 1288

Ostan pildil olevad 
esemed.

Värvid võivad erineda.
Tel 529 1288

Müüa Rakveres 
korralikku kuiva leppa! 

Pakitud 40 l võrku ja 
halu pikkus 30 cm. 
Isadepäeva soodus! 

Koti hind 4.50 € 
(5 € tavahind). 
Tel 5300 3606

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Õ H K S O O J U S P U M PA D E 
MÜÜK-PAIGALDUS-HOOL-
DUS KÕIK ÜHEST KOHAST!
Kui otsid õhksoojuspumpa 
või konditsioneeri küsi meilt 
pakkumist! Tasuta konsul-
tatsiooni - helista meile tel 
5662 2050 või http://www.
rakverekliima.ee Lisaks nüüd 
müüme õhk-vesi s oojus-
pumpasid. Küsi pakkumist ka 
meilt!

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

• S a e t u d - l õ h u t u d  kü t t e -
puud laotuna 5 m3 aluste-
le. Kõik puuliigid eraldi. Tel-
li riidas puud koju. Tel 5399 
3702

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

• Mü ü m e  H a l j a l a s  ku i v i 
kase- ja lepapuid (40 liit-
rilises kotis). Halgude pik-
kus 30 cm. Hind lepal 5 €/
kott ja kasel 6 €/kott. Tel 505 
1528

• Müüa kuivi lepa-ja kasepuid
(40 L võrgus). Halu pikkus 
30 cm, pakkuda ka lahtiselt 
toorest ja kuiva halupuud. Tel 
5554 6093

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Müüa metsakuiva kuuske 90 €/
ruum, kohale toomine hinnas ja 
toome 3 ruumi korraga. Tel 5480 
0134

• Mü ü a  ku i v a d  kü tt e p u u d , 
sanglepp 38 ja 43 cm pikad, 
ühel alusel ca 1 m2, hind 150 
€. 1 alus ja ümarat puitbriket-
ti 1 alus 350 € (1 alus 700 kg 
ja 20 kg pakid). Info tel 5614 
0016

• Saadaval toored küttepuud: 
hall lepp 35-60 cm - 90 €/ruum; 
sanglepp 35-60c m - 100 €/ruum. 
Kuivad 40 L võrgud: klots 5-25 
cm 4.50 €/võrk; hall lepp 30 cm 
5 €/võrk; kask 30 cm 6 €/võrk. Tel 
5559 0853

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 
9113

• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

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

• Katela saekaater pakub sae- 
ja höövelmaterjali koos ko-
haletoomisega. Võimalik ka ise 
materjalile järele tulla - asume 
Katela külas, Rakvere vallas. 
Lisainfo kodulehelt http://
www.katelapuit.ee, meili teel: 
katelapuit@gmail.com või he-
listades 5982 1004

MET S

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa talus kasvatatud peeti, 
porgandit ja hapendatud por-
gandit. Tel 5191 1679

• Müüa Kungla Talu kartulit
„Gala“ ja „Laura“. Hind 30 kg - võrk 
15 €. Uhtna. Info tel 514 1338, vedu

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 
9113

• Müüa kõdu sõnnik. Tel 5913 
7349

OST
• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel 
5558 5956

• Ostan kasutatud mootorsae, 
võib vaja remonti. Tel 503 9650

LOOMAD

• Müüa mini- ja kääbusküüli-
kuid. Tel Tel 5367 4186

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• 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 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 värvilisest 
klaasist vaase, nõukogude-
aegseid 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! Tel 5649 5292
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• Ostan nostalgilisi  nõu-
sid-serviise (ka üksikuid). 
Vanemaid 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

• 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 rin-
namärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni 
äärel“ 30 €/tk ja enne 1940. 
aastat trükitud nahkköites 
raamatuid (raamatu selg või 
kaaned on nahaga kaetud) ja 
muid vanu raamatuid. Pakkuda 
võib igasuguseid esivanematest 
jäänud asju! Tulen ise koha-
le - raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja 
ka vanemaid raamitud seina-
pilte, graafi lisi lehti, õlimaale, 
akvarelle, kujusid ja skulptuu-
re. Samuti ostan igasuguseid 
nõukogudeaegseid keraamilisi 
kujusid, kujukesi, skulptuure ja 
keraamilisi seinaplaate. Võib 
pakkuda ka pilte mis vajavad 
raamimist ja korrastamist. 
Muuda kasutuna seisev kunst 
rahaks! Said päranduseks kor-
teri või plaanid kolida? Os-
tan üleliigse vanakraami ja 
raamatud! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

TUTVUS

• Keskealine Eesti mees, pikemat 
kasvu soovib tutvuda nägusa 
noorema poolse naisega, kellega 
kohtuda ja aega veeta. Tel 5366 
1646

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE / TASUB TEADA

Kuul
uta

kuulutused.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 10.00 12.00

Tomat, imp. kg 3.80

Sibul kg 2.00 3.00

Värske peakapsas kg 0.60 0.80

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Kõrvits kg 1.00

Porgand kg 2.00 2.50

Jõhvikad liiter 6.00

Õunad, Eesti kg 1.00 1.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuu pähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka pähklid kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 10. NOVEMBER.
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Reedel, 11.11 ja laupäeval, 12.11 
turul kalabuss rikkaliku kala valikuga!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Turu kaubamaja II korrusel!

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

Avatud:  E-R 9-17, L 9-14
Tule uudistama! Tel 526 9069

Naiste- ja meeste 

juukselõikus 10 €

Kulmude ja silmade 

keemiline värvimine 10 €

Kulmude keemiline 

värvimine 6 €

SOODUSHINNAD!

Raske haiguse korral pidin olema teist 
eemal, kuid alates 4.11 võtan taas 

rõõmuga vastu endisi ja uusi kliente!

TEATED

• Naiskingsepp Kroonikeskuses
E, T, N 9-15, K 11-18. Töötan ka 
Selveri remondi ajal. Tel 5559 3019

• Juuksur ootab Teid Rakveres, 
Laada 14, tel 5620 3174. T-R 
9.00-17.00 ja L 9.00-14.00 Hin-
nad endised!

Evelyn ja Enely, 
avaldame teile 

sügavat kaastunnet 
ISA

kaotuse puhul.

OG Elektra Logistikakeskus

Kas kuuled, kuis nutab su kodu, 
su puudust leinates sääl. 
Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl.

MUU

• www.toonklaas.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528

• 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

TÄNA MAAILMAS
1859: norralanna Belle Gunness tegi „mehetegusid“ Ameerikas
Täna 163 aastat tagasi, 11. novembril 
1859. aastal sündis Norras tütarlaps 
nimega Brynhild Paulsdatter Stør-
seth, kes juba noores eas sõitis Amee-
rikasse õnne otsima. Ookeani taga 
sai temast sarimõrvar Belle Gunness, 
kes paarikümne aasta jooksul saatis 
teise ilma üle 40 inimese, kuid karis-
tada selle eest ei saanud.

Brynhildi isa oli müürsepp, ema 
töötas talus. Ta oli kaheksast lapsest 
noorim. Nad elasid Trondheimi lä-
hedal asunud talus vaesuses, kuid 
sellest hoolimata kasvas tüdruk füü-
siliselt väga tugevaks. Ta aitas oma 
vanemaid, tehes rasket füüsilist tööd. 
17aastasena oli ta juba üsna kena tüd-
ruk. Talle tekkisid poiss-sõbrad ja 
peagi jäi Brynhild ühest noormehest 
rasedaks. Ta valmistus emaks saama, 
kuid ühel peoõhtul tõukas Brynhild 
tantsu ajal kogemata noormeest, kes 
vastas kogu oma jõuga, lüües tüdru-
kule jalaga kõhtu. Mõni päev hiljem 
toimus nurisünnitus.

Aga juhtunu süüdlane, jõukast pe-
rest pärit noormees pääses õiguse-
mõistmisest. Kuid üsna pea suri 
ta kummalistel asjaoludel. Võima-
lik, et mitte ilma Brynhildi abita. 
Järgmised kolm aastat töötas neiu 
kõvasti talus, kogus raha ja sõitis 
1881. aastal USAsse. Ta muutis oma 
nime Belle’ks ja asus tööle teenija-
tüdrukuna.

Veidi aja möödudes näis saatus tal-
le naeratavat. Ta kohtus kaasmaalase 
Mads Sørenseniga, kellesse siiralt ar-
mus. 1884. aastal nad abiellusid, koli-
sid Chicago äärelinna, kus avasid väi-
kese poe. Noorpaaril läks hästi, äri oli 
kasumlik. Perre sündis neli last. Nad 
võtsid oma perekonda lisaks emata 
jäänud tüdruku Jenny, kes aitas teha 
majapidamistöid.

Kuid aja jooksul hakkas kasum 
kahanema ja peagi põles pood maani 
maha. Perekond Sørensen sai kind-
lustusest korraliku raha, mistõttu oli 
võimalik proovida otsast alustada. 
Siis aga juhtus uus õnnetus.

Ootamatult suri perepea Mads. 
Naabrid rääkisid: „Mads mängis las-
tega aias ja vaid paar tundi hiljem 
ta suri.“ Surma põhjuseks nimetas 
perearst südamepuudulikkust. Aga 
surnukuuri arst märkis, et surm oli 
mürgituse tagajärg. Tõsi, keegi ei 
süüdistanud naist abikaasa surmas. 
Hiljem arvati, et ta andis politsei-
nikele altkäemaksu. Juba varem 
olid peres surnud kaks last – Alex ja 
Caroline. Arstide sõnul oli surma 
põhjuseks koliit. Selle haiguse sümp-
tomid on väga sarnased strühniini 
mürgitusega.

Nagu selgus, oli Belle kindlusta-
nud oma mehe ja laste elud. Surnud 
abikaasa eest maksti naisele kind-
lustust kaheksa tuhat dollarit (tä-
nase kursi järgi umbes 217 tuhat), 
mis oli väga suur raha. Selle rahaga 
kolis Belle Indianasse, ostis La Por-
te’is väikese farmi ja hakkas maja-
pidamist juhtima. Kuid siis puhkes 
kummalisel kombel tema farmis 
tulekahju. Ja jällegi sai ta arvestatava 
kindlustussumma.

1902. aastal tutvus norralanna 
leskmehest lihuniku Peter Gunnessi-
ga ja nad abiellusid. Mehel oli esime-
sest abielust kaks tütart, kuid varsti 
pärast ühise elu algust suri noorim 
tütar ebaselgetel asjaoludel. Surma 
ajal olid majas ainult tema ja kasu-
ema. Arvati, et tegu oli mingi lapse-
põlvehaigusega ja Belle Gunness sai 
taas kindlustushüvitist.

1902. aasta lõpus tabas surm Pete-
rit ennast. Ja peagi kadus ka adoptee-
ritud tütar Jenny. 

Nende ohvritega Belle ei piirdu-
nud. Ta saatis ajalehtedele kohtin-
gukuulutusi ja kosilasi tuli uksest-
aknast. 

Belle oli verejanuline ja kaval, 
mõeldes kõik käigud aegsasti ette. Ta 
valis mehi, kellel polnud perekon-
da või kes ei suhelnud sugulastega. 
Farmi jõudes langesid nad nagu hüp-
noosi alla, alistusid naise võludele ja 
loobusid meelsasti kõigist oma sääs-

tudest. Pärast seda mürgitas naine 
nad strühniiniga või tappis küünla-
jalaga pähe lüües. Seejärel raius ta 
laibad tükkideks ja mattis maha või 
andis sigadele nosida.

Kuid mingil hetkel tegi Leedi Si-
nihabe, nagu teda hiljem kutsuma 
hakati, mitu saatuslikku viga. Ta kut-
sus oma tallu Andrew Helgelieni, kes 
saabus 1908. aastal tema juurde kol-
me tuhande dollariga. Ja peaaegu ko-
heselt kadus jäljetult. Andrew vend 
hakkas teda intensiivselt otsima. Ta 
kirjutas Belle’le mitu kirja, kuid naine 
korrutas, et Andrew pole tema juur-
de tulnud.

Belle farmis töötas keegi Ray 
Lamphere, kes teadis kõike toimu-
nud tapatöödest. Kuid ta armastas 
naist ja seetõttu vaikis. Kuid Belle 
tahtis ka sellest mehest vabaneda ja 
teatas politseisse, et Ray soovib teda 
tappa ning farmile tule otsa panna. 
Aprillis 1908 läkski farm põlema. 
Tuletõrjujad avastasid tuhahun-
nikust kolme lapse surnukehad ja 
ühe peata naise jäänused. Ray saigi 
süüdistuse süütamises ja võeti vahi 
alla. Kuid selgus, et põlenud laip ei 
kuulunud Belle’le ja naine oli sur-
nud juba enne tulekahjut strühniini-
mürgitusse.

Asi oli selles, et sarimõrvar tundis 
sissekukkumise lähenemist ja tappis 
uue teenijatüdruku, pannes talle sel-
ga oma kleidi. Seejärel pistis farmi 
põlema ja põgenes. Oma „karjääri“ 
jooksul oli Belle tapnud vähemalt 
42 inimest ja ajanud kokku hiigel-
varanduse: praegustes hindades um-
bes seitse-kaheksa miljonit dollarit.

Belle Gunnesss jäigi tabamata. 
1931. aastal vahistati keegi Esther 
Carlson, kes sarnanes Belle’ga ja keda 
süüdistati strühniiniga mürgitamises, 
kuid ta suri mõne kuu pärast tuber-
kuloosi, jõudmata kohtu ette. Nii 
polegi teada, kas Esther oli Belle või 
lihtsalt jäljendaja.

Allan Espenberg 
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Biore Tervisestuudio
Rakvere, Laada 5
16.11 Tervendaja Volli  vastuvõtt
18.11 Dr Olena Andrejeva vastu-
võtt
Reg tel 5017 960, info@biore.ee
www.tervisepood.biore.ee

Rakvere Teater
11.11 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s, lav 
Peeter Raudsepp
12.11 kell 15 „Di ja Viv ja Rose“ s/s, 
lav Peeter Raudsepp
17.11 kell 19 „Tavaline ime“ s/s, lav 
Eili Neuhaus
18.11 kell 19 „Tavaline ime“ s/s, lav 
Eili Neuhaus
18.11 kell 19 Esietendus! „Niper-
naaditalv“ v/s, lav Urmas Lennuk

Lääne-Viru Reumaühing
Reumaühing korraldab 16.11 kell 
14 loengu Hiina meditsiinist, 
Rakvere Sotsiaalkeskuse saalis, 
Vilde 2a.
Info: Elle tel 5569 5179

Gustavi Maja
24.11 kell 18 Mai-Agate Väljataga 
vestlusõhtu
26.–27.11 Inga Põldma kursus 
„Stressi ja ärevusega toimetulek 
jooga abil“
Info ja registreerumine tel 553 
5871, gustavimaja@gmail.com 

PÖFF alustab noortefi lmidega
Pimedate Ööde filmifestival 
ehk PÖFF alustab taas fil-
mide maratoniga – põhi-
festival toimub 26. korda, 
tänasest algav laste- ja 
noortefilmide programm 
Just Film 22. korda.

Margit Adorf

Ma ise olen alati olnud suur noorte-
filmide fänn, oma vanusest olene-
mata. Vaatasin noortekaid siis, kui 
ise sihtgruppi kuulusin ja mulle on 
noortele suunatud filmid ikka ala-
ti südamelähedaseks jäänud. Seega 
Just festivali programmist olen igal 
aastal üsna suure hulga ära vaada-
nud. Päris lastefilme ilma lapseta 
vaadata ei viitsi, aga noortekad on 
sellised, mis kõnetavad kindlasti igas 
vanuses inimesi, eriti kindel võib 
olla dokumentaalfilmide valiku osas.

Kui mõni mängufilmina vormis-
tatud suurekskasvamise lugu ongi 
rohkem noorte endi „kraam“, mil-
lele täiskasvanuil asja ei ole, siis igal 
juhul dokumentaalfilmid võivad olla 
vägagi vajalikuks silmiavavaks vaa-
tamiseks kõigile.

Paraku paistab, et sel aastal ko-
roonaajal toiminud PÖFFi veebi-
kino enam peale teleprogrammi 

midagi ei näita, seega, kes Rakvere 
kandi inimestest soovib noortefilme 
näha, see peab tegema filmivälja-
sõidu näiteks Tallinnasse. Aga ega 
see ju polegi mingi ületamatult kau-
ge retk, mis sa siin vihmas ja poris 
muidu ikka teed. Sõida kinno, avar-
da oma maailmapilti!

Seekordse Just festivali ametli-
kuks avafilmiks (saab vaadata lau-
päeval) on USA ja Saksamaa koos-

tööna valminud dokumentaalfilm 
„Üks miljonist“, mis räägib tüdru-
kutest, kes tegelevad sportvõimle-
misega ja on ühtlasi ka juutuuberid. 
Keda huvitab, siis saab Youtube’ist 
üles otsida peaosaliste Whitney 
Bjerkeni ja Yara Storpi kontod, kus 
nad muuhulgas ka pärast esilinastust 
oma emotsioone on jaganud. Kind-
lasti kõnetab see film kõiki neid lap-
si, noori ja lapsevanemaid, kes on 

ise elus kokku puutunud tippspordi 
tasemel treeningutega või üldse in-
tensiivse trenniga, mille puhul ühel 
hetkel ehk peab otsustama, kumb on 
tähtsam, kas sport või spordiväline 
elu.

„Üks miljonist“ kuulub Just Filmi 
festivali Lapse õiguste programmi. 
Sellesse programmi kuuluvate fil-
midega on kaasas ka töölehed, mille 
leiab PÖFFi kodulehel vastava filmi 
juures olevalt lingilt. Iga nimetatud 
programmi filmi kohta on väike 
hulk arutlemiseks mõeldud küsimu-
si, lasteabi kontaktinfo ja lisavideod, 
mille lingid on töölehel toodud. 
Kindlasti soovitaksin neid töölehti 
uurida peredes, kus lapsed on kodu-
õppel – see on heaks juhiseks, kuidas 
nähtu üle hiljem arutada ning selgi-
tab lühidalt lahti ka filmis püstitatud 
teemad. Lapse õiguste programmis 
linastub üheksa filmi.

Kokku aga näidatakse Just Filmi 
raames 51 linateost, mida on mul-
jetavaldav kogus. Kuigi osa nen-
dest jätkub ka põhifestivali ajal, siis 
soovitan noortefilme vaadata nüüd 
kohe, sest eks PÖFFil on veel palju 
muudki vaadata. Festivalile tuleb ju 
sadu filme, mida muidu meie kino-
des ei näegi.

Tänavuse Just Filmi program-
mi kaugeimad leiud tulevad kino-
külastajateni Austraaliast, Brasii-

liast, Argentinast, Egiptusest ja Iis-
raelist. Kolm filmi jõuavad ekraanile 
esimest korda maailmas, kolme fil-
mi puhul on tegu rahvusvahelise ja 
16 filmi puhul Baltimaade esilinas-
tusega.

Põhiprogramm algab PÖFFil nä-
dal hiljem ehk 17. novembril. PÖFFi 
veebikinos peaks sel aastal avanema 
TV-programm, mis on filmiprog-
rammi täiendav festivali erikanal, 
kus antakse filmisoovitusi ja tehakse 
intervjuusid. Neid saateid saab vaa-
data tasuta siis, kui festival on käima 
läinud.

Sel aastal on programmi koosta-
jad lubanud, et nad ei ole lasknud 
ekraanile väga masendavaid filme. 
Niigi on koroonaaeg, sõjaaeg, kriisi-
aeg...kõik nii muserdav, seepärast 
vähegi kaheldavama väärtusega 
meelt mõruks muutvad filmid festi-
vali programmi ei jõudnud. Siit saab 
muidugi ridade vahelt välja lugeda, 
et kui on mõni väga hea masendav 
film, siis seda ikka näidatakse, aga 
oht halva masendava filmi otsa sat-
tuda peaks sel aastal olema garan-
teeritult väiksem kui varasematel 
aastatel. No eks saab siis seda näha.

Soovin teile mõnusaid kinovälja-
sõite! Nädalavahetuse programmist 
soovitan veel järgmisi filme: „Voo-
luga kaasa“, „Neiud, neiud, neiud“ ja 
„TikTok Boom“.

Kaader Just fi lmi festivali avafi lmist „Üks miljonist“ .
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• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

Novembrikuus tellides
2 või rohkem akent,

on paigaldusele ja
siseviimistlusele

lisasoodustus 20%

Novembrikuus tellides
2 või rohkem akent,

lisasoodustus 20%

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -
L-Psuletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Teraskatused otse tootjalt!Teraskatused otse tootjalt!

Karu Katus RakvereKaru Katus Rakvere

Tegevusluba
nr L04085

Tel. +372 516 4647
info@1pur.ee /  www.1pur.ee

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Kvaliteetne materjal ja kiire töö.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786,•

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

Järelmaksu
võimalus!

Oleme avatud:

E-R 8.00-17.30

L 9.00-14.00

Keskkonnasõbralikud ja säästlikud
pelleti kütteseadmed
Keskkonnasõbralikud ja säästlikud
pelleti kütteseadmed
Keskkonnasõbralikud ja säästlikud
pelleti kütteseadmed
Keskkonnasõbralikud ja säästlikud
pelleti kütteseadmed
Keskkonnasõbralikud ja säästlikud
pelleti kütteseadmed

Innovatiivsed ja kasutajasõbralikud
hübriidkaminad (puu+pellet)
Innovatiivsed ja kasutajasõbralikud
hübriidkaminad (puu+pellet)
Innovatiivsed ja kasutajasõbralikud
hübriidkaminad (puu+pellet)
Innovatiivsed ja kasutajasõbralikud
hübriidkaminad (puu+pellet)
Innovatiivsed ja kasutajasõbralikud
hübriidkaminad (puu+pellet)

KÜSI PAKKUMIST TERVIKLAHENDUSELE!KÜSI PAKKUMIST TERVIKLAHENDUSELE!KÜSI PAKKUMIST TERVIKLAHENDUSELE!
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