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Järgmisel nädalal toimub 
muusikute fondi PLMF eest-
vedamisel suurejooneline 
heategevuslik festival, millega 
kogutakse raha Eesti Vähilii-
dule liikuva kompuuterto-
mograafi ostmiseks. Festivali 
kunstiline juht ja PLMFi asuta-
ja Pille Lill rääkis põgusalt 
fondi loomisest ning tänavu-
sel Tallinna Talvefestivalil ees 
ootavast.

Liisi Kanna

PLMF (Pille Lille Muusikute 
Fond) tähistab 20. aastapäeva – 
kui põgusalt meenutada, kuidas 

idee fondi loomiseks sündis?
Idee ei tulnud tegelikult minult. 

Minu hinges oli küll suur soov 
aidata kaasa, et Eesti muusikutel 
oleksid suuremad enesetäiendus-
võimalused, kuid idee pakkus väl-
ja inglise Lord Carlisle. Ta teadis 
mind nii õpingute kaudu Londonis 
kui ka ooperilavalt ja tema algatusel 
see fond sündis.

Kuivõrd on aastatega fondi te-
gevused/sihtrühm muutunud?

Väga palju on muutunud. Alus-
tasime üle Eesti kontsertide kor-
raldamisega, sellele järgnes festi-
valide loomine, sündisid suve- ja 
talveooper, Akadeemia Nova õppe-
keskus koos erinevate meistrikur-

Tallinna Talvefestival toob lavale arvukalt tippsoliste
suste ja suveakadeemiatega, kon-
kursid noorte talentide avastami-
seks, laulu- ja ooperistuudio... Üks 
olulisemaid tähiseid oli PLMF Arts 
Managemendi loomine, et meie 
muusikud saaksid särada ka väljas-
pool Eestit.

Millist rolli kannab Tallinna 
Talvefestival ning millisele 
publikule on see suunatud?

Mingil hetkel tunnetasin, et 
inimesed võivad mõelda, et tipp-
muusikud ei märkagi, mis ühis-
konnas toimub. Tundsin, et on 
oluline näidata, et kuna tegeleme 
enda hinge ja vaimu igapäevase 
arendamisega läbi muusika, siis 
me tajume kõike, mis maailmas 

toimub. Nii sündiski heateoalgatus 
„Tõsta pilk ja ava süda“ koos festi-
vali kontsertidega. PLMF ja muu-
sikud ning head inimesed on aas-
tate jooksul toetanud suurperesid, 
puuetega lapsi, SOS Lasteküla jpt. 
Eelmisel aastal toetasime intellek-
tipuudega inimeste töövõimalusi 
Camphilli külas ning sel aastal ko-
gume vahendeid Eesti Vähiliidule 
liikuva kompuutertomograafi ost-
miseks.

Festivalile ootame inimesi, kel 
hinges armastus muusika vastu ja 
südames soov aidata inimesi, kes 
täna abi vajavad. PLMF eraldab 
Vähiliidule 20 protsenti festivali 
piletitulust ning kutsume häid ini-
mesi ja organisatsioone ostma nii 

festivali pileteid kui ka annetama.

Mis teeb tänavuse Talvefestiva-
li eriliseks?

Tähistame sel aastal festivali raa-
mes PLMFi 20. aastapäeva. Piduli-
kul juubeligalal 19. veebruaril kell 
17 Estonia kontserdisaalis tuleb 
lavale arvukalt eesti tippsoliste, kes 
kõik on fondiga olnud seotud pikki 
aastaid. Need on minu hingesõb-
rad ning eriline on kõikide nende 
muusikatalentidega, fondi sõprade 
ja loomulikult publikuga kohtu-
da. Solistidega koos on esinemas 
kontserdisaalis MUBA sümfoonia-
orkester, dirigendiks üliandekas 
muusik Jaan Ots. Endise Tallinna 
Muusikakeskkooli ja Georg Otsa 

nimelise muusikakooliga, nüüd siis 
MUBA-ga seob PLMFi samuti pi-
kaaegne koostöö.

Festival algab sõbrapäeval era-
kordse kontserdiga Rootsi-Mihk-
li kirikus kell 15, kus esinevad 
Tallinna muusikakoolide noored 
talendid. See on tõeliselt tulevik-
ku vaatav kontsert, sest paljudest 
neist noortest võivad sirguda meie 
tuleviku tippmuusikud. Festivalil 
esinevad veel eesti parimad klave-
riduod, armastatud keelpillikvartett 
Prezioso ning külalistena ooperiso-
listid Lõuna-Koreast ja Itaaliast. 
Olen siiras tänutundes, sest tulemas 
on täiesti eriline festival ja ootame 
kõiki neist imelistest kontsertidest 
osa saama.

Eesti Vähiliidu uus eesmärk on osta madala kiirgus-
doosiga uusima põlvkonna liikuv kompuutertomograaf, 
mida oleks võimalik kasutada ka väljaspool suuremaid 
linnu kogu Eestis.

Kompuutertomograafi a, mis tagab patsiendile madala 
kiirgusdoosi, on asendamatu vähi diagnostikas ning 
väga efektiivne ägedate haigusjuhtude ja suurte trau-
made korral. Mobiilne kompuutertomograaf võimaldab 
nii kopsuvähi sõeluuringut kui ka teisi eriarstide määra-
tud kompuuteruuringuid teha inimese elukoha lähedal 
väljaspool suurlinnu. Nii on võimalik kopsuvähi korral 
avastada haigus enne sümptomite ilmnemist või teiste 
kasvajate esimeste sümptomite korral varajases staa-
diumis, kui on võimalik vähist tervistuda.

PLMF-i võib julgelt nimetada ainulaadseks kodanikual-
gatuslikuks nähtusest nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. 
PLMF kutsuti ellu ooperilaulja ja kultuuritegelase Pille 
Lille eestvedamisel 7. veebruaril 2003. aastal missioo-
niga igakülgselt toetada andekaid muusikuid nende pro-
fessionaalsete oskuste edasiarendamisel. Samalaadset 
missiooni – luua arengueeldused kõige perspektiivika-
matele solistipotentsiaaliga muusikatalentidele – kohta-
me erinevates fondides üle maailma, kuid ükski neist ei 
pühendu annetele vanusepiiranguid arvestamata. PLMF 
on seadnud eesmärgiks astuda muusikute ellu hetkel, 
mil nad seda kõige enam vajavad, siis, kui erinevad 
noorteprogrammid juba sulguvad ehk vanuses 25–35. 
PLMF ulatab abikäe esinemisvõimalusteks nii kodus kui 
ka välismaal, täiendõppeks, järjepidevaks konsultatsioo-
niks, kvaliteetsete instrumentide soetamiseks jpm.
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Rakvere riigigümnaasiumis toimus avamispidu
6. veebruar tähistab Lääne-Virumaa 
ajaloos olulist verstaposti – Rakve-
res õnnistati pidulikult sisse maa-
konna esimene riigigümnaasiumi-
hoone, kus õpib 421 õpilast. Hoone 
kogumaksumus on 10,6 miljonit eu-
rot, millele lisandub käibemaks.

Rakvere riigigümnaasium alustas 
uues koolimajas õppetööd täies ma-
hus 23. jaanuaril ning esimesed nä-
dalad on olnud täis elevust ja avasta-
misrõõmu.

Koolijuht Liisa Puusepp tõdes, et 
koolipere on seda hetke väga kaua 
oodanud. „Ma olen siiralt ja süga-
valt tänulik kõikidele meie maja 
töötajatele, õpilastele ja ka lapse-
vanematele nende kannatlikkuse 
eest, aga ma usun, et maja oli pikka 
ootamist väärt. See on tõesti ilus ja 
uhke,“ rääkis Puusepp. Tema sõnul 
pakub uus koolimaja palju kaasaeg-
seid lahendusi, andes kvaliteetsele 
gümnaasiumiharidusele väga head 
võimalused ja toetades nii õppijat 
kui ka õpetajat.

Haridus- ja teadusminister Tõnis 
Lukase hinnangul avardab Rakvere 
ühes väärikama ümbrusega kohas 
asuv kaasaegne riigigümnaasium 
piirkonna noorte õppimisvõimalusi 
ning hästi läbi mõeldud ja moder-
nne koolikeskkond on täiendavaks 
toeks teadmiste omandamisel. „Soo-
vin kogu kooliperele uues õppehoo-
nes head sisseelamist, palju nutikaid 
mõtteid ja õpirõõmu! Kui on toetav 
keskkond, tublid ja targad õpetajad 
ning uudishimulikud õpilased, siis 
püsivad Eesti koolid, mis kannavad 
edasi meie keelt ja kultuuri,“ rääkis 
minister.

Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esi-
mehe Kati Kusmini sõnul on nende 

eesmärk olnud luua ning pakkuda 
noortele inspireerivat õpikeskkonda 
ja -ruumi, kus õpilased saaksid en-
nast teostada ja oma potentsiaali ra-
kendada parimal moel. „Kaasaegne 
ja säästlike keskkonnalahendustega 
koolimaja on koht, mis loob kasva-
miseks head eeldused ja võimalu-
sed,“ märkis Kusmin.

Rakvere linnapea Triin Varek 
usub, et riigigümnaasiumi avamine 
avaldab positiivset mõju nii linnale 
kui Lääne-Viru maakonnale laie-
malt. „Rakvere riigigümnaasium on 
nüüdisaegne, õppijakeskne ja tule-
vikku vaatav kool, mitmekülgsete 
valikutega ning gümnasistide ootus-
tele ja vajadustele vastava õpikesk-
konnaga. Kuna riigigümnaasiumidel 
on õppekvaliteedi tagamiseks ühine 
standard, saavad siinsed õppijad 

kindlad olla, et omandavad Rakvere 
Riigigümnaasiumis igati konkurent-
sivõimelise ja kaasaegse hariduse,“ 
rääkis Varek.

Rakvere riigigümnaasiumi ar-
hitektuurikonkursi võitis arhitek-
tuuribüroo Salto ideekavandiga 
„Pargielu“. Arhitektideks on Maarja 
Kask, Ralf Lõoke, Helina Lass, Rag-
nar Põllukivi ja Marja Abe. Hoone 
ehitas Revin Grupp OÜ ja omaniku-
järelevalvet teostas Sweco EST OÜ.

Õppehoone netopind on ligi 4100 
ruutmeetrit ning ehitusalane pind 
umbes 2400 ruutmeetrit, maja ener-
giatõhusus vastab A-klassile. Uue 
koolihoone ehitust rahastati Euroo-
pa regionaalarengu fondist ning rii-
gieelarvelistest vahenditest.

Kuulutaja 

Rakvere riigigümnaasiumi koolipere avamispäeval. Foto: Rakvere riigigümnaasium
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Jäätmekeskuse kõuts Jürka käib kaalumajas tööl

Kass Jürka tunneb end kaalumajas koduselt. Fotod: 
erakogu

Toomas Väinaste meenutab 
jäätmekeskuse rajamist
„Otsus tuli üle noatera,“ rääkis kunagine Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Toomas Väinas-
te (pildil. Foto: erakogu). Toonane prügimägi oli ammugi 
ajale jalgu jäänud ja VIROL-is toimus mitu arutelu jäätme-
majanduse teemal. Mõte omavalitsustevahelise jäätmekeskuse ra-
jamisest hakkas arenema, aga ikka leidus vastupunnijaid.

„Valisin sobiva hetke, et otsus hääletusele panna,“ meenutas Toomas Väinaste. 
Häältetulemusega 8/7 sai projekti lõpule viia ja ehitus valmis aastal 2011. Kuna 
rajatis asus Vinni valla territooriumil, valiti Toomas Väinaste ühtlasi MTÜ Lää-
ne-Viru Jäätmekeskuse juhatuse esimeheks. Ükski maakonna omavalitsus ei ole 
siiani pidanud oma rahakotti ei rajamise ega ülalpidamise arvelt kergendama. Ma-
jandamist alustati laenurahadega ja MTÜ on kenasti toime tulnud. Tänaseks on 
selgelt näha, et ühe häälega teostumiseni jõudnud jäätmekeskus õigustab ennast 
igati.

SISUTURUNDUS

Ehitustööd uue koduloomade varju-
paiga rajamiseks on Lääne-Viru Jäät-
mekeskuse territooriumil juba ala-
nud. Kõuts Jürka valis omale uue ko-
du keskuse alal juba mõne aasta 
eest.

Piret Saul-Gorodilov

Jäätmekeskuse kaaluoperaatorid Inge ja 
Imbi käivad tööl vaheldumisi ja mõlemad on 
kõuts Jürka suured sõbrad. Kass tipib hom-
mikuti kaalumaja ukseni viivast raudtrepist 
üles ja nõuab sooja laskmist.

Inge rääkis, et kõigepealt sõbrustas halli 
selja ja valge kõhualusega kõuts platsimees-
tega. Siis hakkas mehkeldama kontorinais-
tega, kes pakkusid paremaid palasid. Nüüd 
käib Jürka kaalumajas tööl. „Talle on isegi 
jotsi visatud,“ naeris Inge ja kirjeldas, kuidas 
jäätmekeskuse töötajad Jürkat ravinud on, 
andnud talle ussirohtu ning külmikus on 
tema jaoks paremad palad valmis hakitud.

Enamus kliente suhtub Jürkasse hästi, sest 
kaalumajas end koduselt tundev kõuts pakub 
muhedat vaatepilti ja tõstab meeleolu.

„Eks inimesed on erinevad ja need, kes 
loomasõbrad ei ole, vaatavad viltu, aga ena-
mus nunnutavad teda nähes,“ jutustas Inge, 
lisades, et vahel magab kass tal lausa laua 
peal. Naine meenutab, kuidas kõuts oli vahe-
peal kolm päeva pulmas ega andnud näole-
gi. Töötajad olid mures ja otsisid valvekaa-
merate abil, kus nende neljajalgne kolleeg 
olla võib. „Papi ja paberi majas hängis teiste 
kassidega. Siis ei läinud kõht tühjaks ega mi-
dagi,“ rääkis Inge ja lisas, et lõpuks tuli Jür-
ka suure kisaga tööpostile, nõudis tuppa ja 
süüa.

Ehkki Inge hellitab tööl olles röövlinäoga 
Jürkat, on tal kodus kaks tõukassi – Briti lü-
hikarvalised. Kui perenaine töölt tuleb, siis 

nuusivad 
puhtaverelised kahtlusta-

valt tema mantlit ja jalanõusid. Küllap nad 
haistavad, et Ingel peale nende veel lemmi-
kuid on.

Tegelikult on Jürkal ka kodu kuskil jäät-
mekeskuse lähedal olemas, tunnistas kaalu-
operaator. Pererahvas on täiesti teadlik, et 
nende kõuts seal elab, lihtsalt kass on oma 
otsuse teinud ja kui ta koju viia, siis on ta 

varsti kohusetundlikult tööl tagasi. Kõut-
si nimi oli hoopis Muki olnud ja uus nimi 
tekkis talle kuidagi iseenesest. „Eks ta sihuke 
veits katkine on, nagu mingi Jürka,“ arutles 
Inge, kes Jürkat ühtelugu ka vahvates poosi-
des pildistab ja fotosid koos vaimukate kom-
mentaaridega sotsiaalmeedias jagab.

Jürka on eriline ja omaks võetud, aga sü-
gisel toimus asutuse territooriumil suurem 
kassipüüdmise aktsioon. Jäätmekeskuse 
alale oli elama asunud paras hulk kasse, kes 
omakorda poegisid.

Inge palus loomaomanike südametun-
nistusele koputada. „Mul on tunne, et kasse 
tuuakse siia teadlikult, aga looma prügimäe-
le viskamine on väga õel ja vastutustunde-
tu,“ oli naine nördinud. „Jürka püüti ka too-
kord kinni, aga me saime veel jaole ja palusi-
me tema tagastada,“ lausus Inge.

Olgugi, et suure osa ajast veedab Jür-

ka kaalumajas Inge või Imbi juures, peab 
ta ööseks arvukates kõrvalhoonetes sooja 
pesa leidma, sest liikumisanduri tõttu ei saa 
teda öövalvesse jätta. Jõulupühade ajal oli 
jäätmekeskus suletud ja Jürkale jäeti ohtralt 
pruukosti, et ta need päevad nälga ei näeks.

Jäätmekeskuse territooriumile asuti raja-
ma uut koduloomade varjupaika, aga Inge 
arvas, et hoidub tulevikus selle kostilistega 
tutvumisest. „Mul on pill kerge tulema, viiks 
nad kõik omale koju,“ ütles naine.

Lääne-Viru Jäätmekeskuse tegevjuht Priit 
Raamat meenutas, et jäätmeid hakati vastu 
võtma 2012. aastal, seega aktiivselt on tegut-
setud üle kümne aasta. Selle aja jooksul on 
kõvasti õpitud, arenetud ja tekkisid erinevad 
teenused. Nüüd on siis kord koduloomade 
varjupaiga käes. Aga loomad, olgu nad hül-

jatud või muul kombel koduta jäänud, ei ole 
siiski jäätmed. Tegevjuht ei osanud hetkel 
kommenteerida, kes hakkab varjupaiga osa 
korralduslikku poolt haldama. Konkreetset 
otsust tema teada veel ei ole ja rajamise ra-
hastuse poolega tegeleb Lääne-Viru Omava-
litsuste Liit (VIROL).

„Plats on ette valmistatud ja isegi ehitaja 
on tänaseks peal,“ sõnas Priit Raamat ja ju-
hatas, et kui jäätmekeskuse poole keerata, 
siis tulevast varjupaika ehitatakse kohe suu-
re tee äärde jäävale alale.

Tegevjuht Priit Raamat kinnitas, et töö 
jäätmekeskuses jätkub oma tavapärases rüt-
mis ja antakse endast parima, et prügiga ma-
jandamine maakonnas laabuks.

Kuulutaja reede, 10. veebruar 20234
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1355: verine taplus Oxfordi 
üliõpilaste ja linlaste vahel 
Täna 668 aastat tagasi, 10. veebruaril 
1355. aastal toimus Oxfordis verine la-
hing üliõpilaste ja linnaelanike vahel. Ku-
na 10. veebruar on Püha Scholastica 
mälestuspäev, nimetatakse seda sünd-
must Scholastica päeva mässuks (St Sc-
holastica Day riot).

Allan Espenberg

Oxfordis on ühe vana hoone seinal silmapaist-
matu mälestuskiri, mis tähistab ajaloo ühe veri-
seima baarikakluse toimumispaika. Enne hoone 
müümist ehitusfirmale asus selles Swindlestocki 
kõrts (Swindlestock Tavern), mis oli populaarne 
Oxfordi üliõpilaste ja linnakodanike hulgas.

10. veebruaril 1355 tähistas kogu linn Püha 
Scholastica päeva. Rühm tudengeid trimpas 
Swindlestocki kõrtsis napsu, kui kaks üliõpilast 
hakkasid ootamatult kurtma pakutava veini halva 
kvaliteedi üle. Kõrtsi omanik, kes oli tollal ühtlasi 
ka Oxfordi linnapea, vastas nendele kaebustele ül-
belt ja ninakalt. Seepeale viskas üks vihane tudeng 
joogi otse omanikule näkku ja lennutas seejärel 
tema suunas tühja veinikannu, mis maandus talle 
otse pähe.

Puhkes kaklus, millega liitusid ka teised kõrtsi 
külastajad, nii kohalikud elanikud kui üliõpilased. 
Peagi laienes mäsu kõrtsist kaugemale. Keegi he-
listas linna kirikukella, et abi kutsuda. Vastuseks 
panid üliõpilased kõmisema ülikooli kirikukella. 
Kui ülikooli rektor üritas sekkuda, lendasid tema 
poole nooled ja ta pidi taganema.

Taplus jätkus järgmistelgi päevadel
Järgmisel päeval korraldas umbes 80 vibude ja 
muude relvadega varustatud linnakodanikku 
linna põhjaosas asuva Püha Gilesi kiriku juures 
varitsuse, mille tulemusel tapeti vähemalt üks 
üliõpilane ja mitut haavati. Tudengid püüdsid 
linnaväravaid sulgeda, et linlastele abiväge ei tu-
leks. Kuid keskpäevaks murdis väravast sisse um-
bes 2000 maapiirkondadest pärit inimest. Mehed 
ründasid ühiselamuid ja hotelle ning tapsid või 
sandistasid kõik leitud üliõpilased. Preestrid ja tu-

dengid skalpeeriti ning nende surnukehad maeti 
sõnnikuhunnikutesse, jäeti kraavidesse, visati 
prügikastidesse või jõkke.

Kolmanda päeva õhtuks kired vaibusid, kuid 
selleks ajaks oli hukkunud umbes 90 inimest. 
Kõige rohkem said kannatada üliõpilased: huk-
kus 63 tudengit, kuigi mõned ajaloolased annavad 
hukkunute arvuks väiksema numbri – umbes 40. 
Linnaelanike hulgas oli ohvreid vähem: arvatak-
se, et surma sai 30 inimest.

Püha Scholastica päeval toimunud pogromm 
Oxfordis oli kõigist kokkupõrgetest ülekaalukalt 
veriseim, kuid selle tagajärjed olid etteaimatavad. 
Linnavõime karistati ja üliõpilastele anti armu. 
Kuningas läks koguni nii kaugele, et andis välja 
spetsiaalse määruse linnavõimude alandamiseks. 
Selle järgi pidid uus linnapea ja linnavolinikud 
igal aastal Püha Scholastica päeval ehk 10. veeb-
ruaril marssima katmata peadega mööda linna 
tänavaid, minema linnakirikusse ja lubama van-
dega, et kaitsevad ülikooli õigusi igavesti. See ka-
ristuslik rituaal eksisteeris 470 aastat ja tühistati 
alles 1825. aastal, kui linnapea keeldus häbistavat 
tseremooniat läbi tegemast.

Lisaks pidi linn maksma ülikoolile iga tapetud 
üliõpilase eest rahatrahvi üks penn, see tähendab 
kokku 5 šillingit 3 penni (üks šilling koosnes 12 
pennist). Vägivalla puhkemise eest maksis ränka 
hinda ka linnapea John of Barford, kes saadeti 
Marshalsea vanglasse Londonis. Neli kuud pärast 
pogrommi andis kuningas välja harta, mis mitte 
ainult ei kinnistanud ülikooli õigusi ja privileege, 
vaid ka laiendas neid oluliselt. Näiteks anti üli-
koolile õigus maksustada linnas müüdavat leiba ja 
jooke, kontrollida kaalusid ja kehtestada kauban-
duses kasutatavad meetmed.

Ülikool „andestas“ linnale formaalselt alles 10. 
veebruaril 1955, mil linnapeale omistati autea-
duskraad ja prorektor valiti aukodanikuks.

Ülikoolidel olid privileegid
Kuigi see võib tunduda ebaõiglase privileegina 
õppeasutusele, tuleb aru saada, et keskaegsed üli-
koolid erinesid oluliselt tänapäevastest. Üliõpila-
sed sarnanesid religioosse orduga ja kui ülikool 
asus linnas, leppis kantsler kokku soodsates tin-

gimustes eluaseme ja loengusaalide rentimiseks. 
Ülikoolid said rahalist abi katoliku kirikult ja see 
tingis teatava vabaduse omavalitsusest, kus üli-
õpilased elasid, andes ülikoolidele märkimisväär-
se sõltumatuse ilmalikust võimust. Katoliku kirik 
hoolis üliõpilaste õiguste kaitsmisest ning enami-
kes linlaste ja üliõpilaste vahelistes vaidlustes asus 
kirik alati viimaste poolele.

Linnainimestele üliõpilased ei meeldinud ja 
nad suhtusid neisse põlgusega. Mõned tudengid 
rikkusid avalikult ja karistamatult kohalikke sea-
dusi, teades, et tsiviilvõimud ei tee neile mitte 
midagi.

Vägivaldsed kokkupõrked „linna ja talaari“ 
(town and gown) vahel olid ülikoolilinnades ta-
valised nähtused ja ka Oxfordile polnud sellised 
rahutused võõrad. Näiteks 1209. aastal lintšisid 
kohalikud elanikud paar Oxfordi tudengit ühe 
naise surma eest. Järgnes lööming ja mitmed 
üliõpilased olid sunnitud hiljem minema pagen-
dusse. Mõned neist asusid elama Cambridge’i 
ja asutasid praeguse Cambridge’i ülikooli. Lõ-
puks tekkisid pinged Cambridge’i üliõpilaste ja 
linnaelanike vahel, mis sundis kuningat andma 
Cambridge’i ülikoolile erilisi privileege, mis ai-
tas kaasa õppeasutuse püsimajäämisele ja edaspi-
disele edule.

Aastal 1248 tapsid linnaelanikud Šoti üliõpila-
se, misjärel määras kuningas Henry III linnavõi-
mudele trahvi. Aastatel 1297–1322 registreeriti 
29 vägivallajuhtumit, mis olid seotud linlaste ja 
üliõpilaste kaklustega. Neist kaksteist tekkisid 
üliõpilaste poolt toime pandud mõrvade tõttu. 
Paljud neist kuritegudest jäid lahendamata. 1298. 
aastal tappis üliõpilane linnakodaniku ja vastu-
seks otsustasid linlased tappa ühe tudengi. Üliõpi-
lase mõrva sooritanud linlased pandi kirikuvande 
alla ja linnale määrati rahatrahv. Üliõpilastele 
omakorda ei esitatud ühtki pretensiooni.

15. sajandi keskpaigaks hakkas olukord muutu-
ma, kui selgus, et ülikoolid muutuvad liiga võim-
saks. Ülikoolides püüti lõpetada üliõpilaste võim. 
Paavsti legaadid said käsu reformida ülikoole ning 
piirata üliõpilaste boikotte ja streike. Sajandite 
jooksul hakkasid suhted linlaste ja tudengite vahel 
paranema.

Kuulutaja reede, 10. veebruar 20236
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

TEENINDAJA TEENIB KUUS

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).

kuni1100 !€1100 !€
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OOTUSED KANDIDAADILE
T-kategooria juhiload

Kaasaegse põllumajandustehnika tundmine

Nutiseadmete kasutamisoskus (tahvelarvuti, GPS-terminal jms)

Varasem töökogemus põllumajandusmasinatega (soovituslik)

Kehtiv taimekaitsetunnistus (soovituslik)

Hea pingetaluvus, kohusetunne, täpsus, valmisolek

meeskonnatööks

Karsked eluviisid

OMALT POOLT PAKUME
Valdkonnapõhist konkurentsivõimelist töötasu

Kaasaegset töökeskkonda ja tehnikat

OOTUSED KANDIDAADILE

OMALT POOLT PAKUME

Töökoht: Lääne-Virumaal Rakvere vallas
Täiendav info telefonidel: 526 6156 või 5683 9870

Kandideerimisavaldus ja enesetutvustus saada e-postile:
kaarli.farm@mail.ee

OÜ KAARLI FARM
ootab oma meeskonnaga liituma

OÜ KAARLI FARM
ootab oma meeskonnaga liituma

OÜ KAARLI FARM
ootab oma meeskonnaga liituma

PÕLLUMAJANDUSMASINATE
OPERAATORIT

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, www.autosoit.eee-mail: info@autosoit.ee,

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 28.02

B-kat e-õpe 14.02 ja 16.02
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 16.02

SINU PÕHILISED
TÖÖÜLESANDED ON:

OLED SOBIV
MEESKONNALIIGE KUI:

SIND OOTAB
MEIE JUURES:

Lisainfo: +372 5855 9598

Kaubandusosakond võtab
oma meeskonda tööle

reklaamide ette-

valmistamine

toodete pildistamine

kodulehe ja sotsiaal-

meedia haldamine

oled täpne ja kohusetundlik

sulle meeldib kirjutada ja

oled tekstiloomes osav

oled positiivne, hea

ssuhtlemi oskuse ja

organiseerimisvõimega

naudid uute ideede

väljatöötamist ja kiiret

elluviimist

omad mõne kujundus-

programmi kasutamise

oskust

tööalane väljaõpe

vaheldusrikas töö

kindel sissetulek

kaasaegsed töö-

tingimused

võimalus kasutada

täisvarustuses jõusaali

tasuta transport

Rakvere-Tobia-Rakvere

ASSISTENDI

Võtame ühendust vaid sobivate kandidaatidega!

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile CV@OGELEKTRA.EE

(reklaami alal)

PAKUN TÖÖD

• Pakun tööd müüjale
Rakveres 2-3 korda nä-
dalas, toidukaup, sobib 
ka pensionärile. Tel 5831 
7909

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

• Autode käsipesula otsib 
autode pesijat .Ootame 
CV auruspest@gmail.
com. Tel 5614 2347

• Põllumajandusettevõ-
te Vinnis otsib töötajat 
seafarmi. Poegimis- ja 
seemenduslauta. Tel 5341 
3329

• Pakkuda tööd farmitöö-
lisele Haljalas. Füüsiline 
töö. Vajadusel elamis-
pind. Tel 5348 5870

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

Võtame tööle 
CE-kategooria 

autojuhi 
Eesti-Ukraina 

suunal.
Tel 501 0433
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

PAKKUMISED

NÄDALAPAKKUMISED 10. - 16. veebruarNÄDALAPAKKUMISED 10. - 16. veebruar

2.18
6.81 €/kg

3.08
15.17 €/kg

1.38
9.58 €/kg

2.14
7.13 €/kg

0.88
1.08

0.88 0.94
11.06 €/kg

4.08
13.60 €/kg

0.68
3.40 €/kg

0.38
9.50 €/kg

1.58 2.24 1.38

1.64
6.30 €/kg

2.88
7.20 €/kg

3.44
7.64 €/kg

1.68 1.98
9.90 €/kg

1.28

2.08
13.87 €/kg

2.58

4.38
14.60 €/kg

5.48

2.14

0.98
1.28

8.17 €/kg

5.58
6.88

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

3.48

3.78

3.83 €/kg

al 8.98 €/kg

2.14 2.74

2.88

0.78
7.80 €/kg

0.98

21.07 €/l 6.79 €/kg 2.76 €/l

3. - 16. veebruar

Kodune seljanka Mamma
300 g
Saarioinen

Rakvere pihvid
400 g
HK Scan

Fileetasku Maks & Moorits
(juustu- ja singitäidisega)
260 g
Atria

Toorvorstikesed Laste
450 g
Rannarootsi

Juustuampsud
Mo Saaremaa
200 g
2 sorti

Vürtsikilu
430 g / 320 g
Viru Rand

Köögiviljakrõpsud Chazz
75 g
2 sorti

Köögiviljakrõpsud Chazz
75 g
2 sorti

Köögiviljakrõpsud Chazz
75 g
2 sorti

Röstitud mandel
150 g
Germund

Eksklusiivne segu
Premium
300g

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

Praetud kilud tomatikastmes
240 g / 144 g
Rannaküla

Müslibatoon Sante
(jõhvika-vaarika jogurtiglasuuriga)
40g

Punased Kidney oad Heinz
400 g / 220 g

Puding Alma Valio
230 g
3 sorti

2.14 0.84
4.00 €/kg

2.48 1.18

4.28 €/kg

Hommikusöök Kellogg´s
al 330 g / 2 sorti

Snäkkvorst
85 g / 2 sorti
Nõo

1.88HEA HIND

19.76 €/kg

Sprotid õlis Rannaküla
(suitsutatud)
290 g / 203 g

Küpsetusmargariin
EveSol
72% 500 g

Majonees Provansaal
Lemmik
210 g

Šokolaad Tupla
King Size 85 g

Šokolaad Anneke
300 g

4.98

Kummikomm Vidal
Bananas 100 g

Magus rõngik Waffa Sofi
Riina
200 g

2.78
7.41 €/kg

Pasta Reggia
Pennettine toru
500 g

Herned Bonduelle
400 g / 265 g

1.24
1.54

4.68 €/l
1.08

1.44

4.91 €/l

NÄDALAPAKKUMISED 10. - 16. veebruar
Suitsu-keedu peekon
(viilutatud)
110 g

Sea välisfilee, 1 kg

HEA HIND HEA HIND

HEA HIND

HEA HIND HEA HIND

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

PAKKUMISED 3. - 16. veebruar

Dušigeel Palmolive
Smoothies
500 ml / 3 sorti

Pesupulber Persil
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Pesugeel Mayeri
1 l / 2 sorti

Nõudepesuvahend Fairy
450 ml
4 sorti

Vein Cato Negro
13 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Remedia
Rabarberiga
18 ,       l%  0,5
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

0.48
0.58

32.00 €/kg

GT vein Hardys BIN
al 12,5%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Nõudepesumasina kapslid Fairy
al 20 tk
2 sorti

Šampinjonipüreesupp
saiakuubikutega Knorr Cup
15 g

2.94 2.58
3.28

5.06 €/kg

Küpsetusõli Olivia
(rafineeritud rapsi)
1 L

Hapukurgid Mõisaproua
1020 g / 510 g

0.88
0.94

1.76 €/l

Karastusjook
0,5 l
4 sorti

3.78
4.58

7.56 €/l

Apelsinimahl viljalihaga
Don Simon
Premium 2 L

0.88
al 0.98

1.76 €/l

Energiajook Starter
0,5 l / 2 sorti

+ 0.10+ 0.10

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

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

Muu alk.jook Hartwall Original
Long Drink Orange
5,5% 0,33 L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Muu piiritusjook
Pipra naps
35% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi St. Remy
Authentic VSOP
36% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Ballantine`s
Finest Scotch
40% 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

4.98
6.38

4.28 €/kg

7.88
11.88

0.39 €/tk
3.28

4.28

2.88
4.28

3.20 €/l
1.38

1.88

3.07 €/l
5.68

8.88

al 0.21 €/tk
1.98

2.48

Üldpuhastusvahend
Ajax
Hibiscus 1 l

Pesugeel Woolite
0,9 l
3 sorti

Geelkapslid Airel
Extra Clean (20 x 27,2 g)
544 g (20 pesukorda)

8.78
9.80

Föön Esperanza
1tk / 2 sorti

17.78
18.48

3.38
4.68

2.88
3.88

Triikraud Esperanza
2000 W
1tk

Naiste aluspüksid
1tk

Naiste põlvikud ja sokid Gatta
40den, 1 tk
2 sorti

1.58
2.48

Meeste sokid
3 paari

0.96 €/paar

Kommikarp
Raffaello Tulp

80 g

Kommikarp Šokolaadinööbid

Piimašokolaad
Nurr, 20 g

Südamekesed Only
100 g

125 g Head Valentinipäeva!

Lauaküünal
Bubble kuubik, 1 tk

1.08
1.48

10.80 €/kg

0.38
0.48

19.00 €/kg

2.88
3.34

36.00 €/kg

HEA HIND

Hind alates

1.68

1.78
al 2.28

al 23.73 €/l
2.38

3.48

9.52 €/l
2.98

3.74

al 0.25 €/tk
3.68

4.68

7.36 €/l
3.48

5.08

11.60 €/l
3.48

4.68

46.40 €/l

Hügieenisidemed Always
al 10 tk
3 sorti

Hambapasta
Blend-a-Med
75 ml / 5 sorti

Suuvesi Listerine
250 ml
2 sorti

Dušigeel L`oreal Men Expert
300 ml / 3 sorti

Hambapasta Elmex
Sensitive 75 ml

1.88
2.28

0.02 €/tk

Taskurätikud Zewa
Softis Natural
4-kihiline / 80 tk

Piiritusjook Arsenitch
40%        l, 0,5
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Scottish Leader
Blended Scotch
40%, 0,5 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Viin Finlandia
40%, 0,50 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Kondoom One Touch
Lights 12 tk

4.58
6.58

0.38 €/tk

8.28
11.68

Meeste bokser Friends
2 paari

4.14 €/tk

Naiste sokid
3 paari / 2 sorti

2.38
3.98

0.79 €/paar

2.28
2.88

18.24 €/kg

0.88
1.18

al 0.11 €/tk

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

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

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

LAI VALIK VÄHE KASUTATUD 
JA UUSI TALVEREHVE!
Rakvere, Vabriku 12/1

324 3421

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Võidu 112
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

www.kuulutaja.ee

Tel: (+372) 552 7977
Vilde 14, Rakvere
www.vildeautorent.ee

KINNISVARA

• Müüa või üürile anda 1toaline
keskküttega korter Tamsalus 
(pakettaknad, turvauks). Tel 5680 
1956
• Müüa 1toaline möbleeritud 
korter Kundas (32,4 m2) kõigi 
mugavustega. Tel 506 1547
• Müüa 4toaline korter Rakke 
alevikus (kõik eluks vajalik olemas, 
lasteaed, kool, ambulatoorium, 
kauplused, väga hea rongiühen-
dus, ka bussiühendus olemas). 
Hind 15 000 €, annab ka tingida! 
Palun, helistada numbril 5197 
2396 või kirjutada aadressil siiri.
silem@mail.ee
• Müüa maja  Rakveres suure 
krundiga 1670 m2. Info tel 527 0058

OST

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

•  Ostan korteri otse omanikult, 
Väike-Maarjasse või Tamsalu 
linna. Soovitatavalt I-II korru-
sel. Tel 503 5660

• Soovin osta 2toalise korteri Rak-
vere kesklinnas, otse omanikult, II 
või III korrusel. Tel 5346 9159
• Soovin osta korteri või maja
Rakveres või lähiümbruses, võib 
vajada remonti. Soodsa hinna 
puhul tehing kohe! Tel 522 6500
• 5-liikmeline pere ostab 3-või 
enam toalise korteri, väiksema 
maja või maja osa Rakvere või 
lähiümbrusesse, otse omanikult. 
Tel 5592 2258
• Ostan maja Tartu või Jõgevale. 
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
• Ostan Rakveres või selle lähe-
duse garaaži (hea kui oleks 2 tk 
kõrvuti) või mõne muu suurema 
hoone. Kindlasti peab saama 
notariaalselt ringi kirjutada. Tel 
5688 6588

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1- või 2toaline (50 m2) hea korter. 
Tel 5358 6829
• Anda üürile 1toaline ahjukütte-
ga korter Rakveres Jaama tänaval. 
Üüri hind 170 € + kommunaal-
maksud. Tel 527 0058
• Üürile anda 2toaline möblee-
ritud korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 517 7469
• Omanikult anda üürile 2toali-
ne (60 m2) ahiküttega- ja avatud 
planeeringuga korter Rakvere 
vanalinnas, Pikal tänaval, üür 275 
€ + kommunaalmaksud ja elekter. 
Tel 56649 966, Pille
• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. 
Tel 501 0497
• Anda üürile 2toaline mugavus-
tega möbleeritud korter Kundas, 
üüri hind 160 € + kommunaalmak-
sud. Info tel 527 0058

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 

(heas korras, konditsioneer jm), 
bussijaama vastas Vilde 14, Rak-
vere. Sobib ka hambaraviks, oda-
vad kommunaalkulud. Tel 5648 
6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pak-
kuda võib kõike, ka nende varuosi. 
Maksan parimat hinda. Tel 5616 
5761

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

• Ostame 4x4 diisel maastu-
reid Ukraina expordiks! Võib 
pakkuda absoluutselt igas sei-
sukorras ning hinnaklassis! Tel 
5896 1576

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

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 
5558 5956
• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariiliseid, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka Vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108
• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariiliseid, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594
• Ostan avariiliseid, rikketega või 
lihtsalt jalus seisvat autot (Audi ja 
VW.) Autol peavad paberid korras 
olema. Tel 5688 6588
• Ostan kasutuseta jäänud seisva 
sõiduki. Sõiduauto, maastur, 
kaubik. Võib olla rikkega, mitte 
sõidukorras. Võtan arvelt maha. 
Järgi tulen puksiiriga. Kohapeal 
kiire tehing ja vormistamine. 
Oodatud kõik pakkumised ka 
nädalavahetusel. Tel 5365 4085, 
skampus@online

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 

Peugeot 208 Allure, 12/2017a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 120 515km. 
Hind: 7490.-
Peugeot 208 Active, 07/2016a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 55 000 km. 
Hind: 7990.-
Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 
96 000km. Hind: 8390.-
Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 1.2 
(61kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
55 500km. 
Hind: 11 390.-
Renault Trafi c PackClim, 11/2015a. 1.6 
(85kw), diisel, manuaal, valge, Sn: 174 
570km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 10/2017a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
172 135km. 
Hind: 13 490.-
Nissan Qashqai N-Tec, 08/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, automaat, pruun met. Sn: 
94 150km. 
Hind: 13 990.-
Nissan Qashqai N-Connecta LED, 
01/2018a. 1.2 (85kw), bensiin, automaat, 
Pruun met. Sn: 63 370km. 
Hind: 16 990.-
Nissan X-Trail Acenta 02/2016a. 1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
96 165km. 
Hind: 16 990.-
Dacia Duster Le Extreme 11/2022a. 1.0 
(67kw), bensiin+LPG, manuaal, oranž 
met. Sn: 7km. 
Hind: 18 540.-
Dacia Duster Prestige 06/2022a. 1.0 
(67kw), bensiin, manuaal, oranž met. Sn: 
480km. 
Hind: 19 280.-
Nissan X-Trail Tekna Moonroof, 11/2017a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
114 835km. 
Hind: 18 990.-
Nissan X-Trail Tekna, 05/2018a. 1.6 
(96kw), diisel ,automaat, must met. Sn: 
134 085km. 
Hind: 19 990.-
Dacia Jogger LE Extreme 06/2022a. 
1.0 (67kw), bensiin+LPG, manuaal, pruun 
met. Sn: 5km. 
Hind: 20 280.-
Peugeot 208, 01/2023a. 1.2 (55kw), 
bensiin, manuaal, Punane met. Sn: 5km. 
Hind: 20 990.-
Opel Grandland X, 08/2020a. 1.2 (96 kW), 
bensiin, automaat, valge met. 15 615km. 
Hind: 22 490.-
Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 2.0 
(120kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
44 275km. 
Hind: 25 490.-
Nissan X-Trail Tekna 4x4, 04/2020a. 1.7 
(110kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
104 870km. 
Hind: 27 990.-
Renault Arkana R.S. LINE 05/2022a. 1.3 
(103kw), bensiin, automaat, oranž met. 
Sn: 45km. 
Hind: 32 740.-
Renault Master L3H2 Pack Clim, 
08/2021a. 2.3 (100kw), diisel, manuaal, 
hall, Sn: 13 500km. 
Hind: 32 990.-
Nissan LEAF Tekna 90kW, 03/2021a. 
elekter, valge met. Sn: 18 800km. 
Hind: 33 490.-
Lexus UX 250h, 09/2021a. 2.0 (112kw), 
hübriid (bensiin/elekter), automaat, hall met. 
Sn: 24 500km. 
Hind: 34 990.-
Peugeot 5008 GT-Line, 03/2020a. 1.5 
(96kw), diisel, automaat, punane met. Sn: 
22 940km. 
Hind: 34 490.-
Peugeot 3008 Allure Pack, 08/2022a. 
1.5 (96kw), diisel, automaat, sinine met. 
Sn: 5km. 
Hind: 34 900.-
Peugeot 5008 Allure Pack, 04/2022a. 
1.5 (96kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 5km. 
Hind: 36 800.-
Nissan Qashqai Tekna 4WD, 10/2022a. 
1.3 (116kw), bensiin, automaat, valge met. 
Sn: 5km. 
Hind: 39 290.-
Renault Trafic Grand SpaceClass, 
04/2021a. 2.0 (125kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 12 600km. 
Hind: 44 990.-

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
• Veoteenus kaubikuga. Tel 5660 
3585
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ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Maakütte kontuuride 

paigaldus
● Septikute, mahutite, bio-

puhastite müük ja paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* 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

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

ÜLDEHITUS

☎5333 0146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

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 remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Biopuhastite, septikute pai-
galdus ja müük. Hajaasustuse 
programmi taotlused. Tel 5757 
0202, erlend@eestiseptik.ee

• Ventilatsiooniseadmed , 
õhksoojuspumbad, õhk-vesi 
soojuspumbad, maasoojus-
pumbad, konditsioneerid. 
info@ventilatsioon2.ee. Tel 
509 3114

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont, rõngaste vahetamine ja 
käsipumpade remont. Tel 5840 
0240
• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remondi-
töid. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979
• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remon-
ditöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979
• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979
• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979
• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983 või 5656 
4876
• Juhistik OÜ teostab: kilbitööd, 
kaablite paigaldus, pistiku pe-
sade, veksel lülitite, valgustuse 
paigaldus ja muud elektritööd. 
Piirkond: Ida- ja Lääne-Virumaal. 
Tel 5850 9486. Email: juhistik@
gmail.com
• 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  

• Eramute ja korterite renovee-
rimine. Tel 5889 2528

• 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 

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528
• Teostan mööblipaigaldust ja 
erinevaid ehitustöid. Tel 5622 
7192

• Kõik lammutustööd koos 
prahi äraveoga. Tel 5889 2528

• Maalritööd, trepikodade re-
mont jt. Ehmesoy@gmail.com, 
Janek – 5897 9293, ehmes.ee
• Teostan ehitus- ja remonditöid
Rakveres. Üldehitus, viimistlus, 
vannitoad, saunad. Info tel 5351 
5120
• Parketi paigaldus. Tel 5194 5740
• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528
• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 
5637 9871
• Elektritööd kogemustega elekt-
rikult. Tel 5349 5632
• Ehitus- ja remonttööd era-
mutes ja korterites. Siseviimist-
lustööd, laminaadi ja parketi 
paigaldus, vannitubade ehitus, 
katusealuste soojustamine ja 
välja ehitamine jne. Fassaadid
(vooder, soojustamine, värvi-
mine) katused, vundamendid, 
terrassid jne. Santehnilised tööd. 
Tel 5803 4004, huvi korral he-
listab ja jõuame hinnas kokku-
leppele.
• Teostame: viimistlustöid, kor-
terite remont, värvimine, krun-
timine, seinapahtel, kipsplaa-
tide paigaldus, värvimistööd, 
põrandkatete paigaldamine, 
mööbli kokkupanek. Teostame 
ka katusetöid ja teeme ka üldehi-
tust. teostame töid Eestis kui ka 
Lätis - jääme pakkumisi oota-
ma. Kontaktid: alillmets@gmail.
com. Tel: Est +3725191 7497, Läti 
+3712869 8282
• Väike fi rma teeb kõiki sisetöid
ka väiksema mahulisi (vannitoad,  
saunad, maalritööd jne). Tel 5663 
1230
• Saunade, grillimajade, vari-
katuste, terrasside ehitus. Tel 
5889 2528
• Teostan kõiki üldehitustöid
vundamendist võtmed kätte või-
malusega. Samuti ehitan teisalda-
tavaid saunu ja maju. Võta julgelt 
ühendust ja leiame lahenduse. Tel 
5591 2161
• Varikatuste ehitus. Tel 5889 
2528
• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga immutatud pui-
dust piirded. Tehtud töödele arve 
ja garantii. www.kodupuit.ee Tel 
5888 9999

• Puukuuride ehitus. Tel 5889 
2528

• Teeme ehitus- ja remonditöid
ning vannitubade remonti. Aitame 
teid sisekujundusel. www.kenriko.
ee. Tel 508 3305
• 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
• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• POTTSEPATÖÖD: ahjud, 
pliidid, kaminad, korstnad. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683
• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, ehitus ja remont. Tel 5647 
2716, email viruahjud@gmail.com

• KORSTNAPÜHKIJA. Ummis-
tuste likvideerimine. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165
• 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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD
Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.
Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

• 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

• 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

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
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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

• 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

OÜ Häcke Kohtla-Järve 
hooldekodu 

pakub lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust.

Asume Järveküla tee 30, 
Kohtla-Järve.

Info tel 337 5190, 
aa.kodu@ne  .ee

OÜ Häcke Paide pansionaat 
pakub lühi- ja pikaajalist 

hooldusteenust eakatele.

Elamiseks 1- ja 2-kohalised toad, 
hoones on li  , invatõstuk ja saun. 

Igal korrusel oma söögisaal 
ja puhkeruum. 

Info tel 5342 2248, 337 5190, 
paide@hooldekodud.ee

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

Mikro- ja väike 
e  evõtete raamatu-

pidamisteenus
✷Majandusaastaaru-
annete koostamine✷
✷Raamatupidamisalane 

nõustamine✷
Tel 5912 7007

arved.armitec@gmail.com

ARVUTITE HOOLDUS 
JA REMONT. 

Printerite müük, hooldus. 

Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa 

hinnaga analoog-
toonereid. 

Rakvere, E. Vilde 3 
553 5475 

info@itsalong.ee

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

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

SOOJUSPUMBAD 
SOODSALT 

müük, paigaldus, 
hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

MUUD TEENUSED
• Kogemustega juubelite, pulmade 
ja fi rmapidude päeva- ja õhtujuht. 
Tel 5646 9548
• Ühemehe bänd sisustab Teie 
peoõhtu mõnusa tantsumuusika-
ga. Kuula demosid http://www.
bondband.ee. Tel 517 5707, info@
bondband.ee
• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528 
• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

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

• Kogemustega kõrgharidusega 
raamatupidaja osutab fi rmadele 
raamatupidamisteenust. Tel 
55686 385, 5688 7448; e-mail: be-
nedicion2@gmail.com
• 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 koris-
tus. Tel 5889 2528 

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Pakkuda võib ka autorehve, ka 
veoauto omasid - kompleksselt. 
Palun helistada. Tel 5450 7029
• Müüa rinnamärke Vihur tehas, 
õmbluse masin 1905. a, kastme-
kann 1940. a, postkaart kuni 1910. 
a, vanu rahasid, vanu kellasid ja 
muud. Tel 522 6957
• Müüa elektriline koerarihm pul-
diga. Müüa abivajavatele vanurite-
le abivahendid: potitool, ka vannis 
käimiseks; ratastel tugiraam; 
küünarvarre tugi. Tel 5663 8229
• Müüa vähekasutatud püstol
ERMA WERKE EP 552 S KAL 22. 
Kaasas laskemoona 6 karpi (300 ühi-
kut ) ja kaenlakabuur. Tel 5356 4038

OST
• 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
• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pakkuda 
võib kõike, ka nende varuosi. Mak-
san parimat hinda. Tel 5616 5761
• Ostan kruustangid, alasi, sau-
naahju, puurpingi, töölaua ja 
akulaadija. Tel 503 1849
• 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 vanaaegseid ja uuemaid
esemeid, klaasist rauani, hõ-
bedast tööriistadeni, nõudest 
raamatuteni. Teenus üle Eesti! Tel 
503 1849
• 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 vanaraua kolu: pliidid, 
pesumasinad jne kila kola. Tel 
5366 1646
• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami, 
ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antiiki, 
hinnad head, koju kutsed. Tel 
503 1849

• Ostan NSVLi fotoaparaate, 
objektiive Tallinnas. Tel 5607 
6805

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 4,50 €/kott ja kasel 5,50 
€/kott. 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

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

• Müüa saetud/lõhutud kütte-
puud: haab, sanglepp, kask. Tel 
5192 4320

• SOOJUSPUMPADE MÜÜK, 
PAIGALDUS, HO OLDUS . 
Müüme ja paigaldame soojus-
pumpasid &konditsioneere. 
Soojuspumba siseosa kee-
miline puhastus. Õhk-Vesi ja 
maaküte soojuspumpade
müük ning paigaldus. VIRU 
SOOJUSPUMBAD OÜ. www.
virusoojuspumbad.ee. Tel 5656 
4857

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohale toomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 50 cm ja 
toored 30-50 cm, hinnad soodsad. 
Tel 503 0311
• Kuivad küttepuud võrkudes: 
kask 6 €/võrk, okaspuu 5 €. Telli-
mine tel 508 7430
• Müüa küttepuud. Saadaval too-
red küttepuud: hall lepp 30-60 cm 
- 85 €/ruum, sanglepp 30-60 cm - 
90 €/ruum. 40 L võrgud: klots 5-25 
cm - 4.50 €/võrk (kuiv), klots 5-25 
cm – 4 €/võrk (poolkuiv), 30 cm 
4.50 €/võrk (toores). Tel 5559 0853
• Müüa toored lõhutud kütte-
puud.  Halu pikkus vastavalt 
kliendi soovile. Saadaval ka küt-
tepuud võrkkotis. Hinnad alates 
90 €/ruum. Lääne-Virumaa, Väi-
ke-Maarja vald. Tel 5375 4750
• Müüa septembris lõhutud küt-
tepuud 40 cm lepp, 90 €/m3. Tel 
5614 2347
• Müüa toorest lõhutud sanglepa 
küttepuud. Pikkused vastavalt 
soovile. Hind alates 80 €/rm koos 
transpordiga. Helista ja küsi lisa 
tel 5192 1547
• Müüa kuiva küttepuud. 30-45 
cm halud. Koorem kuni 4 ruumi. 
Tel 5660 3585
• Müüa puitbrikett - alates 340 €, 
pellet - alates 360 €, kivisüsi - 490 
€. http://www.algaveod.ee, tel 
5566 9440

• Kliimakoda OÜ pakub klii-
mas eadmete paigaldust , 
hooldust, müüki. Kliimakoda 
OÜ on käimas kampaania 
Vivax õhksoojuspumpadele. 
Sobivad nii kütteks, kui suvel 
jahutuseks. Tule küsi pakku-
mist ja leiame sobiva lahendu-
se just Teile. info@kliimakoda.
ee või tel 5304 5058

www.kuulutaja.ee
LOE
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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 7664

 

Info tel 5593 3899, 
kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

MÜÜA MÜÜA 
PUITBRIKETTI PUITBRIKETTI 

Hinnaga 360 €/tonnHinnaga 360 €/tonn

Transpordivõimalus
Erinevad 

pakendusviisid
Tel 513 2021

MÜÜA RAKVERES 
KORRALIKKU KUIVA 

LEPPA 40L VÕRGUS . 

Halu pikkus 30 cm. 
Ko   hind 4.50 €! 

Tel 5300 3606

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 
9113
• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5196 2628 või 5354 3002
• Müüa Kungla Talu seemne suu-
rust kartulit „Laura“ ja „Gala“. Info 
tel 514 1338, vedu
• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 
9113

OST
• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel 
5558 5956
• Ostan kasutatud mootorsae, 
võib vajada remonti. Tel 503 9650
• Ostan tolmuvaba loodusliku 
rohumaa heina 10-100 rulli. Tel 
503 9655
• Ostan künniadra, kahe hõlma-
lise, sobib ka ühe hõlmaline. Tel 
5629 2464, Urmas

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984 
• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, kellasid, fototehnikat, 
fotosid, albumeid, raadio, lau-
anõusid, 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 su-
latuseks. Kõik muud vanad 
esemed ka huvitavad! Tel 5872 
5458

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

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

• Ostan nostalgilisi  nõu-
sid-serviise (ka üksikuid). Va-
nemaid naiste-meeste ehteid 
(kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, manse-
tid). Huvitavad ka lauanõud, 
vaasid, karpidega lusikad, raa-
matud, seinamaalid, ehete kar-
bid, kujukesed ja muud ilusad 
vanad asjad. Tel 5356 0761, 
Liina

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maa-
ra Rakveres, Laada 14- (vana 
Tu r u h o o n e,  Tu r u k au b a ma -
ja ja Keskväljaku vahel) – saa-
bus hea valik fliise, ka suuri 
numbreid.

• Kasutatud riided ja  se-
gakaup. Kauplus Rakveres, 
Lai 14. Avatud E-R 10-17, 
L 10-15. Uus kaup, palume 
külastada!

TUTVUS

• Viru mees 62+, kes elab maal,  
soovib leida kaaslaseks toredat 
saledapoolset naisterahvast. Tel 
5769 9402

MUU

• www.toonklaas.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528 
• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. 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

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline (r sibul, peter-
sell, till)

kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 12.00

Sibul kg 2.50 3.00

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Porgand kg 2.00 2.50

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid 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 
9. VEEBRUAR.

RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.00 – 14.30

Kalabuss turul 10. - 11.veebruaril 2023.a.

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja paberlehes, kuulutuste portaa-

lis ning Kuulutuste Facebooki lehel

Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista 32 25 093

Toimetusse tulek kokkuleppel 
Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas 
Grossi Toidukaubad kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud  iga päev 10-22

Si t k l t k l t d k l t j

Avatakse kohvik – „Surmakohvik 2“
„Surmakohvik 2“ on neljast korrast 
koosnev vestlusõhtute sari, kus rää-
gitakse surmaga seotud teemadest 
ja hirmudest. (Esimene viieosaline 
„Surmakohvik“ toimus 2017. aastal).

„Surmakohviku“ vestlusõhtud pa-
kuvad mõtteainet väheräägitud tee-
madel nagu suremine, mis toimub 
minuga kui lahkun siinsest ilmast, 
mida peaksin enne veel ära tegema, 
mida või keda uskuma, kas ma piin-
len või olen abitu, kas satun põrgus-

se või paradiisi?
Alustuseks peame leppima olu-

korraga, et me kõik kunagi sureme. 
Selle paratamatusega kaasneb pi-
gem hirme ja teadmatust, kui tead-
likkust sellest, mis meiega toimub. 
Loengusarjas selgitatakse arusaamist 
surmast psühhiaatri, kirikuõpetaja 
ja teadlase seiskohalt. Kuidas surma 
ja suremist mõista ning mõtestada, 
kuidas sellesse suhtuda? Kuidas sur-
ma on enne meid mõistetud? Mida 

räägivad eri õpetused surmast? 
Millised on surmast tagasi tulnute 
kogemused? Kas on mõni üldistav 
käsitlus, mis aitaks meil surmast aru 
saada ja surma piiri taha vaadata ?

Vestlusõhtud toimuvad korra 
kuus. Igal korral on käsitluse all 
mõni surmaga seotud või elamata 
jätmise teema. Eriti elamata jätmine 
on korraldajate sõnul see valupunkt 
ja hirmude tagajärg, mis vajab meis 
lahendamist ning taipamist.

Esimese vestlusõhtu Rakvere 
teatrikohvikus toimub 15. veebrua-
ril ning teemaks on eutanaasia. Ees-
tis pole veel seaduslikku võimalust 
väljendada enda tahet suremiseks. 
Enda tahte elluviimine eutanaasia 
abil pole lubatud. Samas looma piin-
lemise lõpetamises ei nähta erilisi 
probleeme, tutvustavad korraldajad 
vestlusõhtu jututeemasid.

Kuulutaja

Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde: 
peretoetuste maksmine veebruaris
Veebruaris makstakse esimest kor-
da peretoetusi uutes summades. 
Esimese ja teise lapse toetus ning 
üksikvanema lapse toetus on 80 eu-
rot. Lapsetoetus alates kolmandast 
lapsest on endiselt 100 eurot. Laste-
rikka pere toetus kolme kuni kuue 
lapse eest 650 eurot ning seitsme ja 
enama lapse eest 850 eurot. Jaanua-
ri- ja veebruarikuu toetuste vahe 
makstakse tagasiulatuvalt hiljemalt 
31. maiks.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitis-

te osakonna juhataja Kati Kümnik 
kinnitab, et väljamaksed jätkuvad 
tavapäraselt neile lastele ja pere-
dele, kes ka varemalt toetusi said. 
„Erandiks on need lastega pered, 
kus peretoetuste maksmine lõppes, 
kuna alla 19-aastased lapsed ei jät-
kanud õpinguid. Neil tekib taas õi-
gus peretoetustele, mõnel juhul ka 
lasterikka pere toetusele. Samuti on 
erandiks need pered, kus tekib õigus 
lasterikka pere toetuse sujuvaks lõ-
petamiseks. Nendel juhtudel teeme 

väljamaksed 01.01.2023–31.03.2023 
perioodi eest tagasiulatuvalt hilje-
malt 31. märtsiks,“ selgitab Kümnik.

Uue perehüvitiste seaduse valgu-
ses tuletab sotsiaalkindlustusamet 
meelde, et kui peres kasvavad koos 
eelmistest suhetest lapsed, saab pe-
retoetuste õiguse üle anda teisele 
perevanemale, kui ollakse abielus. 
Kui abielus ei olda, siis on tingimu-
seks ühise lapse peres kasvatamine. 
Korraga saab laps kuuluda vaid ühe 
pere koosseisu.

Kui peres soovitakse toetuse 
saajat vahetada, siis seda saab teha 
vanemate kokkuleppe alusel sot-
siaalkindlustusameti iseteeninduses, 
klienditeenindustes või meili teel 
info@sotsiaalkindlustusamet.ee. 
Uuele saajale hakatakse perehüvitisi 
maksma järgmisest kalendrikuust.

Lisalugemist ja kasulikku  infot 
leiab sotsiaalkindlustusameti kodu-
leheküljelt.

Kuulutaja

Mullu tehti pandipakendite 
tagastamises järjekordne rekord
2022. aastal tagastati Eestis 320 
miljonit pandipakendit, mis on pea 
30 miljonit enam kui aasta varem, 
mil samuti rekordkogus pakendeid 
taaraautomaati viidi. Keskmiselt ta-
gastas üks Eesti elanik eelmisel aas-
tal 254 pandipakendit. Lääne-Viru 
maakonnast suunati taaskasutusse 
16,3 miljonit pandipakendit ehk 
keskmiselt 278 pakendit ühe elaniku 
kohta.

2022 oli juba kolmas järjestikune 
rekordaasta pandiga joogipakendite 
tagastamises. Kui 2019. aastal, mil 
majandus kasvas stabiilselt, tagasta-
sid tarbijad 250 miljonit pakendit, 
siis aastaga kasvas see 266 miljonile. 
2021. aastal jõudis tagasi ringlus-
se juba 293 miljonit pandimärgiga 
pakendit ning eelmise aasta lõpuks 
ületati esimest korda ajaloos 300 
miljoni piir.

„Järjekordne rekordiline tagastus 
on märk sellest, et majanduses toi-
muv ei mõjuta otseselt pandipaken-
dite tagastamist. Oluline on hoopis 
tarbijate aina suurem teadlikkus 
ja vastutustunne. Seda on näha ka 
tagastatud pakendite hulgast ühe 
elaniku kohta, mis oli 2021. aastaga 
võrreldes 20 võrra suurem. Selles 
mõttes on õige öelda, et 320 miljo-
nit tagastatud pandipakendit näitab 
Eesti inimeste stabiilselt kasvanud 
tarbimise taustal ka suurt hoolimist 
keskkonnast,“ ütles Eesti Pandipa-
kendi juht Kaupo Karba.

Pakendiettevõtjate poolt eelmisel 
aastal turule pandud tagatisrahaga 
joogipakendite ringlussevõtu mää-
rad täitis Eesti Pandipakend järgmi-
ses mahus:

• plastpakendid 88%
• metallpakendid 83%
• klaaspakend 90%

Plastpakendeid tagastati 2021. 
aastaga võrreldes samal määral. 
Metallpakendite tagastamises toi-
mus mõningane langus (2021. aastal 

89%, mullu 83%), ent klaaspakendite 
tagastuses selle eest 4-protsendi-
punktiline kasv (2021. aastal 86%). 
Aasta kokkuvõttes jõudis kümnest 

müüdud pakendist keskmiselt ühek-
sa tagasi ringlusse – nii on see olnud 
kõikidel viimastel aastatel.

 Eesti Pandipakend on 2005. aastal 
pakendiseaduse alusel loodud taas-
kasutusorganisatsioon, mille ülesan-
ne on hallata ja korraldada üle-ees-
tilist tagatisrahaga joogipakendite 
kogumist, transporti, loendamist, 
sorteerimist ja taaskasutamist. Eesti 
Pandipakendiga on liidetud 384 pa-
kendiettevõtjat, 1260 kaupmeestele 
kuuluvat tagastuskohta ning 448 
HoReCa sektori korjekohta.

Kuulutaja

Tallinna Ülemiste taaraautomaat. Fotod: 
Meeli Küttim

Kõik plastkorgid kogutakse kokku, sest need on samuti väärtuslik materjal.

KALLID KUULUTAJA 
KOJU TELLIJAD! 
24. veebruari 

Kuulutaja jõuab 
postkasti 

28. veebruar! 
Vabandame
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Tervise valdkonna tublid tegijad tõsteti esile
K adrina huvikeskuses tunnus-

tati 1. veebruaril Lääne-Vi-
rumaa aasta tervisedendajaid 

ning kolme silmapaistvat Lääne-Vi-
ru maakonna kooli, kes osalesid 
koolitoidu pilootprojektis „Toitlus-
tuse parendamine koolides“.

Aasta tervisedendajate konkursil 
tunnustatakse inimesi, kes on oma 
tööalase või ühiskondliku tegevu-
sega olnud eeskujuks, silmapaistvalt 
panustanud maakonnas inimeste 
tervise parendamisse ja väärtusta-
misse ning edendanud valdkonda 
paikkonna tasandil. Aasta tervise-
dendajate tiitlit antakse maakonnas 
välja alates 2012. aastast. Kandidaa-
diks esitatakse isikuid, kes panusta-
vad rahvastiku tervise edendamisse 
ning organisatsioone ja/või silma-
paistvamaid algatusi, millel on oluli-
ne mõju tervislike eluviiside kujun-
damisel paikkonnas ning turvalise ja 
tervisesõbraliku elukeskkonna väär-
tustamisel. 2022. aasta tervisedenda-
jate konkursile esitati 11 kandidaati.

Margit Lichtfeldt – 
Lääne-Virumaa aasta 
tervisedendaja 2022 laureaat

Margit tegeleb nii oma kogukon-
nas kui ka  Lääne-Viru maakonnas 
aktiivselt tervise edendamisega. 
Koolis sotsiaalpedagoogina tööta-
des on ta enda südameasjaks võtnud 
toetada ja olemas olla kõikidele Uht-
na kooli õpilastele, nende vanemate-
le ja õpetajatele. Uhtnas veab ta juba 
aastaid MTÜ Uus Uhtna tegevust, 
mille eesmärgiks on nii füüsilise kui 
ka vaimse tervise edendamine. Enda 
füüsilise aktiivsusega näitab ta head 

eeskuju nii noortele kui ka eakatele 
kogukonna liikmetele. Lisaks oma 
kogukonna eest seismisele leiab ta 
aega teha vabatahtlikku tööd ka „Pu-
nase risti“ organisatsioonis.

Kampaania Aseri kool 
kõnnib – Lääne-Virumaa aas-
ta tervisetegu 2022 laureaat

Juba teist aastat leidis sel kevadel 
aset kampaania #aserikoolkõnnib. 
Idee oli esialgu ellu kutsutud, et ka 
distantsõppe ajal lapsed rohkem lii-
guksid ja et säiliks koos tegemise ja 
ühtekuuluvustunne. Kui esimesel 
aastal kõndisid võidu õpetajad ja 
õpilased, siis sel aastal kaasati juba 
ka vanemad, et vaimse tervise toeta-
mine liikumise läbi ja tervislike elu-
viiside edendamine oleks kogu koo-
lipere ühine suund. Iganädalaselt oli 
kõndimise kõrvale välja hõigatud ka 
erinev fotojahi teema ja viimasel nä-
dalal tähistati kõndimiskampaania 
lõppu liikumisbingoga. Käesoleval 
õppeaastal soovib kampaania kor-
raldusmeeskond korraldada erine-
vaid töötubasid, et mitmekesistada 
saadavaid teadmisi vaimse ja füüsili-
se tervise seostest ja anda osalejatele 
ka praktilisi teadmisi, kuidas püsida 
terve ja liikuda piisavalt.

Porkuni kool – Lääne-Virumaa 
aasta tervisesõbralik organi-
satsioon 2022 laureaat

Porkuni koolis on juba kaks aas-
tat läbi viidud MTÜ Peaasjad poolt 
emotsionaalse enesetunde testi, 
millega mõõdetakse kõigi koolipere 
liikmete depressiooni, üldistunud 
ärevuse, sotsiaalärevuse ja unihäi-

rete tunnuseid. Selle mõõtmise tule-
musena on kirjutatud Tartu ülikooli 
eetikakeskusele eneseanalüüs, mis 
pälvis 2021. aastal väärtuspõhise 
kooli aasta tiitli. Aastal 2022 on kool 
kaasanud heade suhete, kui koo-
li põhiväärtuse hoidmiseks omale 
appi superviisori, kes aitab koolis 
töötajate vahel tekkinud tööpingeid 
lahendada. See teenus soovitakse 

koolile püsivalt kättesaadavaks teha, 
sest kooli meeskond ja inimesed on 
seda väärt. 2022. aasta märtsis telliti 
koolile ka menüüde analüüsid ja et-
tepanekud muudatusteks ning soo-
vituste alusel on muudetud koolitoi-
du menüü tervislikumaks, sh viidud 
sisse taimne teisipäev. Lisaks sõlmis 
Porkuni kool kõigile töötajatele (74) 
2022. aastaks tervisekindlustuse, 

mille abil hüvitatakse kõigile töö-
tajatele hambaravikulusid, retsepti-
ravimite kulusid ja eriarsti kulusid 
kokku summas 1000 eurot aastas 
ühe töötaja kohta.

Pilootprojektis 
„Toitlustuse parendamine 
koolides“ osalenud

Pilootprojekt toimus 2022. aasta 

maakondliku tervisedenduse te-
gevuskava raames ning projektis 
osalesid Kunda ühisgümnaasium, 
Uhtna põhikool ja Sõmeru põhi-
kool.

Koolitoidu pilootprojekti raames 
moodustasid koolid tuumikmees-
konnad ning toimus koolide ene-
seanalüüsi periood, kus analüüsiti 
meeskondadega koolitoitlustuse 
valdkonda süvitsi. Oktoobris kü-
lastas kooli viieliikmeline projekti 
juhtrühm, kellele tutvustati kooli 
kööki, toitlustusvaldkonda laiemalt 
ning menüüsid.

„Tunnustatud koolitoit Lää-
ne-Virumaal 2022“ tiitli pälvis 
Uhtna põhikool ning laste tervist 
toetavasse toitu igapäevaselt pa-
nustavad kokad Piret Laurimäe, 
Helina Saaremäe ja koolidirektor 
Egle Neuhaus.

Esitatud nominendid
Lääne-Virumaa aasta tervise-

dendajate konkursile esitati no-
minentidena kategoorias „Lää-
ne-Virumaa aasta tervisedendaja“ 
Tallinna teenusmajanduse insti-
tuudi lektor Helen Kool ja Rak-
vere spordikeskuse direktor Ave 
Sats; kategoorias „Lääne-Virumaa 
aasta tervisetegu“ jooksusari „Täh-
tis on osavõtt!“, Rakvere linna 
pumptrack’i ja rattapargi rajamine; 
kategoorias „Lääne-Virumaa aas-
ta tervisesõbralik organisatsioon“ 
Reinar Halliku korvpallikool ning 
Rakvere orienteerumisklubi.

Kuulutaja 

Ühispilt tänuüritusel. Foto: Ain Liiva

Kuulutuse 
tekst on 
võimalik 

sisestada ka 
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KONNAS. 

Kuulutus 
ilmub nii 
internetis 

kui ka 
paberlehes. 
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Krimikirjanduse ajaloost, staaridest ja nende jõudmisest kinolinale
26. jaanuaril alustas Hõbeakadee-
mia Rakvere linnavalitsuse valges 
saalis uut loengusarja. Ain Kütt – 
krimikirjanik ja Sagadi mõisa muu-
seumijuht kõneles teemal „Härras-
meeste hobist daamide pärus-
maaks – pilguheit krimikirjanduse 
minevikku ja olevikku“.

Ülle Kask 

Lääne-Virumaa kirjanik Ain Kütt viljeleb 
ajaloolisi kriminaalromaane. Tema sulest 
on ilmunud Sagadi paruni Paul Alexander 
Eduard von Focki mõrvalugude sari: „Risti 
soldati mõistatus“, „Kuldse medaljoni mõis-
tatus“, „Musta paguni mõistatus“ ja „Kolme 
kaardi mõistatus“.

Ajaloolisest krimiloost pole kirjaniku sõ-
nul mõtet ajaloolist tõde otsida. Oma raa-
matutes ei saa ta kasutada mitte ühtegi sel-
list juhtumit, kuna viimase 250 mõisa-aasta 
jooksul on üle Eesti teada umbes kümme 
kuritegu, milles mõni mõisnik osales. Neist-
ki toimus enamus 1905. aasta revolutsiooni 
päevil.

„Aadlikud ei käinud võsa vahel üksteist 
tapmas,“ rõhutas Kütt. „Vanu mõrvalugu-
sid tuleb ise konstrueerida ning killukestest 
kokku panna. Ühelt poolt annab väljamõel-
dud kontekst kirjanikule vabaduse, teisalt 
aga paneb suure vastutuse – sa pead väga 
täpselt mööda nööri käima, et ajaloolisele 
kujule liiga ei teeks ega läheks n-ö raamist 
välja.“

Kütt nentis, et ajaloolisi krimilugusid kir-
jutades tuleb kasuks huvi ajaloo ja geograafia 
vastu, oskamaks aimata ja ette kujutada aega 
ja eluolu. Tausta tundmine ja materjali kok-
kupanemine on aga keeruline, aeganõudev 

protsess. „Mina olen enam-vähem 
aastaga ühe loo valmis kirjutanud. 
Kui raamat ilmub, küsitakse, millal 
järgmine tuleb. Olen öelnud, et see 
pole teleseriaal, kuna kirjutamine 
käib teistsuguse rütmiga,“ rääkis kir-
janik.

Krimikirjanduse tekkelugu
Krimikirjandus ei ole Küti sõnul 
väga vana žanr, kuigi erinevaid lugu-
sid, milles keegi saab surma, on ülli-
tatud juba antiikajast saadik.

Klassikalise krimiloo mõte seisneb 
aga selles, et otsitakse süüdlast. Esi-
mene niisugune jutustus ilmus aastal 
1841 Edgar Allan Poe (1809–1849) 
sulest „Mõrvad Rue Morgue’il“, mis 
on Küti arvates puhas õudusjutt, 
kuid olemas on kõik klassikalisele 
krimijutule omased aspektid. Paraku 
oli see tolleaegsetele inimestele võõ-
ras värk, millega ei osatud suhestuda, 
rääkimata sensatsioonist või vaimus-
tavatest arvustustest ajalehtedes ja 
kogu asi kukkus läbi. Kahjuks lõppes 
ka Poe enda elu suht noorelt ja traagiliselt.

Siis tuli pikk paus, enne kui ilmus väl-
ja üks tollase Inglismaa värvikamaid tüüpe 
Arthur Conan Doyle (1859–1930), kellel oli 
lisaks andekusele ka kõrge ühiskondlik po-
sitsioon. Kütt rääkis, et raamatute trükkimi-
ne oli suhteliselt kallis lõbu, kuid Doyle hea 
müügimehena jagas ära, kuidas tema lood 
võiksid ka lihtsate inimesteni jõuda. Kui 
jätad ajalehe veerul jutu kõige huvitavamal 
kohal pooleli võid kindel olla, et järgmist 
lehte ostetakse igal juhul, kui vinti juurde 
keerata. Täistabamus, detektiiv Sherlock 
Holmes tegi Doyle’st esimese klassi suurus-
järgu kirjaniku ja staari.

„Doyle tahtis, et naljakate elukommetega 
veidrik Holmes köidaks lugejaid kui posi-
tiivne kangelane,“ kõneles Kütt. „Seepärast 
kohendas ta hiljem veidi Holmesi tegelasku-
ju, kaotades muuhulgas detektiivi narkosõl-
tuvuse. Doyle alguses ei tahtnud Holmesist 
palju lugusid kirjutada, sest üsna alguses 
saab detektiiv ju surma. Ta ei viitsinud neid 
vorpida, aga rahvas ja ajaleheomanikud 
tahtsid teisiti. Doyle ärataski Holmesi uuesti 
ellu ja möll läks edasi ning kestab tänaseni. 
Kõik filmiversioonid põhinevad eranditult 
Holmesi lugudel, keegi midagi muutnud 
pole, kuigi proovitud on. Sherlock Holmes 
on kõige enam kino- ja teleekraanil seigel-

nud tegelane, kes selleks üsna tõe-
näoliselt ka pikaks ajaks jääb.“

Ameerikas algas krimi-
kirjanduse võidukäik 
1930ndatel
„Seda veavad kaks meesterahvast: 
Erle Stanley Gardner ja Rex Stout,“ 
kõneles Kütt, selgitades tausta, miks 
tollal krimikirjanduse populaarsus 
plahvatuslikult tõusis. Suur majan-
duskriis ja kuiv seadus tõstsid Amee-
rika ühiskonnas hüppeliselt igasu-
guste pättide ja kaabakate osakaalu. 
Inimesed janunesid positiivsete kan-
gelaste järele, kes vähemalt raamatu 
lehekülgedel hakkaksid nendele kaa-
bakatele vastu, millega politsei hak-
kama ei saanud. Al Capone’id polnud 
romantilised Robin Hoodid, kellest 
tavainimesed lugu oleksid pidanud. 
Kui ilmusid välja kirjanduslikud tüü-
bid, said nad üleöö mega populaar-
seks. Nende lood ilmusid ajalehtedes 
ja väikeste lühikeste raamatutena. 
Kaks kuulsamat tegelast olid Gard-

neri advokaat Perry Mason ja Stouti tüse, 
tugitoolis istuv Nero Wolfe.

Stouti ja Gardneri lood peegeldavad 
Ameerika õigussüsteemi ja vandekohtuid, 
mille tausta tasuks Küti sõnul veidi tunda, 
et sealse kohtupidamise nüansid segaseks ei 
jääks. „Kui seda teada, on need filigraanselt 
kirjutatud teist masti lood topelthuvitavad 
lugeda,“ arvas Kütt. „Selliseid kohtukeisse 
inglise krimikirjandusest ei leia. Väga äge-
dad lood.“

1920ndatel jõudsid 
krimikirjandusse daamid
„Kui krimikirjandust peeti esialgu mees-

te pärusmaaks, hakkasid 1920ndatel sellele 
mängumaale ilmuma ka naised,“ rääkis Kütt,  
„Üsna jõuliselt, suure hurraaga ja tõtt öelda 
erinevalt meesterahvastest ka päris õnnes-
tunult.“

1921. aastal ilmus esimene lugu Agatha 
Christie’i (1890–1976) sulest „Saladuslik juh-
tum Stylesis“. Peategelase, detektiiv Hercule 
Poirot’ lugusid kirjutas Christie kokku um-
bes sadakond. Tänu Inglise suurepärasele 
televisioonile on kõik need lood ka üles 
võetud, milles peaosa mängib David Suchet. 
„Harukordne on aga see, et mitte ühegi teise 
kirjaniku loomingut ühtede ja samade tege-
lastega pole rohkem maailmas üles filmitud. 
Aega läks selleks peaaegu 30 aastat,“ sõnas 
Kütt, lisades, et Agatha Christie, erinevalt 
19. sajandi naistest, kes varjunime all kirju-
tasid, oli julge daam. Tema neid trikke enam 
tegema ei hakanud, vaid pani raamatu peale 
kohe oma ees- ja perenime. Mitte A punkt 
Albert.

Christie’t peetaksegi inglise krimikir-
janduse alusepanijaks. „Kui Arthur Co-
nan Doyle n-ö kaevandas teemandi, siis 
Agatha Christie lihvis briljandi, mis on 
jäänud selleks tänase päevani – lugejate 
jaoks lihtsasti loetav, arusaadav ja jälgi-
tav. Christie edu tiivustas ka teisi ja tema 
tuules ilmus krimikirjanduse maastikule 
mitmeid naisterahvaid, kes Küti isikliku 
arvamuse kohaselt ei jää mitte grammigi 
Christie’le alla.

Üks selline oli inglise daam Dorothy 
Leigh Seyers (1893–1957), kes elu jooksul 
kirjutas ainult viis lord Peter Wimsey lugu. 
Rohkem ta ei viitsinud, kuna kirjutas ajavii-
teks, sest tegemist oli jõuka daamiga.

Artiklile ilmub järg, milles tuleb juttu eesti 
krimikirjandusest ning Midsomeri mõrvalugu-
dest.

Krimikirjanik Ain Kütt Rakvere linnavalitsuse valges saalis. Foto: Ülle 
Kask

Kuulutaja reede, 10. veebruar 202318

Millised on Home3 ja Go3 teleteenuse eelised?
Tänapäeval on mitmeid teleteenuste 
pakkujaid, kes pakuvad põnevat 
ning kaasahaaravat sisu. Nende 
seas on ka Home3 ja Go3 – mõle-
mad pakuvad teleteenust, kuid võr-
reldes teistega on neil eelised, mida 
mujalt ei leia. Siinkohal anname Sul-
le neist ülevaate, et saaksid otsusta-
da, milline teleteenus võiks just Si-
nule kõige paremini sobida. 

Teleteenuse pakkuja Home3
Home3 on satelliittelevisiooni pakkuja, mis 
tähendab seda, et telepilt jõuab Sinuni satel-
liidi vahendusel. SAT TV eeliseks on väga 
lai leviala, mis ei sõltu kaabli olemasolust 
ega mobiililevist ja seega jõuab ka kõige 
kaugemasse Eesti nurka. 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 
– nagu näiteks kõrged puud või nende ok-
sad. Kvaliteetseks vastuvõtuks peab olema 
side satelliidi ja majale paigaldatud antenni 
vahel nii-öelda „otsenähtav“ ning seetõttu 
on oluline leida satelliitantenni paigaldami-
seks koht, kus objektid signaali ei segaks.

Home3 kanalivalikus on olemas kõik, 
mida üks õige televisioonifänn oma ellu 
vajab – põhilised Eesti ja välismaised teleka-
nalid, populaarsed eestikeelsete subtiitritega 
filmikanalid ja eestikeelsete kommentaari-
dega spordikanalid. 

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, siis pole 
probleemi, sest Sa saad seadmed endaga kaa-
sa võtta. Kui soovid telekanaleid, filme või 
sarju vaadata nutiseadmest, laadi alla Go3 
mobiilirakendus ning naudi oma lemmik-
saateid mugavalt 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 mobiili-
äpist – kui Sina soovid vaadata uudiseid 
ning kaaslane filmi, siis saate mõlemad vaa-
data just seda, mida parasjagu soovite! Go3 
vaatamiseks on vajalik internetiühendus – 
soovi korral pakume klientidele lisaks tele-
teenusele ka piiramatu mahu ja kiirusega 4G 
internetti.

Go3 – järgmise 
põlvkonna teleteenus
Go3 eeliseks on see, et teenuse kasutami-
seks pole vaja paigaldada eraldi seadmeid 
– vajad vaid väga head internetiühendust 
ning nutiseadet. Go3 saad vaadata samal 
ajal kuni kahest seadmest korraga. Go3-st 

leiad spordiülekanded, üle 50 telekanali ot-
sepildis ning reklaamivabalt sadu filme ja 
sarju. Valikus on Hollywoodi kassahitid ja 
põnevad dokumentaalid, samuti parimad 
seriaalid nii meilt kui mujalt maailmast. 
Filmidel ja sarjadel on eestikeelsed subtiit-
rid ning lastesisu on eestikeelse pealelu-
gemisega. Go3-ga näed TV3 populaarseid 
sarju enne tele-eetrit – nagu näiteks, „Kõi-
ge parem kaaslane“ ja „Armastus“! Hetkel 
on Go3-s toimumas Filmifestival, mille 
raames lisandub Go3 teleteenusesse iga nä-
dal seitse uut filmi ja nii märtsikuuni välja 
ning seejärel on kõik need filmid saadaval 
Go3 „Filmid“ paketis – 200+ populaarset 
filmi ja seda igale maitsele. Praegu saab 

Go3 Filmifestivali valikust leida nii välis-
maised linateoseid, näiteks „Gucci tragöö-
dia“, kõik „Kiired ja vihased“ frantsiisi fil-
mid, „Tenet“, „Düün“, „Boss Beebi“ filme 
kui ka Eesti kinohitte nagu „1944“, „Kiik, 
kirves ja igavese armastuse puu“, „Sipsik“, 
„O2“, „Tagurpidi torn“ ja palju muud. 

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

Kuidas ja kus saab Go3 
teleteenust kasutada?
Üheks kõige suuremaks Go3 eeliseks on 
see, et Go3 teleteenust saad kasutada just 
seal, kus parasjagu viibid – nutitelefonides 
ja tahvlites Go3 sisu vaatamiseks laadi alla 
Go3 mobiilirakendus, süle- ja lauaarvutis 
saad Go3 teenust kasutada otse läbi vee-
bibrauseri. 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 kasutada kas Go3 digiboksi või 
Google Chromecast seadme abil. Lisaks sel-
lele, et saad Go3 sisu nautida üle interneti, 
saad omale meelepäraseid sarju ja saateid ka 
oma nutiseadmesse alla laadida ning vaadata 
ka ilma internetiühenduseta. 

Uutele liitujatele on kuni veebruari 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. 

SISUTURUNDUS
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Linnapäevade koosolek. Foto: Kristel Mänd

KUHU MINNA
Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendus
15. veebruar algusega kell 18.00 toimub loeng Rakvere Teatri kohvikus.
Lektor: Inna Narro – kliiniline psühholoog
Paul Tammert – vabaduse ideoloog
(õigus surra, abistatud suitsiid ja selle võimalustest Eestis)
Pilet 10 eurot

Lääne-Viru Pensionäride Liit
17. veebruaril kell 13.00 toimub Rakvere Sotsiaalkeskuse saalis kohtumine 
Kaja Altermanniga „Abi psühholoogiast elukaare II poolel“.
14. juunil külastame Rakvere Teatri suvelavastust „Robin Hood“ Lammas-
mäel.
Tasu koos sõiduga 30 eurot. Info tel 5682 7860, Sirje.
Ootame registreerima ja tasuma ka liikmemaksu.
Oleme sotsiaalkeskuses Vilde tänaval kolmapäeviti kella 10–13.
Kontaktid 5855 1886 – Sirje, 5343 8408 – Maret

Rakvere Teater
14.02 kell 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
16.02 kell 19 „Ohtlik meetod“ v/s lav. Madis Kalmet
17.02 kell 19 „Algus“ v/s, lav. Tiina Mälberg
17.02 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s, lav. Peeter Raudsepp
18.02 kell 15 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk
18.02 kell 19 „Di ja Viv ja Rose“  s/s, lav. Peeter Raudsepp

ARVUSTUS

Kevade saabudes käige „kakal“ ära
Sel nädalal maandub kino-
desse uus animafilmide kas-
sett „Kaka, kevad ja teised“. 
Filmi lood on pärit Andrus Ki-
viräha sulest, midagi roppu ja 
labast ei ole vaja karta, film 
pakub rõõmu nii väikestele 
kui vaatamisnaudingut suur-
tele.

Margit Adorf

Niisiis ei ole tegemist mingi täispi-
ka mängufilmiga, kus peategelaseks 
oleks kaka, vaid siin on mitu väikse-
mat filmi koos, mis on teineteisest 
täiesti eraldiseisva süžeega, ei kordu 
neis ei tegelased ega ka vormistuse 
stiil. Läbivaks jooneks on vaid lugu-
de autor Andrus Kivirähk, kes ka ise 
ekraanil multifilmide sees, osaliselt 
animeerituna ringi liigub ja vahepa-
lasid jutustab.

Filmide aluseks on lasteraamatud 
„Kaka ja kevad“, „Karneval ja kar-
tulisalat“ ning „Tont ja Facebook“. 
Tegelikult on väga võimalik, et 
olete komplekti nimifilmi „Kaka ja 
kevad“ juba kuskil näinud, sest see 
valmis juba 2021. aastal, ülejäänud 
neli lühifilmi on uued, seni linastu-
mata. Viis erinevat filmi on tehtud 
ka erinevates animatsioonitehni-
kates. Seal on animatsioon viiel 
erineval kujul alates klassikalisest 
Disney-koolkonna animatsioonist 
moodsate digitaalsete 3D-lahendus-
te abil kuni nuku-animatsioonini.

Mina käisin filmi vaatamas oma 
9-aastase lapsega, kes nimetas oma 
lemmikuks osaks „Pelmeenid ja fri-
kadellid“, mis on kasseti avafilmiks 
ja mille lavastas Heiki Ernits. Mullegi 
see osa meeldis. Sisu poolest on see 
küll hõredam kui teised filmid, aga 
selle eest leiab palju vaatamist ja to-
redaid tantsunumbreid. Tegevus toi-
mub külmkapis, kus kaks frikadelli, 
Iti ja Kusti, lähevad maailma avasta-
ma. Neid hoiatatakse, et parem ärgu 
mingu, sest seal on kurjad pelmeenid, 

kes söövad frikadelle. Lõpuks saavad 
pelmeenid ja frikadellid omavahel 
sõpradeks, sest selgub, et oma kasuka 
all on pelmeenid tegelikult samasu-
gused frikadellid nagu frikadellid.

Teiseks on muusikaline joonis-
film rohutirtsust, kes tahab oma 
viiulimänguga saada kuulsaks ja 
esineda suure publiku ees. Tal on 
kodus armastav pere, kuid tema 
unistab suurtest maailmalavadest. 
Lähebki loomaaeda, et seal oma 
muusikukarjääri alustada, kuid kõik 
vaatavad hoopis karu, kes ei tee mit-
te midagi peale magamise, samas kui 
rohutirts poeb nahast välja, et aina 
hiilgavamaid viise viiulist välja võ-
luda. Lõpuks rohutirts mõistab, et 
kodus on tema kõige tänuväärsem 
publik ja seal on ta ka õnnelik. See 
film peaks iseäranis meeldima vane-
male generatsioonile, sest tegu on 
niisugune mõnusa vanakooli multi-
kaga, kus käekirjana on Olimar Kal-
lase jooni. Ehk ka illustraator Rein 
Mägaralt midagi. Täpselt ei saanud 
näppu peale sellele, keda kopeeri-
ti, stiil rohkem 1950ndate-60ndate 
oma, mis on enne minu sünniaega 

ja seega olen selle perioodi filmidega 
elus ka vähem kokku puutunud.

Edasi tuleb minu lemmikosa sel-
lest, kuidas Peeter sõidab maale ja 
kuidas seal vanaisa pilt pööningul 
lapsi hullutama hakkab. See on õu-
dusfilmi sugemetega ja mu enda laps 
kiljus selle filmi ajal parasjagu, kuigi 
hiljem ütles, et üldse polnud õudne. 
Rohkem saab selles maalesõitmise 
loos siiski nalja, sellist mõnusat-mu-
hedat, mitte midagi labast. Mulle 
eriti imponeerisid tantsivad lehmad 
ja lammaste püramiid akna taga, 
aga läbivalt terve selle osa ma hää-
letaksin parimaks, kui peaks midagi 
valima. Detailidest hakkas silma, et 
filmi naistegelastele oli kõrva ripu-
tatud eesti naiste rahvusehe Veenre 
kõrvamarjad (ma olen nende suhtes 
allergiline, sestap märkasin). Pel-
meenid ja frikadellid oleks mu teine 
eelistus.

„Kaka ja kevad“ ei olnud minu 
jaoks uudne film, seda lihtsat joo-
nisfilmi lookest olin juba varem näi-
nud, siin on rohkem Edgar Valteri 
laadsed tegelased ja kaka abiellub 
võilillega. Toredad kaasaegsed de-

tailid on pakirobot, muruniiduk ja 
mutikesed pargipingil.

Viimane lugu, nukufilm kadunud 
sokkidest oli minu jaoks tohutult 
igav ja selle ajal ma juba hakkasin 
pingil nihelema ning kella vaata-
ma. Jah, siin on rakendatud huvi-
tavat tehnikat ja voodi all avaneb 
terve uus maailm, aga no jube igav 
oli vaadata, venis. Kootud sokkide-
le siiski kiitus, sest need olid väga 
osavalt animeeritud, ilma nägudeta, 
silmadeta sokid väljendasid tõepoo-
lest erinevaid emotsioone ja seda oli 
huvitav jälgida. Isa meenutas kan-
gesti Viktor Vassiljevit või Priit Pul-
leritsu, aga eks teil on vaba voli oma 
seoseid luua.

Kokkuvõttes on tegemist sellise 
kraamiga, mille puhul tasub lastega 
koos kinno minna küll. Kummitava 
pildi osa võib olla veidi õudne, aga 
nalja saab ka ja kuna filmid on hästi 
erinevad, siis võib igaüks sealt lei-
da oma lemmiku. Lõpetuseks ütlen 
veel, et Andrus Kivirähk on teinud 
päris hea rolli iseendana. Sobib fil-
minäitlejaks küll. 

Frikadellid Iti ja Kusti. Foto: pressimaterjalid

Rakvere linna päevad tulevad rikkaliku programmiga

R akvere linna päevad toimuvad traditsiooniliselt juunikuu teisel 
nädalal ehk tänavu 6.–11. juunini. Pidustustega tähistatakse Rak-
vere linna sünnipäeva ehk Lübecki linnaõiguste saamist, mis anti 

Rakverele 1302. aastal. Seega täitub tänavu juba 721. sünnipäev.
Rakvere kultuurikeskuse direktori Eve Alte sõnul saab linnapäevade 

programmis olema nii traditsioonilisi kui ka uusi üritusi ja ettevõtmisi. 
Linlaste rõõmuks toimub ka tänavu põnnide paraad, Kreisilaat Kastani 
puiesteel ja Rakvere Keskväljakul saab mitmel õhtul nautida öökino. Kiri-
kupark on taas tegevuste ja laste päralt ning spordikeskuse parklas müdis-
tavad rammumehed. Vallimäe vabaõhukeskuses saab nautida kontserte ja 
uhket Virumaa Tantsupidu.

„Uutest ettevõtmistest toimub 10. juunil Rakveres Pikal tänaval esimest 
korda suuremahuline tänavatoidu festival, millest võtavad osa kümned 
erinevate maitsete pakkujad Eestist ja lähiriikidest. Rakvere Galeriis ava-
takse Rakvere sõpruslinna Lapua näitus ja tulemas on mitmeid teisi vah-
vaid ettevõtmisi,“ loetles Alte.

Eve Alte sõnutsi pakub viiendat sünnipäeva tähistav Sumedate Suve-
õhtute Filmifestival keskväljakul öökino elamusi suisa viiel õhtul järjest, 
kuid nii nagu korraldajad on välja hõiganud, toimub festival sellisel kujul 
viimast korda. „Kas, kuidas ja millises vormis filmihuvilistele uusi elamusi 
tulevikus pakkuma hakatakse, selgub kunagi hiljem. Hetkel jäädakse ins-
piratsiooni koguma. Ka Rakvere Rammumees tähistab tänavu juubelit – 
juba viiendat aastat demonstreerivad Mark Tervinsky eestvedamisel ja 
korraldamisel rammumehed nii Eestist kui välismaalt inimvõimete piire 
Rakveres raskusi liigutades. Lisaks on oodata linnaruumis erinevaid näi-
tuseid, traditsioonilist linnaekskursiooni, kontserte – Púr Múdd, Volde-
mar Kuslap Horoskoobi kavaga, Solare ja So-La-Re kontserte ning palju 
muud,“ lisas ta.

Teisipäeval toimus linnavalitsuse valges saalis koostööpartneritele 
esimene linnapäevade infokoosolek, kus tutvustati algset kava ja räägiti 
võimalustest linnapäevade programmiga liitumiseks, olgu see siis mõni 
tegevus, kontsert või kodukohvik. Toidutänava kontseptsiooni tutvustas 
lähemalt Daniil Kuznetsov. Sumedate Suveõhtute filmifestivali korraldu-
sest andis ülevaate Karl-Ander Pais. Virumaa Tantsupeoks proovid ja et-
tevalmistused juba käivad ning suure peo organiseerimisest rääkis täpse-
malt Triinu Sikk, rahvatantsuansambli Tarvanpää ja Virumaa Tantsupeo 
kunstiline juht.

„Suure ülelinnalise programmi puhul on väga hea, kui korraldajad ja 
head mõtted saavad ühes ruumis kokku. Siis läheb ka kogu planeerimine 
kõigile sujuvamalt ja te kib mõnus sünergia ning koosolekul välja pakutud 
uued ideed saavad tuule tiibadesse,“ selgitas linnapäevade programmijuht 
Katrin Põllu.

Koosolekul jäi kõlama üleskutse, et kõik vahvad tegijad, kes soovivad 
oma sündmust linnapäevade kavasse veel lisada – andke oma plaanidest 
julgelt teada Rakvere Kultuurikeskusele. Sündmuste infot oodatakse 10. 
aprilliks.

Kuulutaja
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Katused Üldehitustööd Fassaadid- -

Vihmaveesüsteemide valmistamine

Soojustamine puistevillaga

Katusepleki müük/paigaldus

Plekipainutustööd

Liistprofiilide valmistamine

Katuseredelite, lumetõkete jms müük/paigaldus

5330 1455

5340 6519

virumaa.katused@gmail.com

www.virumaakatsued.ee

• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID,
KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

sõbrapäeva eri

Lõõtspilli 2, Rakvere, Vaala keskus. E-R 10-18, L 10-14

Kõik kuldehted
ja hõbeehted

Kõik kuldehted
ja hõbeehted
Parandame ja valmistame ehteid,

prillide laserjootmine, graveerimine

sõbrapäeva eri

-20%

-10%

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK

•Hind sisaldab soovi korral montaaži kaupluses

Tel 32 71 533

•UUS VALIK mööblit •Kaup kohe kätte •Transpordiv imalusõ
•Komplekteerime köögimööblit eritellimusel•Komplekteerime köögimööblit eritellimusel

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
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