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Viru Kliima kutsub oma kodule paremaid energialahendusi leidma

V

iru Kliima korraldab 24.
septembril Rakvere vallas Taaravainu külas oma
kompleksis Energiapäeva, kus tutvustatakse ventilatsiooni- ja kütteseadmete lahendusi, päikesepaneele
ja elektriautosid. Kohapeal on oma
ala spetsialistid üle Eesti, kellelt saab
nõu küsida.
30 aastat tagasi alustas kütte- ja
ventilaatsioonilahendusi
pakkuv
pereettevõte Planray OÜ, seitsme
aasta eest loodi Viru Kliima kaubamärk. Esimesed soojuspumbad
paigaldasid nad juba 1997-1998 aastatel. „Meie paigaldatud seadmetest
on töökorras ka juba 20-25 aastat
toiminud isendeid,“ märkis Kaarel
Korsten Viru Kliimast. „Levinud
on teadmine, et soojuspumba eluiga
võiks olla 10-15 aastat. Kõik oleneb
valitud margist, seadme töökeskkonnast, koormusest ja teostatud
hooldustest.“
Ventilatsiooni ja kliimaseadmete
põhimõtted on säilinud läbi aastate
enam-vähem samad, kuid seadmete
juhtimine ja efektiivsus on oluliselt paranenud. „Ilmselt on suurim
muutus eramajade ventilatsioonisüsteemide ehituses, kus on kasutusele võetud plastiktoru. See võimaldab ventilatsiooniprojekti põhjal
süsteemi paigaldada ka mitte-ventilatsioonispetsialistil. Plastikventilatsioon tuleb Energiapäeval ka eraldi
esitlusele,“ rääkis Kaarel Korsten.
Uue soojuspumba paigaldust soodustab tema hinnangul ka tänases
turuseisus oodatav riigipoolne energiatoetus. „Ahi ja soojuspump koos

on läbi aastate meie klientide jaoks
loogilise lahendusena tundunud.
Kaminarežiim ja wifi juhtimine on
täna seadmetel standardvarustuses.
Nii ei jahtu tuba ajal, kui inimesed
kodus ei ole või magavad, ja samas
on suure külmaperioodi ajal võimalik kulusid kokku hoida,“ selgitas
Korsten.
Ökonoomuse puhul on kõige
olulisem seadmete hooldus. „Hooldamata õhksoojuspump ei ole efektiivne. Kui siseosa soojusvaheti on
ummistunud, siis tarbib seade asjatult elektrit, kuid soojus toas ei levi,“
tõi Korsten välja. Tähtis on ka maja
soojustamine, uste-akende vahetus.

Hea ventilatsiooni
olulisus
Igasugune ventileerimine on kütteperioodil lisakulu, kuid see kulu läbi
ventilatsiooniseadme ja -süsteemi
on otsene investeering oma pere
tervisesse ja ehituskonstruktsioonide säilimisse. Viimane on eriti tähtis
just uute hoonete puhul, kus kõik
uksed-aknad jt avad on paigaldatud
vahuga, lisaks teibitud, välistatud
on igasugune loomulik õhuvahetus.
Ventileerida ja õhku vahetada on
igal juhul vaja!
„Kehv õhk on visuaalselt nähtamatu, välja arvatud tekkiv niiskus,“
märkis Korsten.
„Näiteks ventileerimata õhuga
soojustatud majapidamises võib magamistoas mõõta hommikutundidel
CO2 väärtusi, mis ületavad normaalseks peetavaid näite 3-4 korda.
Sellises keskkonnas maganud ini-

mese unekvaliteet on kehvem, päevane sooritusvõime madalam ning
tõenäoliselt on pikaajaliselt mõju ka
tervisele.“

Päikesepaneelid
Huvi päikeseenergia vastu on praegu rekordiliselt kõrge. Tasuvusaeg
on kõige kiirem neil, kes võimalikult palju toodetud energiat ise
suudavad ära tarbida, kuid tänaste
elektrihindade juures on igasugune
tootmine ja ka võrku müümine juba
palju tasuvam, kui näiteks aasta tagasi.
Sellest, kuidas päikeseenergiat
salvestada ja mida teha liigse suvise
energiaga, räägib Energiapäeval päikesepaneelidega 17 aastat tegelenud
Urmas Urva firmast ISB.
Samuti toob Wiru Auto Energiapäeval Viru Kliima õuele uudistamiseks elektriautod.
Päiksepaneelid, energia salvestamine, elektriautode laadimine

on kõik omavahel sümbioosis ja
hakkavad tulevikus toimima ühtse
süsteemina. „Ootame eriti põnevat
avatud arutelu just nendel teemadel.
Kohale on kutsutud ka spetsialistid,
kes esindavad arutelul just tarbijate
seisukohti,“ märkis Korsten.

Põnevad tootetutvustused
Airobot on Eesti päritolu ventilatsiooniseade, millel on säästlikud
ventilaatorid ja mis optimeerib
võimsuse juhtimist läbi CO2 ja
niiskuse andurite. Energiapäeval
tutvustab ventilatsiooniseadmete
juhtimise tänapäevaseid lahendusi
Airoboti müügijuht Märt Mäe.
Samuti saab rohkem teada Rootsi päritolu soojuspumpade tootja
Nibe ja Mitsubishi Electric seadmete kohta.
„Nibe on oma valdkonnas pioneer ja see kaubamärk on justkui
soojuspumba sünonüüm. Nibe kallimad mudelid on ilmselt ka kõige

vaiksemad soojuspumbad turul.
Nibe õhk/vesi- ja maasoojuspumpade puhul on seadme automaatikasse integreeritud ka
börsihinna- ning ilmaennustuse
jälgimise funktsioonid, mis teevad
seadmed eriti nutikaks ning aitavad
küttekuludelt veelgi säästa,“ rääkis
Korsten.
Mitsubishi Electric on Viru Kliima hinnangul väga hea hinna-kvaliteedi suhtega, paigaldatud seadmed on väga efektiivsed ja senise
kogemuse põhjal ka väga töökindlad.
Lisaks asjalikele esitlustele avab
Viru Kliima sel päeval ka drive-in
kodukohviku, kus pereettevõtte
naispool pakub oma küpsetisi ja
kvaliteetseid burgereid.
Energiapäev on mõeldud info
kogumiseks ja oma isiklike küsimuste esitamiseks, kuid Viru Kliima Nõustamiskeskus on huvilistele
avatud kõigil tööpäevadel.
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Vennatapulahingu vaskrist kannab nüüd langenute mälestust kirikus
21. septembril möödus 78
aastat Porkuni vennatapulahingust. Sel päeval pühitseti rahvast täis Väike-Maarja kirikus siseseinale paigaldatud vasest
mälestusrist.
Katrin Uuspõld
Teises maailmasõjas pidasid Saksa
armee Eesti leegion ja Nõukogude
armee Eesti korpus 21. septembril
1944. aastal Porkuni lahingu Porkuni järve ja Tamsalu raudteejaama
vahelisel alal. Mõlemal poolel sõdisid ka eestlased.
Langenud punaarmeelased maeti
Loksa külla ja sinna pandi ka mälestuskivi. Aastakümneid hiljem hakkas kohalik muinsuskaitsja Hanno
Tamm koos aatekaaslastega korrastama Saksa poolel võidelnud Eesti
sõdurite haudu, mille nõukogude
võim oli hävitanud. Esimesed vaskristid paigaldati langenute mälestuseks Vistla ja Sauevälja matmiskohas Porkuni lahingu 45. aastapäeval
1989. aastal. See leinatalitus oli esi-

Vasest mälestusristi pühitses Kaitseliidu peakaplan kapten Peeter Paenurm. Fotol vasakul on vabadusvõitlejate esindaja Ruuben Lambur ja Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho
Ühtegi. Fotod: Kristel Kitsing

mene kord, kui kohtusid mõlema
poole sõjaveteranid. Alates 2007.
aastast on Vistlas ka memoriaal.
„Kogu sündmus 1989. aastast
alates sai tuntuks Porkuni vaskristide nime all. Need ristid hävitas aga
Vene armee samal aastal, järgmised
ristid viisid 1992. aastal ära vasevargad. Nüüd teeb ajalugu kolmanda

ringi – 25 aastat tagasi varusin juba
selle vase, et leida võimalus meie
keerulises ühiskonnas säilitada see
sümbol – Porkuni vaskrist. Nüüd on
rist valmis ja kiriku siseseinal. Loodame, et Jumala ja koguduse hoole
all see jääb püsima. See on justkui
kolmas spiraaliring selles loos,“ rääkis Hanno Tamm. „Porkuni lahin-

Vistla memoriaal.

gus langenute mälestuspäev on kujunenud üle-eestiliseks iga-aastaseks
ürituseks.“
Omamoodi sümboolne on seegi, et
punasest vasest risti valmistas Elmo
Lood, kes elab lahingupaigaks olnud
Loksa külas. Risti valmimist toetas ka
Eesti Vabadusvõitlejate Liit.
Kolmapäevasele Porkuni lahingu aastapäevale olid sõitnud kohale

Loksa memoriaal.

vabadusvõitlejad üle Eesti, osalesid kodutütred, noorkotkad, Väike-Maarja kooliõpilased, päästekooli õppurid. Lisaks risti pühitsemisele
Väike-Maarja kirikus jätkus päev
Loksa mälestusmärgi juures pärgade asetamisega ning mälestusteenistusega Vistla memoriaali juures.
Teenistused viisid läbi Viru praost
Tauno Toompuu ja Kaitseliidu pea-

kaplan Peeter Paenurm.
Kaitseliidu ülem brigaadikindral
Riho Ühtegi nentis, et rohkem kui
800 aastat tagasi, 21. septembril oli
ajalooline Madisepäeva lahing, mis
oli samuti vennatapulahing, kuna
vastamisi olid eestlased ja liivlased.
Ühtegi rõhutas, et oluline on mäletada ajaloos juhtunut ning mitte
kaotada inimlikkust.
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Juhan Kunderi õuduslood said illustreeritult kaante vahele
Juhan Kunderi Rahvakool andis välja teise osa Kunderi
muinasjuttudest – õuduslood.
See on järg eelmisel aastal ilmunud kogumikule, mis sisaldas looma ja looduse lugusid.
„Ega kaks ilma kolmandata
jää,“ andis vihje rahvakooli juhataja Janne Pärlin.
Katrin Uuspõld
Lood õudusjuttude kogumiku tarvis valis välja Rakvere põhikooli
eesti keele ja kirjanduse õpetaja Eve
Kruusmaa. „Raamatut kokku pannes lugesin kõik tema jutud läbi,
väga paljud neist on tuntud muinasjuttude ainetel, olid vaid üksikud
lood, mida ma ei olnud kuulnud.
Sellesse kogumikku jõudsid just õuduslood,“ rääkis Eve Kruusmaa.
Kirjanduse õpetaja selgitas, et
õuduskirjandus sai alguse rahvaluulest-muinasjuttudest ja muistenditest. „Kui Lumivalgekese muinasjutus hakkas kütt Lumivalgekesel südant välja võtma, siis mõni lapsevanem seda kohta võibolla oma lapsele
ei loe ette. Või siis Hansu ja Greete
lugu, kuidas lapsed metsa viiakse ja

nad seal nõiaga kohtuvad. Nõid selles loos on halb inimene. Nii nagu
Punamütsikese loos ei ole hunt tegelikult hunt, vaid nagu Charles
Perrault’ moraal muinasjutu lõpus:
hoiduge kurjadest inimestest, ärge
võõrastega tegemist tehke ja kuulake ema sõna. Muinasjutt on hoiatav,
temas on õpetuslik iva, „ärge tehke
nii nagu selles jutus“,“ selgitas Eve
Kruusmaa.
Õuduskirjanduse teemat käsitletakse kooliprogrammis 6. klassis
ning Kruusmaa sõnul sobib selle
raames väga hästi analüüsida ka
Kunderi õuduslugusid.
„Õuduskirjanduse ja -filmide eesmärk on oma lugejat hirmutada.
Teisest küljest on tal ka raviv eesmärk: kõik need õuduskirjanduse
lood on mingil moel inimeste endi
hirmud: kas on nad näinud unenäos või kujutavad ette, mis võiks
juhtuda. Õudsed lood, mis inimeste
peades, on kirjanikud ja filmitegijad
raamatutesse ja filmidesse pannud,“
rääkis Eve Kruusmaa.
Juhan Kunderit võib tema sõnul
kutsuda Kreutzwaldi kaasaegseks,
sest nad mõlemad olid huvitatud
rahvaluulest, mõlemad korjasid
muinasjutte, mõlemad tegid neid

duslood,
mingit moraali
ma
neist välja
ei lugenud.“
Samuti
oli ta päri
Pärlini
mõttekäiguga,
et
tänapäeva Delfist
näeb ja loeb
palju hirmsamaid asju
kui Kunderi muinasjuttudest.
an
Tiiu Veersalu akvarell Juh
Kuigi ka
Kunderist.
illustRaili Muinast ja tema illustratsioonid Juhan Kunderi õuduslugudest. Raamatut esitleti läinud nädalavahetusel Kunder 200 konverentsil
ratsioonides
Rakveres. Foto: Katrin Uuspõld
on õudu, verd, pealuid ja poomisnöörgi, siis midagi eriti õudsat
ümber ja andsid raamatu välja.
Kunderi rahvakooli juhataja Jan- noor kunstnik neis enda jaoks ei
kuulis ta rahvalugusid, muinasjutte,
Juhan Kunderi kogutud ja Georg muistendeid, mida kohalikud ela- ne Pärlin märkis, et Raili Muinast leidnud. „Neid joonistades minKuhsi trükikojas trükitud 54 muinas- nikud rääkisid – ja tol ajal räägiti joonistas juba esimese kogumiku git rusuvat tunnet ei tekkinud
juttu ja muistendit ilmusid 1885. aas- neid palju. Need jäid talle meelde ja jaoks pildi, aga kuna see stiililt eris- – vastupidi, kuulasin samal ajal
tal kogumikus „Eesti muinasjutud“.
meeldisid. Rakveresse kolides hak- tus kõigist teistest, jäi sellest kogu- lõbusat muusikat,“ märkis Raili
„Juhan Kunder oli pärit Viljandi- kas ta ka Rakvere ümbruses neid mikust välja. Küll tegi rahvakool Muinast.
Kui ta ei oleks võtnud vastu pakmaalt Holstre vallast, kus olid ärksa- korjama,“ rääkis Kruusmaa. „Kun- talle ettepaneku illustreerida terve
kumist juttude illustreerimiseks,
mad talupojad, kes tegelesid rahvus- der on oma võrdlemisi lühikese elu teine osa.
liku liikumisega. Juba lapsepõlvest jooksul jõudnud kõike teha: andnud
„Mulle meeldib väga joonistada,“ siis oleksid ka need lood lugemata
välja ajakirja, kirjutanud luuletusi, tunnistas Raili Muinast. „Olen ala- jäänud. „Armastan pigem romaane,
näidendeid ja artikleid, tegelenud ti üritanud asjadele läheneda veidi mis räägivad suhetest, eriti noorte
rahvusliku liikumisega, kogunud teise nurga alt. Idee lihtsalt tuleb ja suhetest, need kõnetavad mind kõipüüan panna lõuendile. See on nagu ge rohkem. Tänapäeva noortel aga
rahvaluulet, lapsi õpetanud.“
soovitaks lugeda Kunderi õudusÄsja ilmunud „JuKu muinasjutud mõtete ja tunnete väljaelamine.“
Kunderi õudusjutte lugedes oli juttude raamatut küll – see näitab,
II osa õuduslood“ on illustreerinud
Raili Muinast, kes illustratsiooni- neiu vahepeal segaduses, sest sõ- mida mõeldi sel ajal kui need lood
de tegemise ajal oli Võsu põhikooli navara erines mõnevõrra tänapäe- kirjutati, seal on müstikat, seda, kuiõpilane, aga täna õpib Rakvere riigi- vasest. „Aga lõppu jõudes sain aru. das üks asi viib teiseni. Seal on asju,
gümnaasiumis. Tema akrüülmaalid Neis juttudes on täiesti teistsugune mis panevad mõtlema,“ soovitas ta
elu,“ leidis ta. „Need on lihtsalt õu- siiski.
täiendavad oluliselt teksti.
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„Meie sibullilled“ – aasta lõbusaim aiaraamat
„Sibullilled, olgu siis üksainus
ajatatud nartsiss potis või
kakssada tuhat tulpi pargis,
on osa õnnelikust elust. Ka
ühest koju sattunud sibulast
võib alguse saada terve lilleaed. See raamat ei ole sibullillede entsüklopeedia, see on
raamat oma lilleaia rajamise
valudest ja rõõmudest,“ kirjeldas oma raamatut „Meie sibullilled“ seni pigem kommunikatsioonieksperdina tuntud
Aune Past.
Kaire Kenk
Raamatupoodidest võib selle raamatu leida küll valdkonna „Aiandus“ riiulitelt, aga autori sõnul ei ole
see käsiraamat ega entsüklopeedia.
„Teadsin juba kirjutama hakates, et
see saab olema raamat kanakakamorsist, kassipissist ja šampanjast.
Aga õnneks kirjutas raamatusse
ühe peatüki ka aiandusguru, meie
sibullilleentsüklopeedia autor Sulev
Savisaar. Tal on ka suurim Balti- ja
Põhjamaade haruldaste sibullillede
kollektsioon. Kuid selleks, et Sulevi
usaldust võita, tuli mul endal ka lilledest üht-teist teada,“ rääkis Aune
Past oma raamatu esitlusel.
Raamatus kirjutab ta ausalt oma
elust aias, oma kogemustest ja tarkadest raamatutest ammutatud tarkustest, mis teda ennast aitasid. „Näiteks aiatööriistadest tean praeguseks
kõike. Suures plaanis jagunevad
need kaheks: ühed ei kõlba mitte
kuhugi, teisteta aias hakkama ei saa,“
naeris ta. Ka aedniku muudest abivahenditest, kätekreemist kübarani
oskab ta pikalt rääkida.
Aune ütleb, et loodetavasti nakatab tema raamat lugejaid rõõmu ja
energiaga, andes julgust ka ise lillesibulad mulda pista.
Raamatuesitlusel autoriga vestelnud lauljatar Gerli Padar luges
raamatu ühe korraga läbi. „Aune ise
küll väidab, et tegemist ei ole käsiraamatuga, aga minusugune algaja
leidis sealt hulgaliselt igasuguseid
nippe ja tarkusi,“ ütles Padar. „Ja

millise elulusti ja värvikusega on
kõik kirja pandud! Ta suhtub oma
lilledesse nii kirglikult.“

Mis on kanakakamorss?
Milleks kassipiss?
Aune Past on aastaid kanu pidanud
– ta võttis oma mamma kanad üle.
Ja linnainimesena pistis ta kõigepealt nina raamatusse ja tänu internetis surfamisele sai kokku kanala,
kus 49 kana-kuke puhul oli umbes
18-20 eri tõugu. „Kuna mul kanad
on rohkem rõõmu pärast, siis on
mulle oluline, et iga tõu puhul oleks
ikka kukk ka. Kui valgeks läheb,
kostab kiremist kaugele. Kanad on
mul tublid kakajad. Ma ei kasuta

oma aias keemilisi väetisi. Annan
oma lilledele vaid komposti ja kanakaka-morssi. Seda armastavad mu
aias kõik, kes sabapidi mullas. Ei kasuta ka taimekaitsemürke. Nõgeseid
mul leotiseks jätkub,“ rääkis Past.
Kassipissiliivaga peletab ta aga
vesirotte: paneb roti käiku kassipissi ja vesirott ronib teisele poole
peenart, mõnikord ka kaugemale.
„Eelmisel sügisel tahtsin olla kaval,
panin vesirotile mõeldud sinised
mürgikuubikud otse roti käiku. Kallasin törtsu vettki peale. Hommikuks olid ilusad sinised padjakesed
kõik käigust välja tassitud, peenrast
välja kantud ja aiateele kenasti ritta
laotud. Ütle veel, et loomadel pole

ilumeelt!“ naerab ta.

Pokaal šampanjat
preemiaks
Kuna Aune Past on kolm aastat Eesti Sommeljeede Erakoolis käinud,
kuulub tema aiatööriistade komplekti šampanjapokaal. „Ja korralik
sulgur šampanjapudelile, sest nii
head jooki tuleb nautida. Šampanja on aias elu ja kire tähistamiseks.
Minu aias kehtib reegel: naudi kultuurselt. Ka seda sibullillede raamatut ehk elust tohutus segasumma
aias, kirjutades mõistsin, et pole
midagi paremat vahuveinist mõne
lillepeenra juures hetkeks hinge
tõmmates,“ muljetas ta.

Aune Pasti näpunäiteid sibullilleaia rajamiseks
Sibul-lilleaia rajamisel on kõige olulisem aia plaan.
Aiaplaani võib ise joonistada, aga võib ka Maa-ameti lehelt alla laadida. Seda tuleks esimesel aastal hoida
käepärast, et sinna jooksvalt märkmeid teha. Internetist
saab osta aiaplaneerimise tarkvara, on olemas ka tasuta
allalaaditavaid. Proovige näiteks Google SketchUpi.
Plaani juurde märkige ka iga lille kasvutingimused, et
varjulembelised saaksid oma keskkonda ja päikeselembesed omasse. Arutage perega läbi, kuhu hakkate jalgrattaid parkima, kuhu panete püsti korvpallikorvi või
kuhu voolab autopesuvesi.
Lillepeenra rajamisega tuleb alustada juulis või augustis. Mina kaevan kõigepealt maa läbi. Käsitsi. Mul
on küll pisike Husqvarna käsifrees, tubli abiline, aga
teda pean alailma silitama ja meelitama, et käima läheks.
Mina kasutan oma peenardel puukooremultši, ehkki
kevadel hoiab see maad kaua külmununa. Nii ma roobitsengi siis selle talvekattemultši kokku ja viin aiakäruga eemale. Suve poole ostan uut multši juurde ja laotan
peenrale. NB! Lumikellukesed ei talu puukooremultši!
Mõnikord on vaja sibullilli õitsemise ajal kasta. Selleks olen oma aeda pannud suured vannid, millel puidust ümbrised, sest kastmisvesi peab soojenema. Vanni
kõrvale suured potid kanakaka ja nõgeseleotisega.
Enamik sibullilli vajab hea drenaažiga kergemat parasniisket mulda. Tulp vajab istutamise ajaks umbes
kümmet soojakraadi. Juured kasvavad mulla külmumiseni. Korralikuks juurdumiseks kulub umbes kuu.
Milliseid sibullilli on kõige lihtsam kasvatada? Kõige
vähenõudlikumad on sillad, lumikellukesed on leplikud. Ka puškiiniaid on lihtne kasvatada.
Milliseid tulpe võiks algaja istutada? Alustage lihtsamatest ehk looduses kasvavatest tulpidest. Varastest
lihtõielistest meeldivad mulle ‘Apricot Beauty’ ja ‘Flair’.
Hilisematest lihtõielistest näiteks lilla ‘Blue Aimable’.

Istutage sibulad sibula kolmekordse pikkuse sügavusele, jätke neile 15-20 sentimeetrit vahet. Tulbi juured
ulatuvad sügavale, seetõttu peaks muld ka enne istutamist sügavalt väetatud olema. Mina kasutan oma aia
komposti, puutuhka, kalarappeid. Istutamise järel võib
peenraid multšida või talvekattega katta.
Tulbid tuleb aeg-ajalt üles kaevata, sibulad puhastada
ja sügisel tagasi istutada. Erinevad asjatundjad soovitavad seda teha seda igal aastal või kuni nelja aasta tagant.
Mina usun, et ilusamate õite saamiseks oleks hea sibulad igal aastal üles kaevata, sorteerida, kuivatada ja siis
uuesti maha panna.
Millega täita tühje kohti peenras pärast tulpide õitsemist? See sõltub aiaplaanist. Mina kasvatan samal peenral sibullilli ja hostasid. Kindla peale minek on suvelilled. Kaval on osta juba õitsvaid suvelilli ja neile lisaks
külvata meelepäraseid. Moone ei tasu külvata, mina
rohin neid pidevalt oma tulbipeenrast välja.
Kas mõnd sibullille saab ka seemnest paljundada? See
on raske ja aeganõudev, seemnetest õitsemiseni võib
kuluda kuni seitse aastat. Külvake värskeid seemneid.
Esimesel aastal näete vaid peenikesi tõusmeid. Külmakindlate sibullillede tõusmed võib ka talveks aeda jätta.
Sibullillede kiireks evakueerimiseks on hea, kui sibulad on istutuskorvides. Mina kasutan suuri plastikust
lillepotte, teen neile põhja mõned augud lisaks. Anumates on lihtne sibullilli ümber istutada.
Sibulaid võib muidugi istutada otse peenrasse. Mina
olen kasutanud ka plastmassist titevanni, pesukausse,
ämbreid. Hästi funktsioneerivad ka plastikust sibulakorvid, nendest on sortide eraldajatena ja ühte sorti
sibulate kooshoidjatena suur abi. Vesirottide ja muude
näriliste vastu ükski anum ei aita. Väikese silmaga traatvõrgust kuubikud võiksid ehk aidata, aga mul pole nendega kogemust.

Rakveres Pikal tänaval on välja pandud näitus „Elav vana linn“

M

uinsuskaitsepäevade raames avati Rakveres Pikk
22 platsil välinäitus „Elav
vana linn“, mis jääb avatuks kuni 14.
oktoobrini. Huvilistel on võimalik
ülevaade saada ka veebinäitusena
muinsuskaitseameti kodulehel .
Vanalinn on linna identiteedi kandja – paik, kus ajaloolised ja
kaasaegsed kihistused moodustavad
elava ruumilise terviku. „Need ini-

mesed, kes üle Eesti pärandit hoiavad ja korrastavad, on sageli sama
erilised kui majad, mida nad korrastavad,“ ütles avamisel muinsuskaitseameti vanalinnade nõunik Kaarel
Truu.
Näitus jutustab 11 lugu Eesti eri
paikadest. Neid lugusid räägivad
inimesed, kes on oma linna arhitektuurse pärandiga tihedalt seotud
ja hoiavad seda elavana. Nende ini-

meste usk vanalinna kui väärtuslikku elukeskkonda on vankumatu ja
nad tegutsevad väljakutsete kiuste.
Üks lugu viib vaataja näitusepaigast mõnisada meetrit edasi, Rakvere Kolmainu kiriku kõrval asuvasse
kogukonnakeskusesse pastoraadihoones. Põhjaliku remondi läbinud
ja kaasaegse sisustuse saanud hubases ühises kodus elab kümme intellektipuudega inimest.

Näitus juhatab vaataja muuhulgas ka Pärnusse taastatud häärberisse, Tallinna Ladina kvartalisse,
Lihula muuseumisse, Valka lõvipeadega majja, Tartu Elektriteatrisse.
Näituse intervjuud ja tekstid on
koostanud Anna Luther, fotod ja videod on teinud Kärt Petser.
Katrin Uuspõld

Hõbeakadeemia pakub taas põnevaid loenguid

H

õbeakadeemia alustab Rakveres oma uut hooaega
järgmisel neljapäeval. Loengusarja eestvedaja, Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi sotsiaaltöö õppejõud Meeli
Männamäe ütles, et kutsutud lektorid tulevad alati hea meelega, kui
neile aeg vähegi sobib.
„Selle aasta idee on, et igas kuus
on loeng vastavalt tähtpäevale.
Näiteks september on tarkusekuu
ja oleme seepärast külla kutsunud
Rakvere riigigümnaasiumi direktori
Liisa Puusepa. Oktoobris on muusi-

kapäev ning külaliseks on helilooja
Alo Põldmäe. Novembris on meestepäev ja tahame rääkida naistele
meestest, et mehi mõista ja hoida –
ma väga loodan, et kohale tuleb ka
rohkem mehi! Perenõustaja ja kriisiterapeut Naatan Haamer on igatahes kõnelemas meeste maailmast,“
tutvustas eelseisvaid loenguid Meeli
Männamäe.
Detsembris on rõhk muinasjuttudel ning näha saab lavastust „Näita
end, Juhan Kunder!“.
Hõbeakadeemial on aastatega kogunenud ka rohkelt püsiosalejaid.

„Mõni neist ütleb, et vaatab kava
järgi, mis teda huvitab, teine aga ütleb, et tuleb iga kord kohale, et tulla
inimeste sekka ja tunda end ilusas
saalis hästi tarku inimesi kuulates,“
kirjeldas Männamäe. „See on võimalus tulla omaealiste seltsi, suhelda, vaadata, kuidas teistel läheb ja
kuidas ma ise tundun.“
Sarja korraldamist võtab kui loovat ülesannet, sest teemade välja
käimine ja inimeste otsimine on talle meeltmööda.
Hõbeakadeemia on loengusari,
mis on suunatud Lääne-Virumaa

vanemaealistele inimestele, eelkõige vanusegrupile 60+, kuid oodatud
on ka teised huvilised. Loengud on
alates 29. septembrist iga kuu ühel
neljapäeval algusega kell 12 Rakvere
linnavalitsuse valges saalis.
Hõbeakadeemiaga alustas Tallinna ülikooli Rakvere kolledž, selle
õppeasutuse sulgemisel võttis korraldamise üle Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut.
Sari saab teoks koostöös Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu ja Rakvere linnavalitsusega.
Katrin Uuspõld

Aune Past oma trükivärske raamatu „Meie sibullilled“ esitlusel. Foto: Erakogu
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

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

TÖÖ/KOOLITUS
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ARTML TEOSTAB RASKETEHNIKA
REMONTI- JA VÄRVIMIST.
Meie TAPAL asuv töökoda otsib oma kollektiivi

KEEVITAJAT ning
LIIVAPRITSI OPERAATORIT

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

PAKUME:
- töökohta Tapa linnas
- motiveerivat üle eesti keskmise
töötasu
- võimalust elamispinnale
- paindlikku töögraaﬁkut
- ametile spetsiiﬁlist väljaõpet

Kui see kuulutus sind kõnetas, siis ootame
sinu CV-d ja motivatsioonikirja
aadressile artmltapa@gmail.com,
lisainfo mob 51916311, https://artml.ee/et/,
leia meid Facebookis: ART ML
PAKUN TÖÖD

Pakun välisvee- ja
kanalisatsioonitööd:
välitööd, trass ja septikud. Kiire! Tel 5353
6865

•

• Otsin katuseparandajat

(Koila küla ja Aseriaru
küla objektidele). Tel 5624
4605
• Otsin Jõgevale akna paigaldaja, V korrus. Tel
5624 4605
Vajan Rakvere laserravi tegijat. Soovitav
üksik korralik naine,
väljaõppe ja majutus
võimalus. Tel 554 6490

•

OTSIN TÖÖD

Kogemustega ehitusmees otsib tööd. Vahendid ja auto olemas.
Tel 5678 2709

•

Otsid tööd?
Vajad töötajat?

Ootame Sinu CV-d hiljemalt 03.10.2022 läbi www.cvkeskus.ee,
www.cv.ee või www.adven.ee karjäärilehe.
Lisainfo telefonil 5029312

Sisesta kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee
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SOODUSPAKKUMISED

Kuulutaja reede, 23. september 2022

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

PAKKUMISED 23.-29. september
NÄDALAPAKKUMISED 23.- 29. september

Täislihaviiner
(97% liha)
310 g
Nõo

Juustuvorst Valla
600 g
HkScan

Kodupihvid Maks & Moorits
400 g
Atria

Seapea, 1 kg
3.28

1.68

1.48

2.78

1.24

1.28

8.97 €/kg

HEA HIND

0.28
Poolsuitsuvorst
Põhjamaine,
Sealihasteik
kondiga,
1 kg 1 kg

A+ A

1.58

1.28
3.38
3.88

Juust Džiugas Mild
(12 kuud laagerdust)
100 g

2.13 €/kg

Pikkpoiss kartulipüree ja kastmega
Mamma
350 g
Saarioinen

Singi-šampinjonilõige
(viilutatud) 150 g
Rannarootsi

8.53 €/kg

3.10 €/kg

A+ A

Kanamunad Pesamunad
S-suurus, 10 tk pakis

3.18

1.88

2.78

1.54

7.94 €/kg

0.15 €/tk

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

Köögikoor Farmi
(laktoosivaba)
15%, 400 ml

2.98
3.28
Sea seljatükk, 1 kg

1.88

al 1.38

1.48

1.58

1.24

1.24

15.80 €/kg

Leivajogurt Baltais
380 g / 2 sorti

6.20 €/kg

3.10 €/l

Jogurt Gefilus
(laktoosivaba)
380 g
Valio

Koonusjäätis Super Viva
al 73 g / 5 sorti

6.48

5.58

1.18

1.38

0.98

1.14

2.58 €/kg

Ribikont, 1 kg
(suitsu-keedu)

2.28

1.98
Täissuitsuvorst Kodumaine
(viilutatud)
120 g

1.44

1.18
9.83 €/kg

1.38

1.04

3.00 €/kg

A+ A

al 10.72 €/kg

1.48

5.98

1.08

5.28

al 10.80 €/kg

26.40 €/kg

Kaeraküpsised Jyväshyvä
al 320 g / 2 sorti
Fazer

2.68
1.58

2.74

3.98

2.38
1.34

2.28

3.28

13.60
7.44
€/kg€/kg

06.10

Kommikarp Ferrero Rocher
(kreemitäidise ja pähklisüdamega)
200 g

Piimašokolaad Milka
al 90 g / 3 sorti

Kummikommid Tutti Frutti
180 g / 2 sorti
Fazer

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

al 6.51 €/kg

9.11 €/kg

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

SOODUSPAKKUMISED

Kuulutaja reede, 23. september 2022
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED
23. september-6. oktoober
Päevalilleseemned Y.E.S
(röstitud)
300 g

Kattega maapähklid Mogyi
120 g / 2 sorti

Röstitud rukkileiva-kuubikud Flint
80 g / 3 sorti

Nuudlid 5minutes
(kooreses tomatikastmes)
62 g

Kiirsupp Maggi
al 12 g / 2 sorti

Aedviljapuljong
(12 tk x 10 g)
120 g

2.28

1.18

0.48

1.48

0.54

1.24

1.38

0.78

0.41

1.04

0.38

0.94

4.60 €/kg

6.50 €/kg

5.13 €/kg

Tee Lipton
32 g / 4 sorti

Kohvikapslid Cupsolo
16 tk / 2 sorti
Paulig

1.68

1.34

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

al 39.41 €/kg

20.10

1.34

4.98

1.08

0.31 €/tk

KGT vein Dreamer
Late Harvest
12,5% 0,75 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Hambapasta Colgate
Max White expert
75 ml / 2 sorti

Hambapasta Sensodyne
Anti Caries
75 ml

Laste hambapasta Jordan
50 ml
2 sorti

5.28

1.98

3.28

3.98

1.28

53.07 €/l

25.60 €/l

Deodorant Neutral
al 50 ml
4 tk / 2 sorti

+0.10
Džinn Kingsmill
38%, 0,7 l
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Lõunamaine
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Raseerija Gilette Blue3
Comfort (3 teraga)
3 tk

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.28

5.68

3.18

3.98

Mitsellaarvesi Garnier
Skin Naturals
al 100 ml / 2 sorti
Loreal

3.38

7.48

2.78

2.28

4.98

22.80 €/l

Tampoonid Tampax
Pearl Regular
al 18 tk / 2 sorti

12.45 €/l

Pesuloputusvahend Lenor
930 ml / 2 sorti

Hügieeniside Kotex
Ultra
al 6 tk / 3 sorti

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

Dušigeel Nivea
500 ml
2 sorti

19.90 €/l

Šampoon Puhas Loodus
Nõges
250 ml

3.48
al 18.53 €/l

Habemeajamisgeel Gilette
Series sensitive
200 ml

1.06 €/tk

03.11

7.83 €/kg

Muu alk. jook Cooler
4%, 0,275 l / 6 sorti
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

+ 0.10

KPN Kvaliteetvahuvein
Jaume Serra
Cava Brut Organic
11,5%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

43.73 €/l

Mineraalvesi Perrier
(karboniseeritud)
1l

6.98

5.18

al 17.27 €/kg

16.77 €/kg

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

20.10

1.98

al 5.68

1.38

3.88

5.52 €/l

Pesupulber Ariel
260 g
2 sorti

1.08

3.48

2.14

17.48

3.38

0.74

2.08

1.78

8.98

Nõudepesuvahend Neutral
Sensitive Skin
500 ml

al 0.09 €/tk

Nõudepesuvahend Pur Balsam
Hands and nails
450 ml

2.24 €/l

Niisked salvrätikud Smile Baby
Kummel ja aaloe / 72 tk

Püksmähkmed Pampers
Premium Care
al 20 tk / 3 sorti

6.85 €/kg

0.22 €/tk

Aerosoolmürk Bros
(herilastele ja vapsikutele)
300 ml

3.28

HEA HIND

1.88

13.78

5.48

2.38

1.18

1.38

10.48

4.28

4.76 €/l

2.62 €/l

0.02 €/tk

al 0.37 €/tk

20.10

Nõudepesumasina kapslid Finish
Nõudepesumasina kapslid Finish
Powerball
Power
0%tk
640
g / 40
640 g / 40 tk

4.68
al 0.17 €/tk

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

7.76 €/l

14.27 €/l

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.11

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16, A+. Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, A+. Tel 322 4360; LY, Vilde 6, B. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, C. Tel 322 3561; Kadrinas: Viru 9, A. Tel 325 5810; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, A+. Tel 327 0460; Haljalas: GEA, Võsu 5, A+. Tel 325 1270;
Kundas: Kasemäe 12, A+. Tel 322 4700; Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24, A. Tel 322 3925; Väike-Maarjas: Pikk 9, A+. Tel 326 1150; Rakkes: Faehlmanni 38, B. Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpruse 5, B. Tel 325 1550; Tobia külas: ELEKTRA, B. Tel 322 4746; Aseris: Tehase 23, A. Tel 337 3033. Ida-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuiestee 33, A+. Tel
337 4500; Kohtla-Järvel: Outokumpu 13a, C. Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, A+. Tel 337 4300; Virmalise 2, C. Tel 337 0700; Ahtmes: Maleva 23, A+. Tel 332 0633; Estonia pst 30a, A+. Tel 337 2888; Iisakus: Tartu mnt 55, A+. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a, A+. Tel 336 3200; Vokas: Narva mnt 5, A. Tel 332 7000; Narvas: Pähklimäe 2a, A. Tel 354
1441; Pähklimäe 6a, A+. Tel 354 0420; Rakvere 71, A+. Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, A. Tel 357 0709; NARVA CENTRUM, Tallinna mnt 47, A+. Tel: 356 3350. Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a, B. Tel 776 2956; Pargi 1, A+. Tel 747 7050; Mustvees: Tähe 9, A. Tel 772 3700; Põltsamaal: Tartu mnt 1b, A+. Tel 772 3003. Tallinnas: Lastekodu 14, A. Tel 653
4000; Tammsaare tee 93, A. Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, B. Tel 679 0666; Paasiku 2a, A+. Tel 602 3000; Ümera 13a, B. Tel 607 6888; Endla 53, A. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, A+. Tel 609 9722; Kari 3, A. Tel 609 8380; Majaka 28a, A. Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, B. Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, A+. Tel 6 098 222;
Randvere tee 115, A. Tel 660 5060; Kivila 26, A+. Tel 6077 500; Vikerlase 23, A. Tel 6004700; Mustamäe tee 41, A. Tel 6001700. Raplamaal: Kohilas: Viljandi mnt 3a, A+. Tel 489 2670; Järvakandis: Turu 1, A. Tel 489 4500. Harjumaal: Maardus: Keemikute 41, A. Tel 644 0599; Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald, A. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1, A+.
Tel 607 6000; Loksal: Rohuaia 6, A+. Tel 600 9200; Jüril: TAMMIKU,Aruküla tee 7, B. Tel 609 1630; Kehras: Kose mnt 7, A+. Tel 601 9770; Keilas: Piiri 5, A+. Tel 601 3010; Paldiskis: Rae 26, A. Tel 658 1200; Kosel: Kodu 2, A+. Tel 601 4200; Sauel: Pärnasalu põik 1, A+. Tel 600 4300; Lool: Saha tee 9, A+. Tel 600 4900; Kose-Uuemõisas: Kesk tn 1, A.
Tel 600 8908. Järvamaal: Paides: Pikk 25, A+. Tel 387 0001; Türil: Viljandi 13a, A+. Tel 387 8666; Järva-Jaanis: Lai 23, A+. Tel 385 3200; Koerus: Paide tee 2, B. Tel 389 7570. Pärnumaal: Vändras: Pärnu-Paide mnt 26, A+. Tel 44 39 600; Pärnu-Jaagupis: Uus 20a, A. Tel 446 0620. Tartumaal: Tartus: Soola 7, A. Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,
A+. Tel 742 6200. Viljandimaal: Viljandis: Jakobsoni 2, A. Tel 434 0111. Võrumaal: Võrus: Niidu 8, A+. Tel 772 2377. Põlvamaal: Põlvas: Kesk tn. 41 A+. Tel 79 22333. GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16, Y. Tel 324 4600; Tapal: TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, Y. Tel 327 0462.
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.
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MÜÜA
Hind 100 000 €

Soodushind 33 000 €
Vana hind 45 000 €

2-korruseline kortermaja
Vändra alevis. Üldpind 1013 m2.
www.kv.ee/2335034

2-korruseline maja Rummul,
krunt 4600 m2.
www.kv.ee/3353222

Soodushind 33 000 €

Soodushind 11 900 €

Vana hind 37 500 €

Vabad üüripinnad
meie kauplustes

VÕTAN MÜÜKI KINNISVARA NING AITAN
SIND KÕIKIDES KÜSIMUSTES!

Vana hind 12 500 €

PÕLVA, KESK TN 41
17,5m2(sobiks lillepoeks)
– 1. korrusel

• MUUDATUSPROJEKTIGA
• ELEKTRIPAIGALDISE AUDITIGA
• EHITUSJÄRGSETE TEOSTUSJOONISTEGA
• TULEOHUTUSE DOKUMENTATSIOONIGA
• EHITISE AUDITIGA
• KASUTUSLOA TAOTLUSEGA
• JURIIDILISTE KÜSIMUSTEGA
• MAKSUSTAMISE KÜSIMUSTEGA

Kalana külas Põltsamaal 2-korruseline maja, krunt 2500 m2.
www.kv.ee/3142474

KINNISVARA

Soodushind 41 000 €

Soodushind 14 000 €

• Müüa 2toaline korter 5-kordses äsja renoveeritud majas Tapal. Tel 5664 9980
• Müüa Koigi külas 2toaline korter, II korrusel. Tel 5624 4605
• Müüa 2toaline korter Kahala külas,
Järvamaal. Köögimööbli ja tehnikaga. Tel
5624 4605
• Müüa Vägari külas Jõgevamaal 2toaline
korter (keskküttega). Tel 5624 4605
• Müüa Loksa linnas 2toaline korter, I
korrusel. Keskküttega. Tel 5624 4605
• Müüa Tartus Anne 28, I korrusel 2toaline
remonti vajav korter, otse omanikult. Tel
5624 4605
• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 5911
2529
• Müüa Kurista külas 3toaline korter. Tel
5624 4605
• Müüa Tihemetsa alevikus 3toaline korter,
I korrusel. Möbleeritud. Tel 5624 4605
• Müüa Tõrma külas,Rakvere vallas renoveerimist vajav 2-korruseline maja. Tel
5624 4605
• Müüa Vändra alevis 2-korruseline renoveerimist vajav kortermaja. Tel 5624 4605
• Müüa Rummu alevis renoveerimist
vajav maja suure krundiga (4600 m2). Tel
5624 4605
• Müüa Kalana külas renoveerimist vajav
3-korruseline maja. Tel 5624 4605
• Müüa Aseriaru külas remonti vajavate
hoonetega kinnistu 1,4 ha. Tel 5624 4605
• Müüa Rae vallas, Vaidasoo külas 3,3 ha
maatulundusmaa. Tel 5624 4605
• Müüa garaaž Saue tänaval, helista tel
529 1004

Vana hind 18 500 €

RAKVERE,
TURU KAUBAMAJA,
LAADA 16
49,4m2; 49,1m2; 52m2
Müüa 2-korruseline maja Tõrma
külas, krunt 3500 m2.
www.kv.ee/3134721

Müüa Koigi külas (Järvamaa)
2-toaline korter, II korrusel.
www.kv.ee/3464663

Soodushind 13 000 €

Hind 29 000 €

Vana hind 15 800 €

Müüa Põltsamaal Vägari külas,
2-toaline korter, keskküttega.
www.kv.ee/3401447

Müüa Loksal remonti vajav
2-toaline korter koos hindamisaktiga, I korrusel.
www.kv.ee/3427855

Hind 17 500 €

Hind 13 500 €

Kuristal, Jõgevamaal I korrusel
3-toaline remonti (67 m2)
vajav korter.
www.kv.ee/3432580

Kahalas külas, Jõgevamaal
2-toaline korralik korter (51 m2).
www.kv.ee/3434275

Hind 10 000 €

Hind 23 500 €

Tihemetsa külas, Pärnumaal
müüa 3toaline osaliselt
möbleeritud korter.
www.kv.ee/3427439

Hind 82 000 €

Müüa Tartus Anne 28, I korrusel
remonti vajav korter, 2-toaline.
www.kv.ee/3448202

Müüa maatulundusmaa Rae
vallas, Harjumaal 3,3 hektarit.
www.kv.ee/2984458

LOKSA,
ROHUAIA 6
71,2m2 - 1. korrusel

TARTU, KESKUSE TEE 2
8,7m2 (sobiks lillepoeks) –
1. korrusel

Lisainfo tel 5624 4605
igor@sacito.eu
TINGI!

• Anda üürile Vinnis 1toaline möbleeritud
korter. Tel 5624 4605
• Üürile anda või müüa 1toaline keskküttega korter Tamsalus (tuba, köök, esik, vannituba, pakettaknad, turvauks). Tel 5680 1956
• Anda üürile Sõmerul 2toaline korter.
Tel 5624 4605
• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahjuküttega korter Kadilas. Tel 501 0497
• Anda üürile Tapa linnas 2toaline korter.
Tel 5624 4605
• Anda üürile Põlvas 2toaline korter. Tel
5624 4605
• Anda üürile Türi linnas 2toaline korter.
Tel 5624 4605
• Anda üürile Rakveres 3toaline korter.
Tel 5624 4605
• Anda rendile vana laut (remonti vajav ), el.
liitumine olemas + puurkaev, Koila külas. Tel
5624 4605

ÄRIPINNAD

NARVA, RAKVERE 71,
MEGAMARKET
85,6m2; 10,3m2; 316,6m2;
25m2 - 1. korrusel

Tel: 5554 5501
www.grossitoidukaubad.ee
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi,
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe
järgi. Arveldamine ja dokumentide vormistamine kohapeal. Tel 5438 0594
• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid.
Võivad vajada remonti, olla seisnud, avariilised, heas korras, romud jne. Huvi pakuvad
ka vene autod. Sobiva pakkumise puhul
kiire tehing. Romud kustutan arvelt. Maksan
head hinda! Tel 5357 7108
• Soovin osta Lada/VAZ 2106 või 2103. Võib
vajada remonti. Tel 505 4853

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee
• Müüa mikrobuss Citroen Jumper 2007. a,
läbinud väikse õnnetuse aga töökorras, hind
kokkuleppel. Tel 5801 8832
• Müüa veoauto GAZ-53 koos varuosadega.
Tel 5624 4605

OST

VAHETUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA
PARANDUS
Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

AUTO KLIIMASEADMETE
REMONT JA TÄITMINE

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

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

NARVA, TALLINNA 52,
220m2 - 1. korrusel

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

• Anda rendile äripind, 55 m2 (heas korras,
konditsioneer jm), bussijaama vastas Vilde
14, Rakvere. Sobib ka hambaraviks, odavad
kommunaalkulud. Tel 5648 6638

OST

Üürile antavad korterid:

• 2toaline Jõgeva 180 EUR (V korrus),
www.kv.ee/3151249
• 2toaline Sõmeru 200 EUR (III korrus)
www.kv.ee/2543471
• 1toaline Uhtna 150 EUR (III korrus)
www.kv.ee/2499819
• 1toaline Vinni 160 EUR (II korrus)
www.kv.ee/3155739
• 3toaline Rakvere 300 EUR (IV korrus)
www.kv.ee/2858287
• 2toaline Põlva 270 EUR (I korrus)
www.kv.ee/2856134
• 2toaline Tapa 195 EUR (I korrus )
www.kv.ee/3318653
• 2toaline Türi linn 210 EUR (V korrus)
www.kv.ee/3012257

tel.51
l 51 023 90

GARANTEERIN SULLE PARIMA HINNAGA SWEN PAHKLA
a.ee
swen.pahkla@uusmaa.ee
TEHINGU!

Aseri lähistel maja koos
krundiga 1,4 ha.
www.kv.ee/3362079

Vana hind 48 500 €

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

• Soovin osta korteri või maja Rakveres
või lähiümbruses, võib vajada remonti.
Soodsa hinna puhul tehing kohe! Tel 522
6500
• 5-liikmeline pere ostab 3- või enam toalise korteri, väiksema maja või maja osa
Rakvere või lähiümbrusesse, otse omanikult.
Tel 5592 2258
• Soovin osta maja Rakveres või selle lähiümbruses max 15 km. Tel 525 2303
• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord
pole oluline ja samuti võib sisse jääda kogu
teie vana prügi või mittevajaminevad asjad.
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500
• Ostan garaaži Mulla või Vilde tänaval.
Tel 5648 6638
• Soovin osta garaaži Rakveres hinnaga kuni
3500 €, olenevalt asukohast ja seisukorrast.
Tel 5596 6959

VÕTAN ÜÜRILE
• Soovin üürida 3-4toalist korterit/maja
Rakveres või selle lähedal. Ahjuküttega. Tel
5619 0581

ANNAN ÜÜRILE
• Anda üürile Uhtnas 1toaline möbleeritud
korter. Tel 5624 4605

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

• Auto elektroonika
remont ja elektritööd
• Diagnostika
• Autovalveseadmed
• Webasto ning Eber- späsher
paigaldus ja remont
• Haakekonksude
müük ja paigaldus

Asum
aadr e uuel
essi
Gardi Elektroonika OÜ
l
Narva 49, Rakvere,
tel 5052 065

• Ostan seisvaid autosid ja romusid!
Ostan ka neid mida lammutus ei soovi.
Sularaha kohe kätte! Vajadusel registrist
maha! Võib pakkuda absoluutselt 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 kasutult seisvaid. Koha peal kiire
vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan
seisevauto@gmail.com või tel 5618 8671.
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas.
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata
lisaks: www.seisevauto.ee
• Ostan igasuguses seisukorras vanu sõidukeid, vanaaegseid sääreväristajaid,
tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ,
Riga, delta) jne. Maksan head hinda! Tel
5388 4499

VÄIKE-MAARJA
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD
Euroopa ja Jaapani autodele
● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont
tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee
Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja
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FEKAALIVEDU

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni
Eelistatud Järvamaa ja
Lääne-Virumaa,
võimalik ka üle Eesti.

TALVEREHVE

TEENUSED

RASKETEHNIKA,
FRONTAALLAADURITE,
KAHVELTÕSTUKITE

• Autoklaaside müük ja paigaldus.
Tel 325 5505

- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika

- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde

Tel 5553 0770

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)

Tel 5608 9094

Transportteenus.

VEOAUTODE ning
SÕIDUAUTODE

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

VEOTEENUS JA RENT

TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA
JÄRGMISI TÖID:

Tel +372 5647 1977

KAUBA, TREILERVEOD JA
TÕSTETEENUS
Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m,
kraana noole pikkus 14 m

KAEVETEENUSED
• Teostame kõiki suuremaid ja väiksemaid kaevetöid miniekskavaatoriga.
Puurime ka auke aiapostidele. Tel
529 9356

ARMITEC OÜ

● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja
kanalisatsioonitööd
● Elamute ja
mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi
renoveerimistööd
● Septikute ja
mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent
(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük
(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784,
arved.armitec@gmail.com

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

EHITUSTEENUS
• Müün, paigaldan ja remondin õhksoojuspumpasid ja konditsioneere.
Tel 502 4944

• 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

www.cormet.ee

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike survepesu ning ummistuste
likvideerimine, settepaakide
tühjendamine ja puhastamine,
kanalistasioonipumplate puhastamine, 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.

• Valmistan uksi/aknaid. Tel 5349 6065

• Osutan teenust kaubaveobussiga.
Tel 554 6353

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine,
remont ja rõngaste vahetamine. Kaevuümbriste ehitus ja käsipumpade remont.
Tel 5840 0240
• Biopuhastite ja septikute paigaldus
ning müük. Helista tel 5757 0202 või kirjuta
erlend@eestiseptik.ee

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

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

* 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

Kontaktivabalt!!
Suur valik
uusi- ja
kasutatud
rehve
Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

3,5t ekskavaatori rent.
100€/päev, vajadusel
transpordivõimalus.
Info tel 504 0118

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüsteemide paigaldust ning hooldust
(pottsepp, korstnapühkija, keskküttespetsialist, soojuspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaama
pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

 TORUABI JA AVARIIDE
LIKVIDEERIMINE

FEKAALIVEDU JA VESI

Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528
• Teeme ehitus- ja remonditöid ning vannitubade remonti. Aitame teid sisekujundusel.
www.kenriko.ee. Tel 508 3305
• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santehnilisitöid, elektritöid. Samuti vannitubade
remonti. Tel 518 7979
• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528
• Teeme korteritele ja vannitubadele remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979
• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult,
boilerite puhastus ja remont. Tel 5890 2983
• Elektritööd kogemustega elektrikult. Tel
5349 5632
• Pleki kantimine: valmistame plekke vastavalt kliendi soovile. Automaatpink - kõik
detailid õige kraadi ja mõõduga. Vajadusel
mõõdame ja paigaldame. Tel 5340 8041
• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 5565
3842, www.pursoojustus.ee
• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785
• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad,
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552
8487, Vaiko
• Korstnapühkija. Tel 5560 4046
• Korstnapühkija ja pottsepateenused.
Tel 522 1165
• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. Tel 5552 8487
• Korstnapühkija puhastab ja hooldab
küttesüsteeme. Viru Küttesüsteemid OÜ.
Tel 5664 4440
• Pottsepp ehitab ja remondib küttekoldeid. Tel 506 9683
• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad,
ehitus ja remont. Tel 5647 2716, email viruahjud@gmail.com.
• Teen kindakrohvi (korstnad, soojamüürid, seinad jne). www.kenriko.ee Tel
508 3305

 SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

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

Vaheta rehvid
soodsalt!
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• Teostame elumajade, korterite, vannitubade ehitus- ja remonditöid. Tehtud
töödele garantii. Tel 518 7979
• Küsi hinda ehitustöödele. Teostame kõiki
ehitus- ja remonditöid. Tehtud töödele
garantii. Tel 518 7979
• Saunade, grillimajade, varikatuste,
terrasside ehitus. Tel 5889 2528
• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa hinnaga immutatud puidust piirded. Tehtud
töödele arve ja garantii. www.kodupuit.ee
Tel 5888 9999

Planeerimise tööd,
kaevetööd. Kraavide
puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja
rajamine. Võsa eemaldamine
giljo iniga, põllumaa
juurimine.
Tel 5665 4087

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

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd.
Eramajas, korteris kui ka tootmishoones.
Tehnosüsteemide hooldus, remont ja
diagnostika. Eriväljasõidud 7 päeva
nädalas. info@watercat.ee, tel 5697 9409
• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749
• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamentide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail:
Initex@hotmail.com

Settekaevude tühjendamine
ja reovee ära vedu
lääne-virumaal
Tel 513 7633
Fekaalivedu ja
settekaevude
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE
RENT
Sevrik OÜ
517 6299

• Teostame kõiki lammutustöid koos
prahi äraveoga. Tel 5308 1705
• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga.
Tel 5889 2528
• Remont, ehitus, lammutus, siseviimistlus. Plaatimine, parketi paigaldus. Korterid,
majad, saunad jne. Tel 504 5560
• Ehitusprojektide koostamine. Rekonstrueerimis- ja muudatusprojektid.
Laiendusprojektid ja mõõdistusprojektid.
Ehituslubade taotlemine, ehitusteatise
esitamine. Kasutuslubade taotlemine
ja kasutusteatiste esitamine. Lühikesed
tähtajad! Tel 58507731, email: info@korsarprojects.eu.
• Teostame kvaliteetset ehitus- ja
viimistlustööd. Üldehitus, remonttööd
(korterid, majad, kõrvalhooned), maja
ehitus vundamendist võtmeteni. Kui
hindad täpsust ja head kvaliteeti, siis
helista tel 527 4546 või kirjuta meile
ardo_lint@hotmail.com

 VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
 KANALISATSIOONI˨
SÜSTEEMID
 VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus
 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com

Kortermaja trepikodade remont ja
renoveerimine.
Tel 5553 0770
KÕIK ELEKTRITÖÖD
Projekteerimine ning
dokumentatsioon.
Tel 5341 9510
lepikuelektritood@
gmail.com
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Korterite, vannitubade
ja trepikodade remont.
• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profiilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutusvarustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofiilide 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

Pikaajaline kogemus antud
valdkondades:

Tel 5553 0770

• Erinevad katusekatte
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

KAARDID
ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727. 24H.

SOODNE JA KIIRE
TELLIMUS MEILT!

www.ennustus.ee

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus
kõik ühest kohast)

Ohtlike puude
langetamine,
puudehooldustööd,
hekkide pügamine,
kändude freesimine.

Kontakt
Kontor 325 1730
Toomas 508 8497
info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

TORUTÖÖD
Süvavee-, tsirkulatsiooni- ja muud
pumbad.
Vaata kodulehte
www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147,
KÜSI HINDA !

Lammutustööd koos
prahi ära veoga.
Tel 5553 0770

TEOSTAME
KVALITEETSEID
EHITUS- JA
VIIMISTLUSTÖID
• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD
(KORTERID, MAJAD,
KÕRVALHOONED)
• MAJA EHITUS
VUNDAMENDIST
VÕTMETENI

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

WWW.VOODRILAUD.EE
Müügil:
Sise- ja välisvoodrilauad
Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine
Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!
Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Kui sulle pakub huvi,
siis helista tel 527 4546
või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

Teostame lamekatuste
ja viilkatuste ehitustöid
ning ka katuste
remonttöid
www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Sise-, välis-,vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus.
• Septikute, imbsüsteemide,
mahutite müük ja paigaldus.

MUUD TEENUSED

HINNAD ALL.

ATV-D

Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €),
200 CC (1750 €), 250 CC, ATV-D lastele 60CC
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)

KROSSIKAD

125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid,
5 käiku

MOOTORID

sääreväristajale (170-200 €), mopeedile
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC;
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•JALGRATTAD NAISTELE
1-KÄIGULINE 175 € JA
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

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
Hiina rollerite, mopeedide, atv-de
remont ja hooldus.
Motopood

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

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

• Ostan ENSV-aegset tarbekunsti (ARS,
UKU, LINDA) jne ning märke. Tel 518
0702

www.kuulutaja.ee

OÜ Häcke Paide pansionaat
pakub lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust eakatele.
Hind alates 28 €/ööpäev.
• Mahla pressimine Rakvere piires 50
senti liiter. Mujale kokkuleppel. Pressi ja
purustaja rent 40 €/päev. tiiu.vali@mail.
ee. Tel 5820 5070
• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168
• Rakvere linna eakate kodune hooldus.
Võtame vastu teie soove kodusele hooldusteenusele. Info ja registreerimine tel 5384
7407, kuulutus ei aegu!
• Massaažiteraapia. Pakume Rakveres
terapeutilist massaaži, kiropraktikat, spordimassaaži, kuputeraapiat. Meie peamine
eesmärk on aidata Sul õigesti, efektiivselt ja
kiirelt taastuda! Broneeri aeg telefonil 5880
4094
• Hauaplatside hooldus ja korrashoid.
Pakume nii ühekordset kui ka hooajalist
hauaplatsihooldust. Tel 5820 7337, lisainfo
http://www.kalmistuhooldus.ee
• Pööningute ja keldrite koristus. Tel
5889 2528
• Puude eemaldus teenus Lääne-ja
Ida-Virumaal. Tel 5397 3270, kuulutus ei
aegu!
• Koristan ära teie vanaraua keldritest ja õuedelt, kaasa arvatud auto
akud, vana auto dokumentidega ja
kodutehnika. Tel 5672 7600
• Ansambel, õhtujuhtimine, peoplats,
toitlustus. Tel 5190 1697
• Tantsumuusika ühemehebändilt. Õhtu
juhtimine. Tel 514 9885
• Pakun raamatupidamisteenust mikro- ja
väikeettevõtetele. Töö algdokumendist kuni
majandusaasta aruandeni välja. Kontakt:
raamat.vihosa@gmail.com
• Arvutite hooldus ja remont. Printerite
müük, hooldus ja rent. Kohapeal suur valik
kvaliteetseid, soodsa hinnaga analoogtoonereid. Alates 31.01.2022 uus aadress E.
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaadress info@
itsalong.ee
• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus
ja remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite
ost ja müük. Utiliseerime vana elektroonikat.
Helista juba täna tel 551 2053. Vaata ka
www.hss.ee

Septikutel eurosertifikaat.
Tehtud töödele garantii.
INFO: tel 503 5766

TRIMMERITÖÖD.

vassivere.traktor@gmail.com

Ka pikemad koostööd.

www.vassiveretraktor.ee

• Ostame tuhandeid vanaaegseid esemeid, ka mööblit ja väärismetalle. Tühjendusostud majapidamiste likvideerimisel.
Raha kohe, koju kutsed tasuta, üle Eesti.
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528
2330, info@hansaantiik.ee
• Ostan nõukaaegse mahlapressi ja õunapurustaja. Tel 507 9984
• Ostan vene Norma mudel- ja mänguautosid, pakkuda võib kõike, ka remonti
vajavaid. Tel 5672 7175
• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaasid,
klaasid, pitsid jne. Pakkuda võib kõike.
Tel 507 9984
• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, maksan kuni 170 € vaasist. Paku julgesti. Tel
5672 7175
• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõusid,tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761
• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984
• Ostan garaaži töölaua kruustangid, võib
pakkuda ka koos töölauaga. Tel 507 9984
• Ostan vana mootorratta, võrri, mopeedi.
Pakkuda võib kõike, ka varuosi. Tel 5672 7175
• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672
7175
• Ostan majapidamise likvideerimisel igasugust vanakraami, ka tänapäeva esemeid,
teile mittevajalike esemeid ja antiiki, hinnad head, koju kutsed. Tel 503 1849
• Ostan maale, akvarelle (all nurgas R.
Sagrits, E. Kits, R. Uutmaa, E. Okas jne).
Pakkuge ka teisi tuntud kunstnikke. Samuti
must-valgeid seinapilte ja naiste kujusid.
Korralik hind, raha kohe kätte! Tel 5677
0569
• Ostan kuldmündi, hind kuni 500 €. Lisaks
hõberahasid. Tel 5590 6683

Tel 5555 3356

Hind sisaldab toitlustust (4x
päevas), ravimeid, sauna,
mähkmeid ja igapäevaseid
olemteenuseid.
Elamiseks 1- ja 2-kohalised toad,
hoones on li ja invatõstuk.
Igal korrusel oma söögisaal
ja puhkeruum.
Info tel 5342 2248, 337 5190,
paide@hooldekodud.ee

Tsirkulatsioonipump
NOVA
„tark“ A energiamärgis,
8 töörežiimi
25/130/60
25/180/40(60)
HIND 90 €,
UUS! GARANTII!

Tel 5662 1147, 324 4103

OÜ Häcke Kohtla-Järve
hooldekodu
pakub lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust.
Asume Järveküla tee 30,
Kohtla-Järve.
Hind alates
25.00 EUR/ööpäev.
Info tel 337 5190,
aa.kodu@ne .ee
KODU
• Kas kellelgi on pakkuda vanu propaani
ja hapniku balloone? Palun helistada. Tel
5678 0335
• Käsitsi kooritud kuuselatid, aiapostid,
katusemalgad ja mõrravaiad. Tel 5662
5497
• Müüa rahvariiete komplekt ja pastlad
nr 39; akordion Weltmeister 96 bassi,
akordion Manfrini-Itaalia 12o bassi, laste
rahvariide pluusid. Info telefonil 5674
0905
• Müüa keraamilised plaadid - 15x15
cm, riidekirst koos madala baarikapiga-individuaaltellimus, fototehnikat
ja fotoalast kirjandust. Info tel 5674
0905
• Müüa jootmiseks tina 12 kg – 80
pulka ja kampoliga tinatraat läbimõõduga 3 mm – 12 kg. Tel 5646 0712
• Müüa kreissaag. Tel 5349 6065

Tsirkulatsioonipump
MAGI 2
„tark“ A energiamärgis,
8 töörežiimi
25/60/130
25/40(60;80)/180

HIND 110-120 €,
UUS! GARANTII!
Tel 5662 1147, 324 4103

Ostan pildil olevad esemed. Värvid võivad erineda.
Pakkuge ka teisi Tarbeklaasi vaase ja karahvine.
Tel 529 1288
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SUUR VALIK
LASTE ATV-SID ja
KROSSIRATTAID
RAKVERE PIKK 6
• VARUOSAD MARGI
MUDELITELE
• VARUOSAD HIINA
MUDELITELE
• SÕIDUVARUSTUS

UHTNA SAEVESKI
müüb aastaringselt
soodsalt ehituslikku
SAEMATERJALI
(prussid, lauad),
HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-,
terrassi-, servamata
lauad)

PROOVISÕIDU
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee
5637 4243

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-Virumaa

Transpordi võimalus!
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või
uhtna.saeveski@gmail.com

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad
Ostan
ENSV-aegseid
märke ja
autasusid,
margikogu.

Müük, hooldus,
paigaldus
+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

Tel 510 7541

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

METS

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

Müüa sõelutud
muld,
10 €/tonn.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

• Müüa ümarterast, pikkus 125 cm, läbimõõt 4 cm. Tel 5889 2528
• Bauroc ecoterm 375 mm 80 tk; Bauroc
vaheseina element 150 mm 105 tk; Bauroc
vaheseina element 100 mm 8 tk; Bauroc
sillus 1600/150/200 1 tk kõik uued ja
korralikud, Bauroc liim 13 kotti asuvad
Väike-Maarja vallas. Tel 504 6009

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

• Kadunud koer, kes reageerib nimele
Kev. Koer on sõbralik ja harjunud läbima pikki vahemaid. Kaduma läks Haljala
vallast, Tatruse külast. Kev on kiibitud.
Ootame oma sõpra koju tagasi, kes
näeb looma siis võimalusel kinni võtta
ja helistada tel 5693 9481

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

OÜ UHTNA PUIT
müüb

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

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

Müüa saetud lõhutud
kü epuid koos
koju veoga.
Tel 5615 2941

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI,
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk),
SISEVOODRILAUDA
(kuusk, mänd, saar),
PÕRANDALAUDA
(kuusk, mänd, kask, lepp),
SAUNALAUDA
(must lepp, haab),
TERRASSILAUDA
(mänd, kuusk).
Võimalikud erinevad
proﬁilid ja laiused.
Samas pakume paigaldust.
Tel 528 8224
www.uhtnapuit.ee

KÜTTEPUUD

Ostame kasvavat
võsa, puhastame
teie kraavi- või
põlluäärse maa.

• Müüa Kungla Talu kartulit „Gala“ ja „Laura“. Hind 30 kg võrk/15 €. Võtan vastu säilituskartuli tellimusi. Info tel 514 1338, vedu
• Müüa talvekartul. Sordid: „Laura“, „Teele“
ja „Lilly“. Koti suurus 25 kg, hind 20 €. Kartul
on kasvatatud Lääne-Virumaal, kasutatud
komposteeritud sõnnikut, ei kemikaale.
Transport Rakverest kuni 15 km tasuta. Info
tel 5191 1679. Samas võimalik tellida ka
punapeeti, porgandit, nendest valmistatud
mahla või kõrvitsamahla
• Müüa häid õunu „Kuldrenett“, samas
ostan kukeseeni. Tel 5349 9628
• Müüa porgandit ja punapeeti 1 €/kg.
Samas võimalik tellida porgandimahla.
Info tel 5191 1679
• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vajadusel
tükeldamine. Info tel 5196 2628 või 5354
3002

OÜ ESTMET IE müüb

Pidevalt müüa saetud
ja lõhutud küttepuid,
veovõimalus.
Asume Kunda lähedal.
Tel 523 4142
kuulutused.kuulutaja.ee

katuse-, seina- ja sileplekki
(kivi-, trapets- ja
laineline proﬁil)
Hind al. 7 eurot m².
Saadaval
harja- ja viiluplekid.
Hind 5 eurot jm
Tel 508 6435

• Müüa sõelutud musta mulda, asukoht
Rakveres, lisainfo telefonil 526 1408
• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 9113

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaasist
vaase, nõukogudeaegseid ja vanemaid
ehteid, sõlgi, käevõrusid, merevaiku, karpides lusikaid, EW aegseid
kohvikanne ja piimakanne. Samuti
ostan nõukogudeaegseid ja ka vanemaid
raamitud seinapilte, graafilisi lehti,
õlimaale, akvarelle, kujusid, keraamilisi
seinaplaate, fotoaparaate, fotosid, fotoalbumeid, postkaarte jne. Igasuguse
huvitava vanavara, raamatute ja kunsti
ost! Tulen ise kohale - raha kohe kätte!
5649 5292

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

Lisainfo
tel 5347 7664
PÕLLUMAJANDUS

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

LOOMAD
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• Katela saekaater pakub sae- ja höövelmaterjali koos kohaletoomisega.
Lisaks saematerjalile valikus veel küttepuud ning küttepinnad. Võimalik
ka ise materjalile järele tulla - asume
Katela külas, Rakvere vallas. Lisainfo
kodulehelt http://www.katelapuit.ee,
meili teel: katelapuit@gmail.com või
helistades tel 5982 1004

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984
• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pakkuda võib kõike. Tel 5616 5761

Asukoht Lääne-Virumaa.
Tel 5364 3269

ò



• 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
• Müüa toored lõhutud ja kuivad küttepuud. Halu pikkus vastavalt kliendi
soovile. Saadaval ka kuivad küttepuud
kotis. Hinnad alates 95 €/ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald. Tel 5375
4750
• Müüa 40 L võrkkotis: kuiv lepp 4 €, kuiv
kask 4.50 €. Tasuta transport Rakvere piires.
Tel 5371 9870

• Ostan kasutatud mootorsae, võib vajada
remonti. Tel 503 9650
• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 5845

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

• Müüa killustiku erinevad fraktsioonid, ehitusliiva, täiteliiva, haljastusmulda. Suuremate koguste tellimisel
koostame hinnapakkumise. Asume
Rakveres. Tel 5619 8547

òò

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

OST

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

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid,
käevõrusid, merevaiku, münte, hõberublasid, paberrahasid, kellasid,
hõbedat (pitsid,lusikad,portsigarid jne).
Huvitavad ka vanad rinnamärgid, medalid, ordenid, koolimärgid, spordimärgid,
märgikarbid ja märgivaibad. Ostan
raamatu „Oikumeeni äärel“ 30€/tk ja
enne 1940. aastat trükitud nahkköites
raamatuid (raamatu selg või kaaned on
nahaga kaetud) ja muid vanu raamatuid.
Pakkuda võib igasuguseid esivanematest
jäänud asju! Tulen ise kohale - raha kohe
kätte! 5649 5292
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• Ostan majapidamise likvideerimisel igasugust vanakraami, ka tänapäeva esemeid,
teile mittevajalike esemeid ja antiiki, hinnad
head, koju kutsed. Tel 503 1849

Kuulutaja reede, 23. september 2022

Ostan kaubaaluseid:
EUR, FIN ja märgistamata.
Tel 5552 2789

TÄNA MAAILMAS

Klubi Hämarik alustab 55-ndat
hooaega 9. oktoober kell 12
Rakvere kultuurikeskuses.
Juhatus

Täna 83 aastat tagasi, 23.
septembril 1939. aastal
suri Londonis Austria psühholoog, psühhoanalüütik,
psühhiaater ja neuroloog
Sigmund Freud. Ta oli üks
tuntumaid spetsialiste oma
erialal, kuid kannatas mitme sõltuvuse käes.

TEATED

TUTVUS
• Vallaline proua 60 soovib tutvuda korraliku mehega vanuses kuni 65. Tel 5478 0282

MUU
• www.toonklaas.ee
• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 1727.
24H. www.ennustus.ee
• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. Eraelu- ja suhteprobleemide nõustamine.
Anname teile parimaid soovitusi. Kõne
hind 1,48 €/min

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) valmistamine,
hauasamba paigaldus,
liivavedu ja paigaldus
ning hauaplatside
korrastus ja hooldus
Lääne-Virumaal ja
Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad!
Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

1939: suri Freud, 20. sajandi üks kuulsamaid teadlasi

Allan Espenberg
Kord olevat keegi vanamutt ennustanud Freudi emale, et ta on sünnitanud suurmehe ja Sigmundist saab
maailmakuulus inimene. Hiljem
kuulis Freud sarnaseid ennustusi
veel mitu korda. Ja kuigi Freud ise
suhtus sellistesse ettekuulutustesse
skeptiliselt, uskus ta alati oma suurde saatusesse, mille poole ta juba
alates lapseeast püüdles.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist
otsustas Freud saada juristiks, sest
tal polnud vähimatki huvi meditsiini vastu. Esimestel õpiaastatel
Viini ülikoolis, olles kõik eksamid
sooritanud „viie peale“, õppis Freud
zooloogiat ja lahkas konna. Ja tema
esimene teadustöö oli pühendatud
jõeangerjate soolistele erinevustele.
Freudi üks tõsisemaid sõltuvusi oli tubakas, millessse ta kiindus
kahekümnendates eluaastates. Kui
teadlane läks üle sigarettidele, suitsetas ta sageli rohkem kui 20 suitsu
päevas. Hoolimata arstide hoiatustest suitsetamise ohtlikkusest, oli
Freud veendunud, et see harjumus
suurendab tema produktiivsust ja
loomingulisust.
Pärast seda, kui 1923. aastal avastati Freudi suust vähkkasvaja, eemaldasid arstid suurema osa tema
lõualuust. Kuigi järgmise 16 aasta
jooksul tehti talle veel 33 operatsiooni ja tema jaoks valmistati suur
protees, mis tekitas teatud ebamugavusi, ei jätnud Freud suitsetamist
kunagi maha.

Freud oli esimene
narkodiiler

MATUSETEENUSED
Külmhoidla
Matusetarbed
Transportteenused
AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

konnas ja temast sai natside võimule
tulles eriline sihtmärk. Ainult tänu
oma sõpradele Franklin Rooseveltile ja Napoleoni lapselapsele printsess Marie Bonapartele õnnestus
Freudil 1938. aastal koos naise ja
tütrega põgeneda Pariisi ning seejärel Londonisse.
Freud viskas hiljem oma tagakiusamise kohta irooniliselt nalja: „Milliseid edusamme oleme me saavutanud! Keskajal oleks mind tuleriidal
põletatud, aga meie päevil rahulduti
kõigest mu raamatute põletamisega.“ Austriast lahkudes oli mees juba
82aastane ja järgmisel aastal ta suri
Londonis.
Muide, Sigmund Freud oli ainult ühe korra abielus ja ta elas oma
abikaasa Marthaga koos üle poole
sajandi. Martha Freud (1861-1951)
elas abikaasast mõned aastad kauem
ja suri 90aastaselt samuti Londonis.

1880. aastatel hakkas Freud huvi
tundma tollal vähetuntud seadusliku uimasti vastu, mida üks Saksa
sõjaväearst kasutas stimulaatorina
kurnatud sõdurite puhul. Jutt on
kokaiinist. Uimastiga enda peal tehtud katsete tulemusel leidis Freud,
et seedimine, meeleolu ja üldine seisund paranesid pärast kokaiini tarbimist oluliselt.
Freud jagas oma sõpradele kokaiiniannuseid, manustas kokaiini

Freudil aitas
surra tema sõber

Sigmund Freud. Foto: commons.wikimedia.org

ka oma patsientidele ja andis seda
isegi oma tulevasele naisele Marthale, lisaks reklaamis ta oma artiklites ja loengutes aktiivselt selle
ravivaid omadusi. Kui aga Freud
andis kokaiini oma patsiendile ja lähedasele sõbrale Ernst von
Fleischl-Marxowile, keda raviti
morfiinisõltuvusest, siis tekkis tal
nagu teistelgi narkomaanidel uus
sõltuvus – kokaiinisõltuvus.
1887. aasta alguseks kummutas
teadus lõplikult viimased müüdid
kokaiini kasulikkuse kohta, see
mõisteti avalikult hukka kui üks
inimkonna nuhtlusi koos oopiumi
ja alkoholiga. Freud lõpetas ravimi
meditsiinilise kasu reklaamimise,
kuid jätkas selle kasutamist isiklikel
eesmärkidel migreeni, nohu ja depressiooni korral kuni 1890. aastate
keskpaigani.

jastus raamatut „Unenägude tõlgendamine“ (Die Traumdeutung) ainult
351 eksemplari, teist trükki ei antud
välja veel kümne aasta jooksul. Eesti
keeles ilmus see teos 2007. aastal.
Siiski langes psühhoanalüüsi
populaarsuse tõus kokku ühe produktiivsema perioodiga Freudi
elus. Freudi populaarsus teadlase ja
arstina kasvas pidevalt. Psühhoanalüütiku erapraksisele kulus terve
töönädal. Seejuures pärinesid väga
vähesed tema patsiendid Viinist.
Enamik abivajajaid tuli Venemaalt,
Ungarist, Poolast, Rumeeniast ja
teistest riikidest.
Huvitavaks faktiks on seegi, et
Freud kandideeris 32 korda Nobeli
preemiale, kuid ta ei võitnud seda
kunagi.

Freudi legendaarne
raamat põrus

Pärast Austria annekteerimist Saksamaa poolt ründasid natsid Freudi
korterit ja Gestapo pidas ülekuulamiseks kinni tema tütre Anna, kellest oli selleks ajaks saanud samuti
nimekas psühhoanalüütik.
Kuigi Sigmund Freud ise oli
ateist, oli ta sündinud juudi pere-

Raamat, mida Freud pidas enda kõige olulisemaks teoseks ja mille kallal
ta töötas aastatel 1897–1899, ebaõnnestus müüginumbrite poolest.
Esimese kuue aasta jooksul alates
esmatrükist 1900. aastal müüs kir-

Natsid ajasid teadlase
Austriast välja

Enne psühhoanalüüsi tekkimist kasutas Freud oma patsientide ravimisel aktiivselt hüpnoosi. Üsna kiiresti
mõistis teadlane, et patsiente on
lihtsam transsi viia, kui nad lebavad
diivanil. Kui ta loobus hüpnoosist
ning hakkas praktiseerima psühhoanalüüsi ja vestlema patsiendiga,
siis jätkas ta ikkagi oma patsientide
diivanile pikali asetamist. Arvatakse,
et Freud ei tahtnud neile silma vaadata ja just seetõttu istus ta patsiendi
vaateväljast kaugemal diivani peatsis
toolil.
Freudil oli fenomenaalne mälu:
ta suutis ilma raskusteta jätta meelde raamatute ja artiklite sisu. Lisaks
valdas teadlane suurepäraselt ladina,
kreeka, prantsuse, inglise, itaalia,
hispaania, vanajuudi ja saksa keeli.
Samas kartis ta kogu elu numbreid 6
ja 2. Ta ei peatunud kunagi hotellides, kus oli üle 61 numbritoa, et talle
kogemata ei antaks kurjakuulutava
numbriga tuba. Aga 6. veebruaril
eelistas Freud oma kodust üldse
mitte väljuda.
1939. aasta suveks oli Freud kurnatud ravimatust suuvähist. 21.
septembri õhtul võttis 83aastane
mees oma sõbra ja arsti Max Schuri
käest kinni ning tuletas talle meelde
lubadust asjatult mitte piinelda ja
aidata surra. „Praegu toimub puhas
piinamine ja sellel pole mõtet,“ lisas
Freud. Pärast loa saamist Freudi tütrelt Annalt manustas Schur sõbrale
piisava morfiiniannuse, et peatada
haiguse tõttu nõrgestatud vanamehe
süda.
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KAUBA NIMETUS
Kartul
Maitseroheline
Küüslauk
Tomat
Väike kurk
Sibul
Värske peakapsas
Kaalikas, peet
Suvikõrvits
Kõrvits
Porgand

ÜHIK MADALAIM
HIND
kg
1.00
kg
8.00
kg
10.00
kg
2.50
kg
2.50
kg
2.00
kg
1.50
kg
1.50
kg
1.00
kg
1.00
kg
2.00

KÕRGEIM
HIND
1.50
12.00
4.00
3.00
3.00
2.00

2.50

KAUBA NIMETUS
Aeduba
Põlduba
Aedvaarikad, Eesti
Pohlad
Jõhvikad
Astelpaju marjad
(oksaga)
Ploomid, imp.
Ploomid, Eesti
Õunad, Eesti
Kukeseened
Mesi

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

ÜHIK MADALAIM KÕRGEIM
HIND
HIND
kg
5.00
kg
5.00
kg
12.00
14.00
liiter
6.00
liiter
6.00
kg
kg
kg
kg
kg
kg

6.00
3.00
2.00
1.50
12.00
7.00

3.50
3.50
2.00
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KUHU MINNA
Rakvere Tarvakõnd 2022
Pühapäeval, 25. septembril toimub Rakvere Tarvakõnd 2022.
Start kell 12.00 Rakvere staadionilt, registreerimine kohapeal kella 11.00-st. Rada kulgeb linnas, Vallimäel, Tammikus ja Palermo
radadel kokku 8 km. Finišis ootab staadionil tee ja pirukas, osavõtukaardid osalevad auhindade loosis. Rada võib valida ka lühema,
nt 5 km, osalustasu 2 €, pensionärid ja õpilased 1 €, lapsed tasuta.
Ürituse korraldaja Spordiveteranide koondise juhatus. Info telefonil 5358 5989, Maie Tamm.

Rakvere teater
23.09 kell 19 „Algus“ v/s, lav Tiina Mälberg
27.09 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. Helen Rekkor
29.09 kell 11 „Sirli, Siim ja saladused“ s/s, lav. Mari Anton
30.09 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s, lav. Peeter Raudsepp

Lääne-Virumaa pensionäride ühing

Sportlaste meeskonnast on kõige eredamaks peategelaseks kirjutatud Aivar Kuusmaa, keda kehastab Reigo Sagor. Foto: Pressimaterjalid

Väga hea spordifilm: „Kalev“
Ove Mustingu värskelt kinodesse jõudnud filmi korvpallimeeskonnast Kalev on
juba jõutud nimetada aasta parimaks filmiks.
Margit Adorf
Mina nii suure vaimustusega hurraa
ei hüüaks, sest endiselt pean möödunud aasta parimaks hoopis üht
juba jaanuaris kinodesse jõudnud
dokfilmi, kuid „Kalev“ on hea film
kindlasti. Küll aga kahtlen ma selles, kas film väga palju korda läheb
neile, keda üldse ei huvita sport ega
korvpall. See on puhas spordifilm ja
kui keegi püüab väita, et see nii ei
ole, siis see keegi valetab.
Mina, paraku, olen see inimene,
kellele sport korda ei lähe. Ise sporti teha tervisespordi mõttes – väga
tore, kiidan ja kummardan. Aga ma
ei ole kunagi olnud tugitoolisportlane, mulle ei meeldi sporti vaadata
platsi ääres, telerist, kuulata raadiost
ülekandeid, ma ei loe spetsiaalselt
spordiuudiseid. Ma olen selles suhtes vähemuse esindaja, arvan ma,
sest spordivõistlustele kaasaelamine on minu mulje põhjal rahva seas
sügavalt juurdunud ja selle põhjal
ennustan filmile väga suurt publikumenu, seda enam, et film on väga
hästi õnnestunud.
Ma võin küll olla spordikauge
inimene, kuid ma ei ole filmikau-

ge inimene ja võin kinnitada, et
filmikunsti vallas on tegemist tubli
saavutusega, võib arvata, et nii mõnigi fänn vaatab seda filmi mitugi
korda.
Kuigi ma spordivõistlusi isiklikust huvist ei kuula-vaata, siis
ometi tuleb tunnistada sedagi, et
filmis tegutsevate sportlaste nimed
ei ole mulle võõrad. Kalev räägib
loo siiski omal ajal väga tuntud
meeskonnast, kelle kohta pritsis
uudiseid laviinina ja kui just päris metsas ilma teleri ja raadiota ei
elanud, siis iga viimne kui inimene, kes Kalevi meeskonnaga samal ajal elas, teadis neid nimesid.
Aivar Kuusmaa, Rauno Pehka,
Margus Metstak, Sergei Babenko,
Gert Kullamäe, Tiit Sokk, Riho
Soonik, Jaak Salumets. Mu vanaema oli kirglik spordifänn, vaatas
absoluutselt igasugust sporti suure kaasaelamisega. Mulle meeldis
see, et tal oli niisugune hobi, kuigi
ma sama huvi ei jaganud. Kannatasin ära kogu selle vilekoori ja
karjumise, aga nüüd kinosaalis oli
suur nostalgialaks ja vanaema tuli
meelde.
Kindlasti pakub film eelkõige just
nostalgilist rännakut minevikuradadele neile, kes on ise filmis kujutatud perioodi läbi elanud, 80ndate
teise poole, olgu siis täiskasvanuna
või lapsena. Arvan küll, et filmi võivad julgelt vaatama minna ka need,
kellele muidu korvpall suuremat

korda ei lähe, kuigi kindlasti pakub
see palju enam rõõmu neile, kes on
ise ka spordilembesed, olgu siis kasvõi üksnes tugitoolisportlasena.
See film on täis treeninguid,
võistlusi, spordikaadreid, kõik käib
siiski ja ainult ümber spordi, kuid
märkimisväärne osa selles filmis on
ka nõukogudeaegsel õhustikul, mida
on minu arvates pea perfektselt ekraanile toonud kunstnike-valgustajate meeskond. Hämmastav, kui
palju nõukaaegseid interjööre on
suudetud välja võluda. Noorematele
peaks ütlema, et jah, kõik oligi nii
pruun ja rõve. Küll on veidike filmi
alguses üle pingutatud vaesusega,
kus sportlastel on nii viledad tossud,
et tossupaelad aina katkevad. No nii
suur ikaldus tol ajal siiski ei olnud,
et saapapaelu ei oleks saanud uute
vastu vahetada. Aga eks see oli omamoodi sümbol, kuna filmi lõpus on
meestel juba kiiskavvalged Adidase
tossud. Mädast minevikust helgesse
tulevikku!
Näitlejad on filmis väga veenvad,
suurepärane töö Mait Malmstenilt peatreener Jaak Salumäena ja
Priit Võigemastilt Riho Soonikuna.
Sportlaste meeskonnast on kõige
eredamaks peategelaseks kirjutatud
Aivar Kuusmaa, keda kehastab Reigo Sagor. Talle sekundeerib filmis
värskelt tiimiga liitunud Gert Kullamäe, keda kehastab Mihkel Kuusk.
Päris kõik sportlased ei saa võrdselt
sõna ja spordifännide seas on kost-

nud eriti kõva nurinat sel aadressil,
et Tiit Sokk on teenimatult vähe
rambivalguses. Kuid siiski, võistluste emotsioon on tugevalt esile toodud, suurepärane kaameratöö Rein
Kotovilt.
Stsenaariumi on filmile kirjutanud Martin Algus, Ove Musting
ja Mehis Pihla. Minul kui tavavaatajal loo jutustamisele olulisi
pretensioone ei olnud, peale selle,
et ma oleks ikka veidike vähem
sporti tahtnud. Natuke rohkem
meeskonna omavahelist suhtlemist sekka. Kasvõi näiteks see, kus
vahepeal on kuu aega võistluspausi poliitiliste sündmuste tõttu ja
meeskond käib treeneri selja taga
iga päev endiselt treenimas. Seda
vaid mainitakse möödaminnes.
Praegu keskendus loo raskus peatreenerile ja tema heitlustele, oleks
tahtnud rohkem näha meeskonna siseelu. Just seda, mis tavaliselt
jääb spordivõistluste ajal ekraani
taha. Praegu on küll vaimustavalt
edastatud korvpallimänge, kuid
puudub meeskonna sisemine dünaamika. Filmis emotsiooni siiski
jätkub ja soovitan kõigil spordisõpradel seda filmi just kinos vaadata.
Ei tasu karta, et film spordi radadelt
väga palju kuskile isiklikesse suhetesse või muudesse kõrvalteemadesse takerdub. Siin on esikohal
sport, korvpall, tugevas ajastukastmes. Annab ajamasina efekti välja
kindlasti.

teeb. Head teod rõõmustavad teda,
aga pahalaste peale läheb tal kulm
kortsu ja kui ikka hing täis saab,
karistab karmilt. Siis saadab ta oma
ainsa poja siia maapeale, kellel laseb
piinarikast surma surra. Viimaks
aga võtab ta mõned lemmiklapsed
taevasse ja teised saadab põrgusse
igavesti piinlema. Selline jumalapilt asetub kõikide teiste fantaasiamaailma väljamõeldud tegelastega
ühele riiulile. Mina sellist jumalat
ei usu.
Kuid milline päris Jumal siis on?

Annan mõne vihje, mis võiks mõtte
liikuma panna: kõiksuse alus, eksistentsist enam, ülim täius… Kui sa
oled huvitatud sellest, milline on päris Jumal, siis tule ja arutame koos –
Rakvere Karmeli koguduses toimub
Alfa kursus. Alates 6. oktoobrist
on kümnel neljapäeva õhtul algusega kell 18.30 võimalik sõbralikus
õhkkonnas saada teadmisi kristluse põhitõdedest. Kursus on tasuta,
peale loengut on võimalik küsimusi
esitada ning vestelda. Rohkem infot
www.karmel.ee/alfa.

Naeruväärne jumal
Andrus Mänd
usuteaduse magistrant

I

nimesed suudavad uskuda siiralt igasuguseid naljakaid asju.
Lapsepõlves me usume hambahaldjat ja jõuluvana, võibolla isegi
mõnda nähtamatut sõpra. See on
loomulik ja ilma selleta kaoks ju
suur osa lapsepõlve võlust ja põnevusest!
Kuid ühel ajal saabub kasvamise
ja arenemise käigus hetk, kui teadmised avarduvad ning lapsepõlve

fantaasiamaailma kujutlused jäävad
minevikku. Neist saavad toredad
mälestused, mida vahel nostalgiliselt
meenutada.
Kuid on inimesi, kes ka täiskasvanuna leiavad ebareaalseid asju
millesse uskuda. Kadunud on küll
usk jõuluvanasse, kuid asemele on
tulnud usk kivikestesse, kristallidesse ja teab mis kummalistesse
asjadesse nähtamatus maailmas.
Usutakse, et jumal on nähtamatu
olend taevas, kes hõljub kusagil ja
jälgib hoolega, mida iga inimene

Klubi Kuukiir tuleb kokku 25.09.2022, 23.10.2022, 27.11.2022,
18.12.2022, 22.01.2023, 19.02.2023, 19.03.2023, 16.04.2023, 21.05.2023
algus kell 14.00 Rakvere kultuurikeskuses F.R.Kreutzwaldi
tn 2.
Mälumäng toimub 19.10.2022; 23.11.2022; 14.12.2022; 18.01.2023;
15.02.2023; 15.03.2023; 12.04.2022 algusega kell 12.00 Rakvere sotsiaalabikeskuses (Ed.Vilde tn 2A).
Maakondlik kokkusaamine toimub 16.10.2022 Tamsalu kultuurimajas, algus kell 13.
Info teisipäeviti Rakvere Rohuaia 6 kell 10.00-13.00; tel. 527 8162
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• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID,
KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS
I
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-50%

Ootame külastama!

E-R 10-14
L-P suletud

TALLINNA 15, RAKVERE (Parkla maja taga)

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

I

MUGAVAD JALANÕUD
ALGAVAKS SÜGISEKS!
* RIEKER

* TAMARIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

puidust siseuksed al 90.valged sileuksed al 65.valged profiiluksed al 75.VÄRVIMINE
Basic välisuksed al 260.PEITSIMINE
Nordic välisuksed al 320.laudisega välisuksed al 180.LAKKIMINE
korteri välisuksed al 170.tulekindlad EI30 uksed al 250.tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-

* CAPRICE

* REMONTE

* AALTONEN

Avatud: E-R 9-18, L 9-15

Tel 5647 3004
stuseni!

Ideest teo

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee
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Järelmaksu
võimalus!

Oleme avatud:
E-R 8.00-17.30
L 9.00-14.00

Lucia Plus 12kW
kahe lisaõhukanaliga WiFi

Ke y 6kW

Dahiana Plus VFS 10kW
lisaõhukanaliga

Teorema Plus 12kW
kahe lisaõhukanaliga

Jaama pst 5, Rakvere I Tel: 5586 786 I e-mail: kyttesalong@gmail.com I www.küttesalong.ee

