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Kui koolis saab õppida ka emotsioonidega toime tulema
Uhtna põhikoolis oli sel õppe-
aastal teise ja kaheksanda 
klassi õpilastel võimalik psüh-
holoogilise nõustaja abiga õp-
pida ära tundma ja toime tule-
ma oma emotsioonidega ning 
omandada sotsiaalseid osku-
si. Kinnitust sai tõsiasi, et mi-
da nooremalt alustada, seda 
parem. 

Katrin Uuspõld

Uhtna põhikooli direktor Egle Neu-
haus otsis selleks õppeaastaks kooli 
psühholoogi. Tema kabinetti sattus 
ka terapeut Kristiina Isand-Savinski. 
„Ütlesin talle, et ma ei taha, et koo-
lipsühholoog tegeleks ainult tule-
kahju kustutamisega, vaid ta tege-
vus peab olema ka ennetav – harides 
lapsi, kuidas oma emotsioonidega 
toime tulla, kust abi saada, kuidas 
kaasõpilast märgata,“ rääkis Egle 
Neuhaus.

Läks nii, et Isand-Savinski ei tul-
nud Uhtnasse koolipsühholoogiks, 
vaid koos direktoriga pandi kokku 
pilootprojekt teisele ja kaheksandale 
klassile: kord nädalas kaks tundi sot-
siaalsete oskuste õpitubasid oktoob-
rist kuni aprillikuuni. Lisaks kooli-
tused õpetajatele ja lapsevanematele.

„Tagasiside oli, et lastele ja noor-
tele see väga meeldis. Me näeme, et 
sellise programmiga tuleks alusta-
da varem – teine klass on väga õige 
iga. Tegime lastele ka teste ning tei-
se klassi puhul olid muutused väga 
suured. Kaheksandas klassis läksid 
üldtulemused paremaks, paari kü-
simuse puhul läksid tulemused alla, 
aga arvan, et see tulenes laste suu-
remast teadlikkuse tõusust ja nad 
hindasid asju teisti kui algses testis,“ 
rääkis Neuhaus. 

Pilootprojekt sisaldas ka kooli-
tusi lapsevanematele ja õpetajatele. 
„Küsimusi oli vanematel seinast 
seina, noorte hügieenist, seksuaal-
susest kuni selleni, kuidas nendega 
keerulistel teemadel rääkida,“ rääkis 
Neuhaus ja lisas, et lapsevanemad 
soovisid ka edaspidi koolitusi saada. 
„Võibolla siit arendada välja lapse-
vanemate kool. Väga loodan, et 
saame ka järgmisel aastal analoogse 
sotsiaalsete oskuste projektiga jät-
kata.“

Lapsevanemad on direktorile öel-
nud, et õhtused jututeemad on nii 
mõneski kodus muutunud – lapsed 
võtavad ise nende jaoks olulisi tee-
masid üles. Neuhausi sõnul on suur 
õnn, et kohalik omavalitsus toetab 
ennetustööd. „On väga keeruline 

haridust pakkuda lapsele, kellel on 
emotsionaalsed või vaimsed prob-
leemid. Kui ta oskab oma emot-
sioonid ära tunda ja nendega toime 
tulla, saame meie pakkuda ka kva-
liteetset haridust,“ rääkis koolijuht. 
Küll tõdes ta, et psühholoogilist abi 
leida on tänapäeval siiski keeruline – 
Uhtnasse otsitakse siiani oma kooli-
psühholoogi ning tasuline psühho-
loog Tallinnas või Tartus jääb palju-
dele kättesaamatuks. 

Oluline on kodu roll
Ka psühholoogiline nõustaja Kristii-
na Isand-Savinski tõdes, et kahjuks 
ei ole täna psühholoogiline abi alati 
laste ja vanemate jaoks kättesaadav. 
„Tõhusa teraapia õnnestumise võti 
on vastastikune sobimine, kus peab 
tekkima vastastikune tundmine, et 
vestluspartner on minu inimene,“ 
rääkis Isand-Savinski. „Teraapias 
käimine on senini stigmatiseeritud. 
Tõsi, see arusaam on ajas üha vähe-
nenud, kuid pikk tee on veel siiski 
minna. Oluline on meeles hoida, et 
nõustamisele ei pea minema ainult 
siis, kui midagi on halvasti, vaid see 
aitab ka hoida saavutatut ning head 
elukvaliteeti.“

Uhtna projekti puhul oli tema 
jaoks oluline vanemate kaasamine. 
„Sageli helistavad-kirjutavad lapse-
vanemad, kes soovivad, et võtaksin 
nende lapse ja „teeksin ta korda“. 
Kui aga pakun vanemale, et ta tu-
leks kõigepealt ise, siis sageli sellele 
enam ei vastata. Mina võin lapsele 
olla tore mängukaaslane teraapias, 
aga kui laps koduses keskkonnas 
samasugust usaldust ei koge, süve-
neb valukoht veelgi. Laps saab oma 
probleemidest jagu ainult läbi toeta-
va keskkonna: saame last tervenda-

da läbi vanemate suhte, läbi ema või 
isa, olgu nad koos või eraldi. Kui ko-
dune õhkkond ja suhtumine muu-
tub positiivseks ning usaldavaks, siis 
muutub ka lapse sisemaailmas pal-
ju,“ rääkis nõustaja. 

Uhtna kooli projekti vestlus-
õhtutest võtsid lapsevanemad rohke-
arvuliselt osa. „See on tähtis ka ko-
gukonna mõttes, sest vanemad saa-
vad omavahel sotsialiseeruda ning 
kinnituse, et teistelgi on muresid,“ 
nentis Isand-Savinski. 

Ta on märganud, et lapsevane-
mad vajavad vestlusi vanemaks ole-
mise teemadel, teadmist, et ideaal-
seid vanemaid ei ole olemas ning et 
eksimine on lubatud. „Kuidas lapse-
ga paremini suhelda, anda mõista, et 
teda armastatakse, talle soovitakse 
head. Oli ka paarisuhet puudutavaid 
küsimusi,“ tõi Isand-Savinski välja 
mõned teemad, mis vanematele ak-
tuaalsed.

Põhivõti selleks, et vestelda tur-
valiselt ebamugavatel teemadel, on 
tema sõnul kohalolu. „Kõrvaliste 
asjadega tegelemine vestluse ajal on 
täiesti välistatud. Vestluseks tuleb 
leida ühine aeg, küsida, millal on tei-
sel sobilik kuulata. Kui näed päriselt 
inimest, kellega suhtled, siis saab 
tekkida ühendus, kui näed silmi-nä-
gu-kehakeelt. Siis tulevad mängu 
peegeldamisoskus, kas ma kuulan 
inimest, kellega ma räägin, või ma 
samal hetkel mõtlen enda peas talle 
vastust. Selle puhul aitab peegelda-
mine. See tekitab tunde, et mind on 
kuulnud, kui keegi peegeldab mulle 
minu sõnu,“ soovitas nõustaja.

Nõuannetest on kasu
Sellist sotsiaalsete oskuste õpetamise 
projekti võrdleb Kristiina Isand-Sa-

vinski seemne külvamisega, mille 
tulemust on näha siis, kui noor ini-
mene seisab silmitsi valikute ja ot-
sustega. „Loodan, et sel valiku tege-
mise hetkel meenub noorele kuuldu. 
See on ellusuhtumise õpetus,“ rääkis 
Isand-Savinski.

Teise klassi puhul nägi ta tera-
peudina silmnähtavalt muudatusi 
kõnepruugis ja suhtumises. „Teine 
klass on väga hea vanus, kus anda 
kaasa ettevalmistus puberteediea 
suunas liikumisele. Nii saadakse 
keerulisemates situatsioonides os-
kus oma tundeid ära tunda ja nende-
ga midagi peale hakata. Meie ühis-
kond liigitab kahjuks tundeid hea-
deks ja halbadeks, kuid terviklikkuse 
mõttes vajame neid kõiki. Ma ei saa 
olla päriselt õnnelik, kui ma ei ole 
olnud väga vihane. Me vajame oma 
tundeid,“ rääkis Isand-Savinski.

Mõlema vanusegrupiga käsitleti 
suhtlemisoskusi ja põhiemotsioone, 
kuidas neid ära tunda. Kuidas me 
neid füüsiliselt ja emotsionaalselt 
kogeme, kuidas märgata teist ini-
mest, kel on emotsionaalselt raske ja 
mida teha, kui endal on raske.

 „Kaheksas klass oli suurem välja-
kutse keerulise puberteediea tõttu. 
Selles vanuses lõhutakse vanemate 
seatud piire ja avastatakse ennast, 
oma teed. Noorele ligi saada on kee-
rukas väljakutse, sest tal on palju 
sisekonflikte, ta ei ole enam laps, aga 
ka veel mitte täiskasvanu,“ kirjeldas 
Isand-Savinski. 

Tagasisidest selgus, et noored on 
siiski palju omaks võtnud. Kristiina 
Isand-Savinski märkis, et temani on 
jõudnud päringuid ka teistest kooli-
dest, kes sooviksid sellist sotsiaalsete 
oskuste kursust oma programmi lü-
litada. 

Lapsevanemad dialoogi harjutamas. Fotod: Erakogu
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Eesti bussijaamades tegutsevad reisiraamatukogud
Sel nädalal avati Tallinna bus-
sijaamas pidulikult raamatu-
kogude aasta reisiraamatuko-
gud. Värsked raamaturiiulid 
on lisaks pealinnale ka Tartu, 
Jõhvi ja Rakvere bussijaamas, 
kust reisijatel on võimalik en-
dale teekonnale meelepärast 
kirjandust lugemiseks kaasa 
võtta. 

Katrin Uuspõld

Tegelikult sätiti raamaturiiulid val-
mis juba paar nädalat tagasi, nii et 
Rakvere bussijaama raamaturiiul sai 
sel nädalal juba uuesti paarisaja raa-
matuga täidetud. Selle eest, et reisi-
raamatukogud oleks kirjandusega 
varustatud, hoolitseb Eesti Hoiu-
raamatukogu.

Riiulitel olevaid teoseid saavad 
reisijad endale sõiduks tasuta kaa-
sa võtta. Teoseid tagastama ei pea, 
kuid need võib jätta mõne teise 
bussijaama raamaturiiulisse, kui see 
seal olemas on. 

Hoiuraamatukogu osakonna-
juhataja Kai Lugus rääkis, et huvi 
on raamatute võtmise vastu olnud 
suur. „Püüame arvestada just ko-
halikke olusid, nii sai Rakveresse 
saadetud haridust puudutavat kir-
jandust, teatri ja näitlejatega seotud 
raamatuid, kuna Rakveres on teater, 
aga ka lasteraamatuid, ilukirjandust, 
ulmekirjandust, krimkasid. Tallinna 
bussijaama panime lisaks ka nii palju 
ukrainakeelseid raamatuid, kui meil 
oli,“ rääkis Kai Lugus.

T grupp OÜ omanik Hugo Osu-
la märkis, et Tallinna, Tartu, Jõhvi 
ja Rakvere bussijaamad on ühed 
suurimad Eestis. „Sealt liigub aastas 
läbi umbes kolm ja pool miljonit 
reisijat,“ ütles Osula ja viitas, et pea-
gi saavad raamaturiiuli ka Haapsalu 
reisijad.

Sarnase lahendusega raamaturiiu-
lid on varasemalt avatud Tallinna 
lennujaamas, Valga raudteejaamas, 
Tori, Are ja Pärnu bussijaamas.

„Tänavune raamatukogude tee-
ma-aasta sobib hästi raamatukogu-

de mõiste ja piiride nihutamiseks. 
Raamatukogud on oluline ning va-
hetu võrgustik, kus peituvad suured 
võimalused,“ sõnas kultuuriminis-
ter Tiit Terik. „Teel olles kipume 
unustama, et võiksime kiirustamise 
asemel võtta aja endale, panna käest 
telefoni või arvuti ning hoopis raa-
matut lugedes mõtet puhata. Jul-
gustan seega kõiki teelisi kasutama 
reisiraamatukogude võimalusi ning 
bussisõitu raamatu seltsis veetma,“ 
lisas Terik.

Tallinnas Suur-Sõjamäel asuv 
Eesti Hoiuraamatukogu on ainu-
laadne raamatukogu, mis võtab 
kõigilt, nii eraisikutelt, asutustelt, 
kirjastustelt kui teistelt raamatuko-
gudelt vastu heas seisukorras säilita-
mist väärivat kirjandust ning proo-
vib leida neile uue lugeja ja kodu. 

„Igal tunnil tuuakse meile bussi-
dega, järelkärudega, sõiduautodega 
raamatuid, mida me sorteerime – 
mis väärt raamat, seda pakume eda-
si koolidele, rahvaraamatukogu-
dele ja sel aastal eriti hoogustunud 
kogukondlikesse lugemisnurka-
desse. Nüüd samamoodi bussijaa-
made raamatukogudesse,“ rääkis 
Lugus.

Ta lisas, et regulaarselt antakse 
ka raamatuid Hiiumaa praamidele 
ja Tallinna lennujaama. „Lennujaa-

mas on nii võõrkeelset kui lastekir-
jandust, reisiraamatuid, raamatuid 
Lennart Merist, kõigest, mis seon-
dub Tallinna lennujaama ja Eestiga, 
mida turistid saavad kaasa võtta kin-
gitusteks või iseendale,“ selgitas Kai 
Lugus.

Eesti Hoiuraamatukogudusse 
jõudvatest raamatutest on Luguse 
sõnul vahel pool, vahel kolmandik 
sellist kirjandust, mis suunatakse 

kohe makulatuuri. Selline raamat on 
kas väga halvas korras või on tege-
mist nõukogudeaegse kirjandusega, 
mida on hoiuraamatukogusse juba 
väga palju kogunenud. „Me ei viska 
neid lihtsalt ära, vaid eraldame papi, 
paberi ja oleme prügi ehk kõvakaa-
nelised kaaned lähevad olmeprügina 
jäätmekäitlusesse, papist ja paberist 
aga tehakse uus paber,“ rääkis Lu-
gus.

Rakvere põhikool avab tänavaraamatukogu

S el laupäeval peab Rakvere põhikool kevadlaata, kus lapsed 
kauplevad enda kasvatatud taimede, käsitöö ja küpsetistega. 
Avatud on ka õpetajate kohvik, kultuuriprogrammis esinevad 

kooli mudilaskoor ja solistid, külla tuleb Uhtna Mandoliinikoor ning 
Tarvanpää segarühm tantsib ise ja õpetab ka publikule tantse. Võima-
lus on kaasa lüüa ka varjevõrgu punumisel.

„Laat toimub iga ilmaga, kui tõesti peaks kõvasti sadama, kolime 
oma tegevustega koolimajja sisse, aga praegu küll loodame, et kevadlaat  
saab õues peetud,“ rääkis Rakvere põhikooli huvijuht Reesi Efert.

Ühtlasi avatakse sel päeval koolihoovis, ilmastikuolude eest kaitsva 
galerii all, ka tänavaraamatukogu – igaüks saab raamatukapist võtta en-
dale lugemiseks huvipakkuva raamatu ning võib ka riiuliridu täiendada 
raamatutega, mis endal kodus üle, aga võiks teistele põnevust pakkuda. 
Idee tekkis kooli huvijuhil Reesi Efertil, kes sarnaseid tänavaraamatu-
kogusid Tartus kohanud oli. „Kevadlaat on sellise raamatukogu avami-
seks hea aeg,“ leidis Efert. 

Katrin Uuspõld

Rakvere bussijaam on üks paikadest, kus asub reisiraamatukogu. Foto: Aron Urb
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Loodusest leiab toidulauale 
palju tervistavat ja maitsvat
Karepa ravimtaimeaia perenaine Katrin Luke juhib tähelepanu, 
et looduses on alanud salatihooaeg: noored võilille- ja nurme-
nukulehed, karulaugud, naadid, kortslehed, peagi ka hõrgud 
tillukesed pärnalehed – kõigist neist saab valmistada suurepä-
raseid salateid, mis tervist turgutavad.

Katrin Uuspõld

Karulauk, see puhastava toimega 
lauguline, on paljudele tuttav ja ar-
mastatud kevadine suutäis, mis oma 
aiast, loodusest või turult tee meie 
menüüsse leiab. Võilille aga teatakse 
rohkem kui umbrohtu. Katrin Luke 

ütleb, et võilill on oma toimeainete 
poolest kolm korda rikkam kui mis-
tahes salatitaim. „Karotinoide on 
võililles rohkem kui porgandites. 
Koostises leidub rohkelt A-, K-, B-, 
C-, E-vitamiine, mineraalidest kalt-

siumi, vaske,  mangaani, rauda ning 
lisaks on ta ka diureetilise toimega,“ 
loetles Katrin Luke. 

Tema korjab võilillelehti salatis-
se varjust. „Kui nad kasvavad puu 
varjus, võib suvi läbi võtta, ei ole 
kibedad. Aga kes kibedust kardab, 
võib võtta rootsu ära või hoida na-
tuke aega soolvees,“ soovitas Katrin 
Luke.

Ta annab nõu ka noppida salatis-
se nurmenukulehti, mil on puhas-
tav toime, kortslehti ja noort naati. 
Viimased teevad head liigesehai-
guste korral. „Mida väiksem, seda 

maitsvam, kõige parem on selline 
„kolmikvaresejalg“,“ sõnastab Katrin 
Luke noppimise kriteeriumi. Hi-
lisemaid lehti tasub kuivatada, aga 
esimese salati või omleti soovitab ta 
teha just noortest lehtedest.

Paljudele tuleb üllatusena, et noo-
red, mõnesentimeetrise läbimõõdu-
ga pärna lehed on väga maitsvad. 
„Need sobivad hästi karulauguga 
kokku nende jaoks, kes tahaksid ka-
rulaugu maitset mahendada,“ mär-
gib Luke.

Salati tegemine on lihtne: no-
pitud saak valada üle meelepärase 
salatikastmega ja riivida peale veidi 
head kõvemat tüüpi juustu. Klassi-
kaline kaste koosneb kokku segatud 
sidrunimahlast, meest ja õlist. Luke 
soovitab proovida ka sidrunimah-
la asemel õunäädikat, balsamicot, 
ebaküdoonia või alõtšasiirupit ning 
mee võib asendada ka pruuni suhk-
ruga.

Toeka karulaugusalati saab, kui 
hakkida karulauk ja keedetud muna 
ning segada need hapukoorega, 
maitseks veidi soola.

„Noor naat on ka omleti sees suu-
repärane: praadida sibul ja paprika, 
lisada naat, valada peale lahtiklo-
pitud muna,“ juhendab Luke. Ta 
soovitab proovida ka lahtist pirukat 
naadist: maitseks lisada paprikat ja 
peale valada muna-rõõsakooresegu 
või muna-keefirisegu.

Kes taimedest ära tunneb põld-
osja, siis tema võrsed ja juured on 
maikuus suurepärased võis praadi-
des. „Põldosi on räniallikas, tasub 
neerude puhastamiseks, naha juuste, 
küünte limaskestade tugevdamiseks 
seda teha,“ soovitab Katrin Luke.

Kasulik kuusk
Katrin Luke selgitab, et noortes 
kuusevõrsetes on sidrunhapet ja ee-
terlikke õlisid, mis muudavad nad 
väga maitsvaks. Nendest soovitab 
ta blenderdada toormoosi, mida 
sättida lisandiks kohupiimale ja ra-
putada peale ka veidi palmisuhkrut. 
„Noort okast pole vaja keeta, lihtsalt 
purustada koos suhkru või meega 
köögikombaini või blendriga pee-
neks ja süüa tuleb otsekohe pärast 
tegemist,“ õpetab ta.

Aastaringselt saab kuuseokstest 
– tubli paarkümmend sentimeetrit 
okste otstest lõigatud juppidest – 
valmistada aga kuuseoksajooki.

„Maitseks võib panna ka ingve-
rit, pruuni suhkrut või mett, aga 
võib ka ainult okstest – seda saab 
teha igal aastaajal. Kuuseoksad tü-
keldada umbes iiesentimeetristeks 
juppideks, kes soovib, võib ka ainult 
okkaid panna – valada üle veega ja 
blenderi või saumikseriga purustada 
minut-paar,“ õpetab Katrin Luke.

Roheliseks muutunud vesi nõru-
tada läbi sõela ning timmida veega 
parajaks joogiks. Kui on kangem, on 
justkui pits tervisejooki, kui lahjen-
dada veega rohkem, on joogipoolis.

„Maitseb vürtsikalt. Kes soovib, 
lisab mett või suhkrut. Võib ka 
ingverijupi lisada blenderdamise 
ajal. Selline jook sisaldab klorofülli, 
C-vitamiini, eeterlikku õli, on kasu-
lik hingamisteede haiguste ja viirus-
te korral. Vanas okkas on mineraale 
rohkem kui kevadistes võrsetes. 
Kuumutades paljud ained kaovad, 
seega on toorjook kasulikum. Seda 
kasutatakse väsimuse korral, pärast 
haiguse läbipõdemist. Mõni ütleb, et 
vereanalüüsid on kehvad olnud, aga 
nädal kuuseoksajoogi tarvitamist 
on verepilti parandanud,“ räägib 
Luke.

Kuuseokkajoogiga tehtav kuur 
kestab 7-10 päeva. „Tal on vaigud 
sees, tugevad eeterlikud õlid, nii et 
kellel on neerupuudlikkus, siis ei to-
hiks liialdada, vaid piirduda vaid ühe 
tervisejoogiga, aga mitte teha kuu-
ri,“ ütleb Katrin Luke.

Kuuseokkaid saab kasutada ka 
maitseainena. Karepa ravimtai-
meaed on teinud „Metsamaitse ür-
disoola“, mille koostises on kuivata-
tud ja jahvatatud kuuseokkad, pih-
lakamarjad ja pune, mis on segatud 
soolaga. „Sobib suurepäraselt ahju 
pandava kaelakarbonaadiga, rukki-
jahuga paneeritud šnitslitele, midagi 
muud pole vaja lisada,“ ütleb Katrin.

Maitsesoolade valmistamisel soo-
vitab ta kuivatatud ürdid hõõruda 
läbi sõela, marjad kuivatada-jahva-
tada ja segada soolaga vahekorras 
liiter taimi, liiter soola. „Kilogrammi 
vahekord on teine – liiter taimi kaa-
lub vähem kui liiter soola,“ juhib ta 
tähelepanu. 

Kuuseokas on ka puhastava toi-
mega. „Kuuseokkas on pool Mende-
lejevi tabelit, palju kasulikke aineid: 
eeterlikke õlisid, flavonoide, kloro-
fülli, lignaane, tanniine, C-vitamii-
ni, vaike. Okastes leiduvaid fütos-
teroole peetakse kasulikuks halva 
kolesterooli alandamiseks ja süda-
mehaiguste korral,“ loetleb Luke ja 
soovitab huvilistel tutvuda Ain Raa-
li raamatuga „Kuula kuuske“.

Vaadates suvele
Suvi läbi kollaselt säravad võilille-
õisikud sobivad Luke sõnul suu-
repäraselt fritüürimiseks: vaja on 
valmistada pannkoogitaigen, kasta 
varre otsas võililleõisik taignasse ja 
seejärel õli sisse fritüüri. „Võilille-
õisikuid saab taignas valmistada ka 
pannil, sama saab teha kortslehega,“ 
julgustab ta proovima.

Angervaks hakkab juulis õitsema 
ja temast saab teha maitsvat ning 

kasulikku siirupit. Luke õpetab, et 
õied tuleks üle valada suhkrusiirupi-
ga ja lisada midagi haput, et käärima 
ei läheks.

„Sidrunhape, punased ja mustad 
sõstrad, rabarber (sisaldab oksülaat-
happeid, kel liigestele probleeme, 
see ei peaks rabarberiga tegema), 
mahesidrun, ebaküdoonia. Viimane 
valmib küll sügisel, aga selleks ajaks 
võib angervaksa ära kuivatada või 
sügavkülma pista ja hoopis sügisel 
seda siirupit teha,“ õpetab Katrin 
Luke ja soovitab neil, kel pole liiges-
te ja soolade ladestumisega problee-
me, proovida teha angervaksasiiru-
pit rabarberiga, mis annab väga ilusa

värvi ja hea maitse. Siirupiga üle-
valatud taimed-marjad lastakse üks 
öö seista, siis kurnatakse ja lastakse 
keema viieks minutiks ja siis pude-
lisse. Katrin Luke ütleb, et võib teha 
ka angervaksast ja marjadest kange 
tõmmise, kurnata ja lisada siis suh-
kur ja keeta 5-10 minutit. Maitsev 
jook saab gaseeritud veega ja jääga 
suvel palava ilmaga nautimiseks, tal-
vel on hea sellega liigesevalu korral 
kuure teha.

„Angervaks on kasulik liigestele, 
ajab soolasid organismist välja, on 
põletikuvastase toimega, tegutseb 
organismis nagu aspiriin, on verd-
vedeldav,“ loetleb Luke angervaksa 
häid omadusi.

Suvel kasvavad nõgesed, põdra-
kanepi, pune ja maitsetaimed, aga 
ka lehtkapsa, lehtpeedi ja peedile-
hed soovitab Karepa ravimtaime-
aia perenaine ära kuivatada ning 
valmistada neist rohejahu. Selleks 
tuleb kuivatud taimed peenestada 
ja läbi sõeluda. Tulemuseks ongi ro-
hejahu, mida on hea panna karaski-, 
pannkoogi-, leiva-, muffinitaigna ja 
smuutide sisse, aga ka rukkikamaga 
keefiri või peti sisse.

„Mina püüan rohejahu kokku se-
gades jälgida, et kõik olulised ained 
oleks kaetud: nõges annab rauda, 
kaltsiumi, räni, magneesiumi; põl-
dosi räni; mangoldi- ja peedilehed 
joodi, lehtkapsas kaltsiumi ja rauda, 
petersell rauda,“ loetles Katrin Luke.

Maitsva ja kasuliku smuuti saab 
tema näpunäidete kohaselt, kui leo-
tada toortatar, loputada see sõelal ja 
panna koos õunte, jõhvika, pohlade 
või mõnede teiste marjadega blen-
derisse ning lisada ka veidi roheja-
hu.

Kel tõsisem huvi taimedest saada-
va tervise kohta, neil soovitab Luke 
lugeda soomlanna Sinikka Piippo 
raamatuid, millest paljud on ka eesti 
keelde tõlgitud. Ta ise on kirjutanud 
„Tervendava kokaraamatu“ ja „Eesti 
väikese ravimtaimeraamatu“, ret-
septe leiab ka Karepa Ravimtaime-
aia kodulehelt.

Karepa ravimtaimeaia perenaine Katrin Luke valmistas ka Lääne-Viruma Keskraamatukogus kokku tulnud huvilistele kohapeal kosutavad 
kuuseoksajooki. Foto: Katrin Uuspõld

Võimalus on siin:

reklaam@kuulutaja.ee

32 25 093
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1564: vürst Andrei Kurbski 
põgenemine Tartust
Täna 458 aastat tagasi, 13. 
mail 1564. aastal laskis Vene 
tsaari Ivan IV (Ivan Julma) üks 
lähikondseid, Tartu vojevoodi-
na tegutsenud vürst Andrei 
Kurbski Venemaalt jalga, olles 
isevalitsejaga tõsiselt tülli läi-
nud. 

Allan Espenberg

Pärast aastat Jurjevi provintsis viibi-
mist põgenes vürst Kurbski 13. mail 
1564 Leedu valdustesse. Öö varjus 
laskus ta köiega kõrgelt kindluse-
müürilt alla ja koos tosina ustava 
teenriga ratsutas lähimasse vaenlase 
lossi, mis asus Volmaris (praegune 
Valmiera linn Lätis), kus pesitsesid 
venelaste vaenlased leedulased. 

Ameerika ajaloolase Edward 
Louis Keenani arvates võis Vene 
asevalitseja Liivimaal võtta kaasa ka 
oma perekonna, kuna ta põgenes 
vähemalt kolmel hobusel ja jõudis 
kaasa võtta kaksteist kotitäit väär-
tuslikumaid esemeid. Kas Kurbski 
oli tõesti nii kalk mees, et jättis oma 
abikaasa kerge südamega maha? Sel-
les võib kahelda. Põgenemine hooli-
kalt valvatud kindlusest oli äärmiselt 
raske ja füüsiliselt kurnav, mistõt-
tu põgenik lihtsalt ei saanud oma 
naist kaasa võtta. Liivimaa kroonik 
ja kaupmees Franz Nyenstede pani 
kirja Kurbski teenri sõnad, mille 
järgi aadliproua Kurbskaja ootas sel 
õnnetul ajal last. 

Kiiruga lahkudes jättis Kurbski 
maha peaaegu kogu oma vara. Vä-
lismaale jõudes oli tal eriti kahju 
oma uhkest raamatukogust ja la-
hinguvarustusest. Kiire põgenemise 
põhjuseks oli see, et Moskva sõbrad 
jõudsid bojaari hoiatada, et teda äh-
vardab tsaari põlu alla sattumine.

Tsaar Ivan Julm ise kinnitas 
Kurbski hirmude paikapidavust. 
Tema saadikud teatasid Leedu õu-
konnale, et tsaar sai Kurbski reetur-
likest plaanidest teada ja tahtis teda 
karistada, kuid too põgenes välis-
maale. Hiljem tunnistas tsaar Poo-
la saadikuga vesteldes, et kavatses 
Kurbski tiitleid vähendada ja temalt 
maavaldusi ära võtta, kuid samas 
vandus, et tal polnud kavatsust teda 
tappa. 

Kohe pärast põgenemist kirju-
tatud kirjas Kurbskile polnud Ivan 
IV nii avameelne. Kõige karmimalt 
heitis ta põgenenud bojaarile ette 
libasõprade laimu uskumist ja page-
mist välismaale tsaari väikese viha-
purske pärast. Tsaar Ivan salgas osa-
liselt tegelikku olukorda maha, kuid 
ta ise ei teadnud samuti kogu tõde 
oma endise sõbra põgenemise koh-
ta. Kurbski lahkumise asjaolud pole 
tänaseni täielikult välja selgitatud. 

Vahetas Vene tsaari 
Leedu suurvürsti vastu
Vürst Andrei Kurbski (1528-1583) 
paistis tsaar Ivan IV valitsusaja algu-
ses silma paljude sõjaliste kangelas-
tegudega. Kaasani all peetud taplu-
ses tormas ta otsustava rünnaku ajal 
lahingusse vaenlasega, keda oli tema 
üksusest viis korda rohkem. Kurbs-
ki võitis ja pälvis tsaari lugupidami-
se oma arukuse ja julgusega.

Üsna varsti jõudis vapper väepea-
lik tsaar Ivani lähimate isikute ringi. 
Esimene tüli või kokkupõrge Vene 
tsaariga leidis aset monarhi haiguse 
ajal. Ivan soovis enda järel trooni-
le panna oma poja Dmitri. Kuid oli 
ilmselge, et kuna poeg on alles laps, 
siis hakkavad tegelikult valitsema 
teised. Tsaari lähedased inimesed, 
sealhulgas Andrei Kurbski, kes olid 
teadlikud tsaari julmusest, keeldusid 

siiski kindlalt tema pojale truudust 
vandumast. 

Liivi sõja haripunktis, alates 1562. 
aastast hakati riigis taga kiusama ja 
hukkama neid, keda kahtlustati rii-
gireetmises. Kuigi Kurbski oli tsaa-
rile lojaalne, kahtlustas ta, et selline 
saatus võib tabada tedagi ja hakkas 
oma elu pärast kartma, ehkki ta 
käitus tsaari sõjalistes ettevõtmis-
tes vapralt ja juhtis valitsusarmeed 
võitudeni. Kuni 1564. aastani osales 
Kurbski isiklikult Liivimaa sõjakäi-
kudes. 

Poola kuningas ja Leedu suur-
vürst Zygmunt II August (Sigis-
mund August) ja tema kaaskond 
tegid Kurbskile mitu korda ettepa-
neku asuda Leedu suurvürstiriigi 
teenistusse. Vürst Radziwill pidas 
Kurbskiga tihedat kirjavahetust, 
kutsudes teda üles moskoviitidele 
selga pöörama. Poola-Leedu luure 
oli hästi teadlik tsaar Ivani umbu-
saldusest oma bojaaride suhtes ja 
Moskva aristokraatide hukkamis-
test. 

Kurbski otsustas aga Venemaa 
impeeriumist lahkuda alles 1564. 
aastal, kui sai usaldusväärsetelt ini-
mestelt teate, et ta on Moskva õu-
konnas ebasoosingusse langenud, et 
tema saatus on otsustatud ja peagi 
võivad tsaari käsilased ta vahistada.

Võitlus endise 
kodumaa vastu
Samal aastal andis Leedu vürst 
Kurbskile esmalt ajutiseks kasuta-
miseks ja seejärel täielikku valdusse 
suured maa-alad Leedus ja Volõõ-
nias, mis lubati jätta ka tema järg-
lastele.

Vürst Kurbski, kes oli tuttav Ve-
nemaa kaitsesüsteemiga, osales see-
järel sõjategevuses Vene riigi vastu. 
Näiteks aastal 1564 võttis ta koos 

Leedu vägedega osa Polotski piira-
misest ja seejärel ka Velikije Luki 
piirkonna hõivamisest. Kurbski 
tundis Polotski ümbrust väga hästi, 
sest just tema suunas 1563. aastal 
Moskva suurtükid Polotski lossi 
pihta.

Andrei Kurbski ei osalenud mitte 
ainult leedulaste pealetungis, vaid 
andis ka mõistlikke nõuandeid, mis 
aitas suurel määral kaasa Sigismund 
Augusti võidule. Riia diplomaadi 
päevikus on kirjas, et just Kurbski 
suutis jagu saada Vene kaitsest, laas-
tada nende vojevoodkondi ja võtta 
endaga kaasa palju vange. Kaasaeg-
sed märkisid, et väidetavalt veenis 
vürst Andrei Kurbski kuningat teda 
lahingu ajal truuduse märgiks isegi 
vankri külge aheldama, et ta saaks 
Poola-Leedu sõjaväele näidata pa-
rimat teed Moskvasse. Arvatakse, 
et ta olevat  Sigismundilt koguni 
palunud, et tal lubataks koos kolme-
kümnetuhandelise Leedu sõjaväe-
ga Moskvat rünnata. Vürst soovis 
kirglikult oma solvajale, tsaar Ivani-
le kätte maksta.

Poola ajaloolane Szymon Okolski 
kirjutas, et Moskva vürst Kurbski, 
kes sai Leedus nimeks vürst Jaros-
lavski, oli suurepärane mitte ai-
nult päritolu, vaid ka ametikoha ja 
vapruse poolest. Sel väepealikul oli 
arvestatav mõistus ja ta võitis palju 
lahinguid. Lisaks oli ka tema saatus 
üsna õnnelik: pagulase võttis võõral 
maal vastu Poola kuningas isiklikult 
ja tegi talle palju kingitusi.

Suurt huvi pakub Kurbski kirja-
vahetus tsaar Ivaniga. Viimane kae-
bas reeturitest bojaaride üle, püüdes 
Kurbskit veenda Moskvasse naas-
ma. Kuid vürst jäi endale kindlaks. 
Ta kirjutas tsaarile, et isevalitseja 
poliitika on liialt vägivaldne ja mõr-
varlik.

Külaliste vahel loositakse välja kingitusi.

TÄHELEPANU! Oled oodatud osalema Avatud LIFE projektide päeval
Ida- ja Lääne-Virumaal
Oled oodatud osalema Avatud LIFE projektide päeval
Ida- ja Lääne-Virumaal

Üritused on TASUTA!

LIFE programmil täitub maikuus 30 tegutsemisaastat.

Selle päeva tähistamiseks avavad 10 LIFE projekti üle Eesti

oma uksed ja kutsuvad kõiki huvilisi külla, et näidata,

mida nad meie looduse ja keskkonna heaks teinud on.

Lisainfo ja registreerimine: life.envir.ee

Rakvere linn tähistab oma 720. 
sünnipäeva rikkaliku programmiga
Juuni teisel nädalal toimuvad Rakvere linna päevad pakuvad 
viie päeva jooksul  kontserte, ajaloolisi ringkäike ja loenguid, 
spordisündmusi, tegevusi lastele, kodukohvikuid ning palju 
muud põnevat.

Katrin Uuspõld

Rakvere linna päevad on alati linna sünnipäeva paiku, tänavu möödub 12. 
juunil 720 aastat päevast, mil Rakvere sai Lübecki linnaõigused. „Linna-
õiguste saamise juubel lisab sel aastal muidugi pidulikkust ning on rõõm, 
et saame 12. juuni õhtul piiranguteta kogunedes kutsuda linnarahva Valli-
mäele kontserdile, et koos seda pidulikku päeva tähistada,“ märkis Rakvere 
linnapea Triin Varek. Sünnipäevakontserdil 12. juuni õhtul astuvad see-
kord üles Tanja & Band ja Tanel Padar.

Rakvere kultuurikeskuse projektijuht Katrin Põllu soovitas kindlasti 
aega varuda ajaloolise Pika tänava külastamiseks laupäeval, 11. juunil. „Sel 
tänaval tegutsevad paljud toredad koolid, loomingulised inimesed, kes sel 
päeval avavad oma ateljeede uksed, sisehoovid, käsitööletid, galeriid, säti-
vad üheks päevaks üles kohviku,“ rääkis Katrin Põllu ja lisas, et kell 10-17 
on Pikk tänav autovaba ning seal on hea rahulik patseerida.

Linn on andnud heategevuslikele organisatsioonidel sel päeval loa end 
ka Pikal tänaval tutvustada, tulemas on vähiravifond Kingitud Elu, Eesti 
Punane Rist.

„Esmakordselt on tulemas Pika tänava teatetants, mida veab Tarvanpää 
eest. Laupäevasel päeval hakatakse tantsima Tallinna tänava poolsest ot-
sast ja Tõusu tänava poolt ning ühinetakse Parkali tänaval, kust tantsitakse 
Keskväljakule kokku. Sellele järgneb Põhja-Eesti rahvatantsude ühistantsi-
mine publikuga,“ rääkis Põllu ja viitas, et teatetantsule on registreerimine 
veel avatud. 

Traditsiooniline Kreisilaat peetakse Kastani puiesteel kahel päeval, 11.-
12. juuni ja seal kaubeldakse käsitöö, talutoodangu, taimede, aiasaaduste, 
tarbe- ja tööstuskaupadega. 

„Laat on Kastani tänavale end nii armsasti sisse seadnud, et seal on ruu-
mi, õhku, varjulisust. Kindlasti kohtab seal vanu häid tuttavaid kauplejaid 
eelmistest laatadest,“ rääkis Katrin Põllu.

Erilise sündmusena linnapäevade kavast tõi Põllu välja Vallimäel lõpuks 
etenduva teatritüki „Ivo Schenkenberg ja Hannibali rahvas“ ning öökino 
Keskväljakul. „Reede hilisõhtul varustatakse Keskväljak mõnusate lama-
mistoolide ja pleedidega ning näha saab eesti filmi „Vee peal“,“ märkis Kat-
rin Põllu ja kiitis Rakvere filmifestivali noori korraldajaid, kes öökino eest 
hoolt kannavad.

SA Virumaa Muuseumid vanemteadur Uno Trumm viib huvilised 
rännakule keskaegsesse Rakverre. Lisaks pakub SA Virumaa Muuseumid 
mitmeid teisi ajaloolisi rännakuid ja loenguid, näiteks SA Virumaa Muu-
seumid juht Viljar Vissel teeb linnapäevade ajal huviliste ekskursiooni 
Rehbinderi majas ja avab kaarte, mis plaanid muuseumiga on. Harrastus-
ornitoloog Peep Veedla kutsub linnulaulu kuulama varahommikul ja hili-
sõhtul.

Spordisõpradele on taas toimumas Rakvere Rammumees, trepijooks, 
rattaorienteerumine, tenniseturniir „Igamehe paarismäng“ ja noorte ekst-
reemspordi töötuba. 

Linna mudilased sammuvad traditsioonilisel põnnide paraadil läbi linna 
Vallimäe vabaõhukeskusesse, kus neid tore kontsert Moonaküla Muusika-
akadeemia triolt ootamas on. Nädalavahetusel saab Rakvere kirikupargist 
muinasjutumaa, kus jätkub lastele tegevust terveks päevaks. „Kuna Rakve-
re on seotud Taani kuningaga, siis on igati omal kohal Taani muinasjutud. 
Oleme kutsunud esinema ka Rakvere muusikakooli muusikaliga „Lumi-
valguke“,“ rääkis Katrin Põllu. Kirikupargis seatakse üles karussell, batuut, 
on õhupalle ja ka loomi.

Linnapäevade kontsertprogrammist leiab Rein Rannapi kontserdi, esi-
neb rahvusooper Estonia solist Angelika Mikk, Ungari noorte kitarristide 
trio Tritonus, kammerkoor Solare. Esinevad Mait, Jakko ja Mikko Maltis, 
ansambel Köömes, Metsatöll, Tanel Padar ja Tanja. Lisaks toimub Viru-
maa Teataja muusikakonkurss „Suvesaund 2022“ kontsert ja auhinnagala.

Linnapäevade lahutamatuks osaks on kodukohvikud – neid on tänavu 
registreerunud 22. „Seekord on muuhulgas üks katusekohvik, kuuleb loen-
guid ja väitlusi, õpetatakse nii putukamürki tegema kui joogat, rääkimata 
sellest, et kodukohvikutes on palju erinevaid maitseid,“ ütles Katrin Põllu. 

Täpsem Rakvere linnapäevade kava on leitav Rakvere Kultuurikeskuse 
kodulehelt https://rakverekultuurikeskus.ee/linnapaevad/.

Rakvere linna päevadel tasub kindlasti võtta aega ja jalutada Pikal tänaval, kus leiab 
uudistamist, meisterdamist, kehakinnitust. Foto: Martin Piir
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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Forus Security AS Keskväljak 1a, 41531 Jõhvi www.forus.ee

Kandideeri kohe või anna meile endast märku Personal.ida@forus.ee

Ootame liituma Foruse meeskonnaga

TURVATÖÖTAJAID erinevatele

Peamisteks tööülesanneteks on: objekti läbipääsu režiimi liikumise ja transpordi kontrolli

teostamine, videovalvesüsteemide jälgimine, häiretele reageerimine ja ringkäikude

teostamine.

Peamisteks tööülesanneteks on:

tööstusobjektidele Lääne-Virumaal.

või 53060946.

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 31.05 ja 29.06
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 17.05 ja 19.05
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 20.05
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Otsime oma meeskonda

ELEKTRIKUID JA
VALVESÜSTEEMIDE

PAIGALDAJAID

ELEKTRIKUID JA
VALVESÜSTEEMIDE

PAIGALDAJAID
kelle tööülesandeks on ehitusobjektidel elektritööde
teostamine. Eelnev töökogemus tuleb kasuks, kuid

võimalik väljaõpe ka tööde käigus kohapeal.

Huvi korral helista 5267677 või
saada oma CV info@rakelekter.eeinfo@rakelekter.ee

Kus on Sinu

töökuulutus?

Võimalus on siin:

reklaam@kuulutaja.ee

32 25 093
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SOODUSPAKKUMISED!
Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

1.88
2.94

2.58
12.00 €/kg

3.18

2.38
10.82 €/kg

2.68

0.84
1.87 €/kg

1.08

1.68
8.40 €/kg

2.18

Juust Džiugas Delicate
(24 kuud laagerdust)
180 g

2.98
16.56 €/kg

3.68

0.88
1.14

2.34
al 11.70 €/kg

2.94

Piimašokolaad
sarapuupähklitega
1 kg
Eesti Veski

Marmelaadiassortii Ranele
1 kg

4.44
4.98

2.64
5.55 €/kg

3.18

2.14
7.13 €/kg

2.84

1.28
12.19 €/kg

1.58

A+ A

0.98
1.28

8.17 €/kg

Suitsutatud kanasink Fitlap
(viilutatud) 105 g
Nõo

Liharikkad toorvorstikesed
M & M
450 g
Atria

Koonusjäätis Jättis
al 96 g / 3 sorti

Juust Bresto
200 g
E-piim

Hapendatud pett Alma
0,05%, 1 kg
Valio

Piimašokolaad Karl Fazer
al 195 g / 3 sorti
Fazer Eesti

Piimašokolaad Karl Fazer
al 195 g / 3 sorti
Fazer Eesti

13. mai - 19. mai

3.38
3.98

Seahakkliha
(pakendatud)
1 kg

3.58
4.88

6.18
8.68

3.28
3.88

Suvitaja Toorvorstid
400 g
Rannarootsi

Suvitaja Toorvorstid
400 g
Rannarootsi

Tallegg Mini Kiievi kotlet
(juustuvõiga)
300 g
Hkscan

Maksapasteet
1 kg

Täissuitsuvorst Ordu
(viilutatud)
120 g

Sealihasteik kondiga
1 kg

Rukkiburger kolme juustuga
Mamma
220 g
Saarioinen

Kuldne grillvorst
800 g
Rannarootsi

NÄDALAPAKKUMISED
13.05 - 19.05

Heeringafilee tomatimarinaadis
430 g / 215 g
Viru Rand

Jogurt Hellus
350 g / 3 sorti
Tere

1.14
1.52 €/kg

1.28

1.08
2.70 €/kg

1.28

Sarvesai Croissant
60 g
3 sorti

Tükeldatud roheline aeduba
Daucy
(külmutatud)
450 g

Tükeldatud roheline aeduba
Daucy
(külmutatud)
450 g

Tükeldatud roheline aeduba
Daucy
(külmutatud)
450 g

Mandlid Premium
300 g
Germund

India pähkel Premium
300 g
Germund

4.08
13.60 €/kg

5.98

4.62
15.40 €/kg

5.94

Maapähklid kattega Mogyi
120 g / 2 sorti

1.58
11.29 €/kg

2.18

0.78
6.50 €/kg

1.18

5.87 €/kg

A+

Hapupiim Rjazenka
750 g
Farmi

Jogurtikreem Saare
5%, 400 g
2 sorti

A+

0.98
2.80 €/kg

1.14

1.74
al 16.89 €/kg

2.18

0.38
6.33 €/kg

0.54

Maapähkel Estrella
(röstitud)
140 g / 3 sorti

A+ 09.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

09.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

09.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Piimašokolaad Karl Fazer
al 195 g / 3 sorti
Fazer Eesti
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
13. mai - 19. mai

2.68
26.80 €/kg

3.34

4.78
6.37 €/l

5.98

3.98
5.48

7.96 €/l

0.58
al 34.12 €/kg

al 0.78

Maitseaine Kotanyl
al 4 g / 6 sorti

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

Vahuseep Palmolive
Magic Softness
250 ml
2 sorti

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

5.68
6.88

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

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

Pesukaitse Vuokkoset
100% Bio Normal
26 tk

Majapidamispaber Zewa
Nature Lover
2-kihiline, 4 rulli

Niiske tualettpaber Smile
(lastele)
44 tk

2.88
11.52 €/l

3.78

3.88
7.76 €/l

5.48

3.88
5.17 €/l

4.98

Hügieenisidemed Vuokkoset
100% Bio
12 tk

Pesugeel Mayeri
1 l / 2 sorti

Pesugeel Ariel
(al 16 pesukorda)
al 880 ml
5 sorti

2.08
2.48

1.28
1.68

12.88
17.98

0.52 €/rull 0.03 €/tk al 0.27 €/tk

Lahustuv kohv Nescafe
Classic
100 g

Vahuvein Luna De Murviedro
alkoholivaba
0,75 l / 2 sorti
Liviko

Vahuvein Luna De Murviedro
alkoholivaba
0,75 l / 2 sorti
Liviko

Vahuvein Luna De Murviedro
alkoholivaba
0,75 l / 2 sorti
Liviko

KPN vein Tomassi
Le Fornaci Lugana
12,5 l%, 0,75
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Lapponia
21 5 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Viru Valge
40 l%, 0,7
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi Ibis XO
36 35 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi Grandial XO
The finest French brandy
36 7 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Elektriline hambahari Colgate
(lastele)
1 tk / 2 sorti

Liköör Vana Tallinn
45 5 l%, 0,
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Sensodyne
Herbal Fresh
75 ml

Suuvesi Listerine
500 ml
2 sorti

Deodorant Garnier
150 ml
2 sorti

4.88
12.68 €/l

6.78

Šampoon ja palsam Nature Box
385 g / 2 sorti

2.58
0.22 €/tk

3.28

2.48
0.10 €/tk

3.08

2.88
3.98

2.48
2.76 €/kg

4.18

Pesemisvahend Perwoll
900 ml / 2 sorti

Nõudepesumasina sool Oro
2 kg

Šampoon Schauma
(lastele)
400 ml

al 3.88
al 3.62 €/l

5.78

Plekieemaldaja Vanish
Pet Expert
500 ml

1.58
1.98

0.79 €/kg

1.68
2.48

0.84 €/tk

Patarei Panasonic
2 tk / 3 sorti

1.98
13.20 €/l

2.98

2.18
14.53 €/l

3.48

Difuuser Air Wick Reeds
40 ml / 2 sorti

4.88

87.00 €/l

3.48

Laste pühkmähkmed Pampers
Premium Care
al 34 tk / 3 sorti

Laste pühkmähkmed Pampers
Premium Care
al 34 tk / 3 sorti

Laste pühkmähkmed Pampers
Premium Care
al 34 tk / 3 sorti

2.38
5.95 €/l

3.28

Sukkpüksid Special
(matid, tugevdatud üla- ja varbaosa)
15 den / 1 tk

1.58
1.98

Sukkpüksid Bellissima
Control Top
20 den / 2 sorti

Sukkpüksid Bellissima
Control Top
20 den / 2 sorti

Sukkpüksid Bellissima
Control Top
20 den / 2 sorti

3.68
4.88

4.18
16.72 €/l

5.68

4.48
17.92 €/l

5.38

Šampoon ja palsam Dove
Diamond Color
250 ml
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

SUVEREHVE
HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
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

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, 
vesi, soojusenergia, prügi, 
söögitegemise võimalust). 

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, 
vesi, soojusenergia, prügi, 
söögitegemise võimalust). 

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

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

AVAR MAJA VAIKSEL TÄNAVAL!
RAKVERE, PÄHKLI 20    

Kinnistu 917 m², 5-tuba, 229 m², saun, garaaž, 
viljapuuaed.    

Margus Punane, 504 9998

129 990 €

 MÜÜA SUVILA!
VINNI V, ROHU K. KASTEHEINA 

Üldpind 175 m², 4 tuba, saun, dušš, avatud 
köök. Kõrvalhoone 225 m², garaaž.      

Swen Pahkla, 510 2390

99 000 €  

MÜÜA MAJAOSA!
TÖÖSTUSE 9 PAJUSTI

Üldpind 85,2 m², krunt 3168 m², 
4 tuba+köök   

Swen Pahkla, 510 2390

63 000 €

HUBANE KORTER 
VÄIKE-MAARJA, PIKK 32

2 tuba, 2/2, 46,2 m², ahjuküte, kelder, kuur, 
garaaž.     
   
Eve Kalm, 5623 1534

18 500 €

LINNALÄHEDANE HEA HINNAGA KORTER
PAJUSTI, LINNU TN 2

3-tuba, 58,2m², 1/3, 
kõik toad eraldi ja 2 suurt keldrit.            

Jörgen Truu, 5627 0848

46 500 € 

MAJA KENAS ALEVIKUS
KADRINA, KOIDU 42

5-tuba, 2 korrus, üldpind 97,20 m2, 
kinnistu 1159 m2.
     
Andrus Ilves, 5349 1627

77 900 € NÜÜD HIND SOODSAM!!!

KORRALIK KESKLINNA KORTER
RAKVERE, KUNGLA 11

Hind € 3-tuba, korrus 4/5 , 61,7 m², rõdu, 
köögimööbel, renoveeritud maja. 

Andrus Ilves, 5349 1627

76 700 € NÜÜD HIND SOODSAM!!!

PERSPEKTIIVIKAS KRUNT ARENDUSEKS
RAKVERE LINN, KUKE 3

Krunt 4759 m2, hoone 876,9 m2, 3 korrust, 
õhk-vesi soojuspump.

Jörgen Truu, 5627 0848

385 000 € 

KINNISVARA

• Müüa Rakveres 1toaline mugavustega 
korter (32 m2) renoveeritud, kesklinnas, 
vajab sanitaarremonti. Hind 34  000 €. Tel 
5347 3267

• Müüa 1toaline ahjuküttega remonditud 
korter Tamsalus. Tel 5395 0313

• Müüa ahiküttega 2toaline 41 m2 suurune 
korter, Pikk 37 Rakvere. Hind 26 650 €. Tel 
5034972, info@ko.ee

• Müüa 2toaline korter Kundas (46 m2), 
5/5, WC eraldi. Hind 8000 €. Tel 5627 7034

• Müüa remonti vajav 3toaline korter Rak-
vererest 5 km kaugusel Arknal, Jõekalda teel. 
Hind 25 000 €. Tel 5614 1352

• Müüa Uhtnas 3toaline korter. Tel 507 
2508

• Müüa 3toaline keskküttega korter Hal-
jalas. III korrus, 58 m2. Hind 46  000 €. Tel 
5199 1609

• Müüa 4toaline korter Näpil. Tel 5398 2904

• Müüa suur maja Rakveres. Tel 5594 7776

• Müüa elamukrunt Pajustis, Tartu mnt 27. 
Krundi suurus 2000 m2. Vesi ja kanal krundi 
piiril. Info tel 518 7979

VAHETUS
• Vahetada või müüa 2toaline korter
Rakvere kesklinnas 2toalise korteri vastu 
Kuusalusse. Tel 5800 4765

OST

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

• Ostan Rakvere 1toalise kõigi mugavustega 
korteri, hind kuni 38 000 €. Tel 5599 5755

• Soovin osta 2-3toalise korteri Rakvere või 
lähi piirkonda. Korter võib vajada remonti. 
Tel 518 9818

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

• Ostan maakodu Rakverest kuni 30 km 
kaugusele. KV pakkumistega kursis. Anna 
oma kodule uus elu! Tel 5348 4711

• Soovin osta maakodu Lääne-Virumaal, 
Rakverest max 25 km. Eelistame palkmaja, 
kuid oleme avatud ka teistele pakkumistele. 
Maja suurus alates 90 m2 ja krunt alates 
7000-8000 m2. Hind max 95 000 €. Kontaktid: 
tel 5630 7082 ja 5341 3042 või jannevalem@
gmail.com

• 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 maad. Tel 520 7616, maaost@
mail.ee

VÕTAN ÜÜRILE
• Soovin rentida võsul 1 nädalaks elamis-
pinda. Periood juuli-august. Tel 5566 3733

• Viieliikmeline perekond otsib üürimiseks 
korterit/maja või maja osa Rakvere linna. 
Kui sul on pakkuda siis palun võta julgesti 
ühendust telefoni numbriga 5804 2257

ANNAN ÜÜRILE
• Üürile anda tuba ühele eramajas, hind 150 
€. Tel 5662 1987

• Üürile anda või müüa 1toaline keskküt-
tega korter Tamsalus (elutuba, köök, esik, 
vannituba, pakettaknad, turvauks). Tel 
5680 1956

• Üürile anda 2toaline korter Rakveres 
Kibuvitsa tänaval. Korter kohe vaba. I korrus. 
Olemas puukuur. Parkimine maja juures. 
Kommunaalid aastaringselt ca 60 €. Elekter 
- eraldi tasumine, nii palju kui kulutatud. 
Toimiv korteriühistu. Trepikoda lukus. Üür 
250 € + tagatis 250 €. Tel 528 8820, ktrestip@
gmail.com

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahju-
küttega korter Kadilas. Tel 501 0497

ÄRIPINNAD

• Anda rendile HAMBARAVIKABINET
koos sisustuse ja tehnikaga, sertifi tseeritud, 
täiesti töökorras, Rakveres bussijaama vastas 
Vilde 14. Vaata ka kuulutust www.uusmaa.
ee. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa BMW 318D, 2006. a, E90, heas 
korras. ÜV 2023, hõbe. Hind 4500 €. Tel 
5645 1242

• Müüa Ford Focus 1.6 bensiin, 2006. a, 
sedaan, korralik auto, hind 999 €, Haljala. 
Tel 5648 0448

• Müüa Toyota Yaris 1.0, 2006. a, TÜ 
04/2023, hind 1999 €. Tel 5648 0448

• Müüa mootorid: VAZ, GAZ-24, GAZ-20 ja 
Willise esisild. Tel 5558 5956

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja 
maastureid igas seisukorras! Raha 
kohe kätte! Vajadusel kustutame regist-
rist! 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 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 kiir-
müügihinnaga 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 sõi-
dukeid, vanaaegseid sääreväristajaid, 
tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, 
Riga, delta) jne. Maksan head hinda!  Tel 
5388 4499

• Ostan Toyota marki sõidukeid. Võib 
pakkuda absoluutselt igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Sobivad veel Nissan
Almera, Sunny, Primera, King Cab, Pick 
up; Mitsubishi L200, L300, L400 või 
Pajero Sport; Mercedes 190D, sprinter 
või vanemad MB bussid. Suzuki Grand 
Vitara bensiini mootoriga. Paku julgelt 
telefonil 5896 1576

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

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe 
järgi. Arveldamine ja dokumentide vormis-
tamine kohapeal. Tel 5438 0594

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, avarii-
lised, heas korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise puhul 
kiire tehing. Romud kustutan arvelt. Maksan 
head hinda! Tel 5357 7108

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 5558 5956

• Ostan Jawa vene mootorrattaid mopee-
de, võrre ja Vene kardi. Tel 5632 3142
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

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

Tel 5608 9094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Cleancar OÜ
Posti 4, Rakvere

+372 5567 7577
www.cleancar.ee

cleancarou

Cleancar OÜ
Posti 4, Rakvere

+372 5567 7577
www.cleancar.ee

cleancarou

Autopesula

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga.
Tel 554 6353

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

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

• Veo- ja kolimisteenus, ka kolu vedu 
prügimäele. Tel 506 1547

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeerimistee-
nuseid ekskavaatoriga.  Tel 520 7616    

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Müüme ja paigaldame soojus-
pumpasid & konditsioneere. Soojus-
pumba siseosa keemiline puhastus. 
Õhk-vesi ja maaküte soojuspumapde
müük ning paigaldus. VIRU SOOJUS-
PUMBAD OÜ. http://www.virusoo-
juspumbad.ee. Tel 5656 4857

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. 
Eramajas, korteris kui ka tootmis-
hoones. Tehnosüsteemide hooldus, 
remont ja diagnostika. Eriväljasõidud 
7 päeva nädalas. info@watercat.ee, tel 
5697 9409

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
süvendamine ja rõngaste vahetamine. 
Käsipumpade remont ja kaevuümbriste 
ehitus. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vun-
damentide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Biopuhastite, septikute paigaldus. 
Tel 5757 0202, erlend@eestiseptik.ee. 
Helista või kirjuta ja küsi pakkumist!

• Teostame kõiki lammutustöid koos
prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Teen kõiki sisetöid: parketi paigaldus, 
liistude panek, uued vaheseinad, ripplaed, 
plaatimine. Vanade majade restaureerimine, 
laagide vahetus, uued aamtalad, välis palki-
de vahetus. Terrasside tegemine, korstnapit-
side ladumine. Tel 505 6949

• Teostame elumajade, korterite, vanni-
tubade ehitus- ja remonditöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostame erinevaid ehitustöid: katuse-
tööd, plekk katus, kivikatus, vihmavee süs-
teemid; puitfassaadid, plaatfassaadid; puit 
konstruktsioonid, kuurid, terrassid, keldrid; 
uste vahetus, akende vahetus; kipsitööd jpm. 
Helistage tel 5668 4415 - tuleme vaatame töö 
üle ja lepime hinna kokku.

• 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 

• Ehitusteenus Custom Ehitus. Talude 
renoveerimine, juurde ehitised, katusetööd, 
vannitoad. Vaata lisa FB Custom Ehitus. Tel 
5558 8601

• Teostame kõiki ehitus- ja remonttöid nii 
eramutes kui korterites, siseviimistlus, 
parketi paigaldus, vannitoad jne. Fas-
saadid (soojustamine, värvimine, vooder), 
vundamendid, katused jne. Santehnilised 
tööd. Hinnad taskukohased, küsi julgelt ja 
leiame koos lahenduse. Tel 5808 5965

• Küsi hinda ehitustöödele. Teostame 
kõiki ehitus- ja remonditöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa hin-
naga immutatud puidust piirded. Tehtud 
töödele arve ja garantii. www.kodupuit.ee 
Tel 5888 9999

• Tänavakivide paigaldus, ääreki-
vide paigaldus. Alusplatside ehitus, 
haljastus, sissesõidu teede ehitus tä-
navakivist, maja parandused. Hinnad 
soodsad. Tel 5637 9559

• Tänavakivide paigaldus, aedade-ja ter-
rasside ehitus, haljastus, lammutustööd. 
Tel 5454 0286

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 3862

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

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

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Maalritööd, trepikodade remont, fas-
saadide värvimine, üldehitus, renoveeri-
mistööd. Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

• Maalritööd. Tel 503 0406

• Teeme igasuguseid lammutustöid. Tel 
5891 6787  

• Kogemustega elektrik teostab erinevaid 
elektritöid. Hind kokkuleppel. Tel 5689 4149  

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

• Pleki kantimine: valmistame plekke vas-
tavalt 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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 5557 
9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

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

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust
(pottsepp, korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspetsialist). kyt-
tesalong@gmail.com, 558 6786, Jaama 
pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

• 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

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

• 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

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD
Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.
Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €Kortermaja trepi-

kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

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

OÜ Häcke Rakvere 
pansionaat Kuldne Sügis

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 
hooldusteenust. 

Info tel 5887 4558 

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 

üldhooldusteenust. 
Info tel 5342 2248

OÜ Hä k R k

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Pakun kruntide 
puhastust võsast 

ja rohust. 
Tel 5690 5215

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

• 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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

MUUD TEENUSED

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

• Hauaplatside hooldus ja äärte ehi-
tus, graniidist hauatähised, tekstide 
puhastus. Info tel 52 6 0804, Raneim OÜ

• Pehme mööbli riide polstri ja ved-
rude vahetus, veo võimalus. Tel 506 
1547

• Arvutite hooldus ja remont. Printerite 
müük, hooldus ja rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinnaga analoogtoo-
nereid. 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 elektroo-
nikat. Helista juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5672 7175

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Viin ära tasuta teie üleliigsed raamatud 
Lääne-Virumaal. Tel 503 9650

• Kooritud kuuselatid ja aiapostid. Tel 
5662 5497

• Tasuta ära anda kasutatud kasvuhoone 
klaasid Rakveres. Tel 554 6490

• Müüa uued mesilastarud 27 raami, va-
hasulatus aparaat (saab mett kuumutada), 
uus meevurr 2 raami elektri , ovaas regulee-
ritav reostaadiga. Tel 5386 6881

• Müüa 2 € juubelimündid, 750 tk – 1500 € 
+ 0,50 € münt – kokku 1875 €. Palju korduv, 
saksa, soome. Tel 5645 1242

• Müüa kreissaag (600 mm, el. mootor 3kW, 
1410 pööret min). Müüa kasutatud puitak-
nad (kõrgus 135 cm), 17 tk. Tel 5347 4492

• Müüa hulgi riidepuid, 0,30 €/tk. Tel 
5370 1178

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, koju kutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, mak-
san kuni 160 € vaasist. Paku julgesti. Tel 
5672 7175

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, mak-
san kuni 160 € 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 teie 
küttepuud ja briketti ning vanaraua ja muu 
kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju ukse, kruus-
tangid, alasi ja muud garaaži raua kolu. 
Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse meesterahva jalg-
ratta, ratas peaks olema heas korras. Tel 
507 9984

• Ostan vanarauda. Koristan aia, kuuri, või 
garaaži nurgast vanaraua. Tasuta ei taha, 
maksan raha. Pakkuda võib kõike vaname-
talli. Tel 517 4143

• Ostan NSVL, Saksamaa, Jaapani vanu 
fotoaparaate, objektiive ja NSVL vahv-
liküpsetajaid. Tel 5607 6805

• Kollektsionäär ostab kuld- ja hõbe mün-
di, tsaariaegse. Maksan parimat hinda. Tel 
5639 9683
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

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

Info tel 5648 6638

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

•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632 kuulutused.kuulutaja.ee

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

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 
SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 
KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 
kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 
Tel 5043 246

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

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

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)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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

• Soovin osta paar ruumi küttepuid väik-
semalt talunikult, transport enda poolt. 
Tel 503 1849 

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere Kliima OÜ. Kui otsid õhk-
soojuspumpa või konditsoneeri küsi 
meilt pakkumist! Tasuta konsultat-
siooni tel 5662 2050 või http://www.
rakverekliima.ee. Lisaks nüüd müüme 
õhk-vesi soojuspumpasid. Küsi pakku-
mist ka meilt!

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

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

• Müüme Haljalas küttepuid. Lehtpuu 
ja toored, transport, koorem 5-10 m3. 
Tel 505 1528

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40 liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 4 €/kott ja 
kasel 4,50 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi küt-
tepuid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 
553       

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, sang-
lepp. Tel 5192 4320

• Müüa kõrge kütteväärtusega ümarat bri-
ketti, transport hinnas. Tel 5390 0545

• Soovin ahjupuid osta – 12 m2. Tel 5656 
3069

MÜ Ü A KUIVI KÜ TTEKLOTSE!
Kuivad kütteklotsid võrkkotis 45 l / 3 €

Vedu üle kogu Eesti!

520 7616 info@kü ttematerjal24.ee

EHITUS

• Müüa liiva (kild kuni 10 t), vedu! Tel 
520 7616  

Ostame 
parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:
kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.
Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618
www.haket.ee

• Müüa täite- ja ehitusliiva, mulda, 
kruusa ja killustiku. Tel 520 7616   

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 501 2905   

• Ära anda betoonplokid. Tel 5594 7776

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa kohaliku Eesti päritolu mett, hind 7 
€/kg. Tel 5452 2922

• Müüa maal vabalt peetavate kanade 
mune. Tel 5395 4059

• Müüa Kungla Talu söögikartulit „Gala“. 
Müüa ka seemne suurust kartulit „Gala „ 
ja „Laura“. Info tel 5141 338, vedu

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

• Müüa hobusesõnnik (aluspanuta) 60 l 
kottides - 5 €/kott. 5 koti ostmisel lisandub 
boonus kott! Rakveres ja lähiümbruses 
toon kotid tasuta kohale. Helista tel 5354 
3683 või ole kursis meie tegemistega FB 
Lasteponi OÜ

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 522 8396

• Müüa väga odavalt kodusõnnikut. Tel 
5370 1178

• Müüa T-16, RS-09 varuosadeks. Tel 
5558 5956

• Müüa väiketraktor Avant. Traktor 
on töötanud 450 töötundi, kaasa tule-
vad seadmed, kergkopp minikaevur, 
muruniiduk, lumepuhur lumesahk 
puulõhkuja, kultivaator. Tel 5898 1166

OST
• Ostan haakeriistad traktorile T-25. Tel 
5687 5845

• Ostan kasutatud mootorsae, võib vajada 
ka suuremat remonti. Tel 503 9650

LOOMAD

• Müüa mesilaspered. Pered on 10-el ja 6-el 
langstroth raamil, Buckfast F1 mesilasemad. 
Hind on vastavalt 200 € ja 150 €. Asuvad 
Väike-Maarja kandis. Tel 508 3318 

• Müüa Halli Norra põdrakoera kutsikad, 
sünd14.04.2022. a. Vanemad on aktiivselt 
jahis osalevad ja väga sõbralikud koerad. 
Saadaval neli isast kutsikat, loovutamine 
alates 14.06.2022. a. Tel 5649 8180

• Kodu otsib bengalisugemetega ilus kassi-
poeg ja lüpsikits. Tel 5371 5220

VANAVARA

• Müüa retro joogiklaasid ,,Kunda“. 
Hind 70 €. Priit, tel 5847 9073, priit.
napp71@gmail.com

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984 

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

kuulutused.kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee
LOE

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

•  Ostan majapidamise likvideerimisel iga-
sugust vanakraami ja kila-kola, viin ära 
teie mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

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

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

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

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käevõ-
rusid, 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 esiva-
nematest jäänud asju! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaa-
sist vaase kuni 100 €/tk, nõukogude-
aegseid ja vanemaid ehteid, sõlgi, 
käevõrusid, merevaiku, karpides 
lusikaid, EW aegseid kohvikanne ja 
piimakanne. Samuti ostan nõukogu-
deaegseid ja ka vanemaid raamitud 
seinapilte, graafilisi lehti, õlimaale, 
akvarelle, kujusid, keraamilisi seina-
plaate, fotoaparaate, fotosid, fotoal-
bumeid, postkaarte jne. Igasuguse 
huvitava vanavara, raamatute ja kunsti 
ost! Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan looreha ja ratastega adra. Võib 
pakkuda igas seisukorras ja ka ainult rat-
taid. Soovitavalt Lääne-Virumaa piires. Tel 
520 9779

• Soovin osta vene väiksemat metalli trei-
pinki. Ei pea olema töökorras. Tel 5322 9975

TEATED

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõsaid, 
maasika-, vaarika-, mustikataimi ja muid 
püsikuid L,14.05: Haljala 9.00, Rakvere 
10.30, V-Maarja 12.30, Laekvere 13.30. Info 
tel 518 8465, www.arlipuukool.ee

• Pakkuda tööd kastiga autole, millel 
palgihaarats. Tel 5399 0038

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Kasutatud riiete äri Vilde 6A
UUS KAUP!

Avatud: E-R 9.00-15.00

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: E-R 9.00-15.00 

Tel 551 5680

TUTVUS

• Mees 70-aastane, pikkus 167 cm, Tal-
linnast - soovib tutvuda naisterahvaga, 
võib olla meeldivalt täidlane, palun ainult 
helistada tel 5681 1037

• Keskealine 180/90 sümpaatne mees
Lääne-Virumaalt sooviks tutvuda
sümpaatse ja sarmika saledama pool-
se ukrainlannaga. Kindlustan sind 
elamisega ja ülalpidamisega, võid 
omada ka last. Kirjuta endast ja siia 
saabumisest e-mail: strom.men@hot.
ee, tel 5423 0854

Südamlik kaastunne Ellele, Jannele, 
Jarmole, Rannelile kalli  
VELLO KAMMARI

kaotuse puhul. 
Virve

MUU

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui 
elumure vaevab ja vajad hingeabi, an-
name soovitusi. Vastame eraelu, tööd 
ja tervist puudutavatele küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul, imp. kg 1.50 2.50
Roheline sibul kg 8.00
Till kg 12.00
Petersell kg 8.00
Värske küüslauk, imp. tk 1.00
Vaarika tomat, imp. kg 4.00
Kobartomat, imp. kg 3.50
Salatikurk, imp. kg 3.50
Väike kurk, imp. kg 3.50
Redis punt 1.00
Mugulsibul kg 2.50
Porgand kg 1.50
Maasikad, imp. kg 4.00 4.50
Vaarikad, imp. 125g karp 3.50 4.00
Kultuurmustikad, imp. kg 10.00
Arbuus, imp. kg 2.50
Mesi kg 7.00
Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5.00
Värsked räimed ja kilud kg 1.50

Turul suur valik püsikuid, suvelilli, tomati-, kurgi-, paprika-, 
maasika- ja maitsetaimi, lilleampleid ja kevadisi lõikelilli – tulbid, 

nartsissid.

Laupäeval, 14.mail müüb puukool turul viljapuude ja marjapõõ-
saste istikuid, maasika- ja vaarikataimi kella 10.30 – 12.00.

 Info tel.3223877; turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL 12. MAIL.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

PAKUN TÖÖD

• Vajan korstnapitsi ladujat. Tel 5669 7154

• Vajatakse metsaistutajat. Tel 5199 6563

• Artur šašlõkibaar pakub tööd klien-
diteenindajale. Tel 5629 8277

• Meie söögikoht Ararat Gr ill otsib enda 
meeskonda tublisid abilisi ettekandjat ja 
kokka. Pakume omalt poolt väljaõpet koha-
peal. CV  saab saata meilile araratgrill@hot.
ee või helistada tel +372 5331 0487

• Soovin leida töömeest metsa puid saagi-
ma, tasu kokkuleppel. Tel 5380 9707

• Pakun tööd üksikule kenale naisele 
Rakveres laserravi tegijana, väljaõpe, 
majutuse võimalus. Tel 554 6490, kiire!

• Katela saekaater otsib oma kollektiivi 
saeraami abitöölist/ järkamissael
töötajat ning laoplatsil saematerjali
staabeldajat. Tööaeg esmaspäevast 
reedeni kell 8.00-16.30. Võimalusel 
saata CV katelapuit@gmail.com või 
helistada tel 504 8960

• Pakkuda tööd tõstukijuht/laotöötajale
Haljalas. Pyynikin käsityöläispanimo Oy 
Eesti filiaali Haljala õlletehas on Soome 
õlletootja Pyynikin Brewing Company 
Eestis asuv filiaal, kus toodetakse õlut ja 
karastusjooke. CV ja kandideerimissoov 
saata e-postile: personal@pyynikin.com, 
lisainfo tel 522 1065

• Segers Eesti OÜ võtab Tapale alaliselt tööle 
laotöötaja/tõstukijuhi. Töö sisuks on kauba 
vastuvõtt, ladustamine, lao korrashoid. 
Suveperioodiks tööotsijatele ka pakume 
lahendust. CV ja kandideerimissoov saata 
e-postile: diana.kristop@segers.ee, lisainfo 
tel 5303 6859

• Võtame tööle autojuhi poolhaa-
gis-kallurile. Tel 506 1861

• Pakume tööd taksojuhtidele. Tel 
528 2659

• Otsime enda meeskonda C-kategoo-
ria autojuht-operaatorit survepe-
suautole. Tel 5194 4298

OTSIN TÖÖD

• Üldehitaja otsib tööd. Puitkarkass majade 
ehitus, kõik sisetööd, välja arvatud maalri – 
ja krohvimistööd. Tel 505 6949

• Mees (59-aastane) otsib tööd (0,5). Tel 
5592 3301

Võtame tööle 
haljastus-

töölise. 
Tel 5333 7410

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 
pakub tööd 

HOOLDAJATELE
Info tel 5342 2248

OÜ Häcke Paide

PAKUB TÖÖD
 KOPP-LAADUR JUHILE

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

PAKUB TÖÖD

Info ja kandideerimine
TEGUTSEME KA TAPAL.

• Pakume tööd lukksepa abina. Info tel 
5809 0936
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Rakvere Teater
13.05 kell 19 Viimane etendus! „Katk.Est.Used.” s/s, lav. Karl Koppelmaa

Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis
Neljapäeval, 19. mail 2022 algusega kell 18 Rakvere  ametikooli staadionil 
PETANGI meistrivõistlused spordiveteranidele alates 35+ naised-mehed. 
Autasustamine LVSL medalitega, registreerimine kohapeal, peakohtunik 
Vello Vasser.

RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu tee-
ma-aastaks. Kuulutajas ilmuvate raamatutut-
vustustega aitavad Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjad 
sellele kaasa.

Kristina Sabaliauskaité „Peetri keisrinna“ 2021

Kui jälgida raamatulaenutus-
te edetabeleid, siis on näha, 
et ajalooline romaan ei suuda 
konkureerida ajaviite- ja kri-
mikirjandusega. Ometigi on 
ajalugu põnev ja silmaringi 
avardav. Kuna eelmise aas-
ta suurima lugemiselamuse 
pakkus mulle leedu uuema 
kirjanduse tähtteos „Peetri 
keisrinna“, siis julgen antud 
teost soovitada ka laiemale 
lugejaskonnale.

Doktorikraadiga kunsti-
teadlast Kristina Sabaliaus-
kaitét peetakse üheks võim-
samaks ajaloolise romaani 
kirjutajaks Euroopas. Oma 
suurte teadmistega kultuuri 
ja ajaloo vallas suudab autor  
selles romaanis läbi naise sil-
made luua tõetruu pildi 18. 
sajandi Venemaa elust-olust. 
Tuginetud on arhiivmaterjalidele ja Peetri-Katariina isiklikule kirjavahe-
tusele, aga nagu ilukirjanduslikus teoses ikka, laseb autor ka oma fantaasial 
lennata.

Romaani alguse naturalistlikud kirjeldused hingevaakuvast keisrinnast 
ja tema kehavedelikest võivad nõrganärvilisema lugeja ära hirmutada, aga 
edasi läheb juba põnevamaks. Balansseerides une ja ärkveloleku vahel, il-
muvad keisrinna silme ette pildid tema elu erinevatest etappidest. Surijal 
on tegu, et aru saada, kes ta on ja kus ta on.

Väike armas linalakse patsipärjaga Marta igatseb taga oma katku sur-
nud vanemaid ja laialipillutatud õdesid-vendi. Igal õhtul palub ta taevaisalt 
kaitset. Miks on talle ja tema perele saadetud nii palju kannatusi? Siis mee-
nub keisrinnale, et juba ammu pole olemas Marta Helena Skowroṅskat. 
Mitte ainult keha, vaid ka hing on muutunud. Kolm korda on tulnud usku 
vahetada, viis korda nime vahetada, neli korda mehele minna, kusjuures 
kolm korda samale mehele. Linalakast on saanud brünett ning tugeva, 
nõtke ja vormika keha on rohked rasedused, sünnitused ja haigused muut-
nud õõtsuvaks ja pundunud lihamäeks.

Kuid naise elu ei ole möödunud vaid viletsuses, kire ja armastuseta. 
Sihvakas, lihaseline ja laiaõlgne krahv Aleksandr Menṡikov on suutnud 
panna neiu end taas inimesena tundma ja elurõõme nautima. Paraku on 
mehel kuulsast ja jõukast suguvõsast kihlatu, kellele antud lubadusi ei saa 
murda ja ainus võimalus on armurõõme salaja nautida. Olukord muutub 
veel keerulisemaks, kui Peeter I neiusse kiindub. Tekib pingetest ja kaht-
lustest laetud armastuse ja sõpruse kolmnurk, kus võimul, manip ulatsioo-
nidel ja saatusel on mängida oma roll.

Et sellises keerulises olukorras kohaneda, ellu jääda ja võitjana välja 
tulla, peab olema tugev natuur. Kristina Sabaliauskaité on suutnud kirja 
panna uskumatu loo alamkihist pärit neiust, kelle ilu, taibukus ja naiselik 
kavalus, aga ka andestamisvõime ja kaastunne sillutavad tee Peeter I sü-
damesse. Tänu tingimusteta armastusele suudab naine toime tulla Peetri 
viinalembuse ja haigushoogudega, purjuspäi tehtud tempude ja robust-
sete naljadega. Ta ei mõista Peetrit hukka, aga samas ka ei lömita mehe 
ees. Katariinal on eriline võime peatada Peetri epilepsiahood ja rahustada 
meest raevuhoogude ajal. „Katerinuṡka, mu südame sõbratar“ – nii pöör-
dub Peeter oma keisrinna poole.

Romaanidiloogia esimene osa lõpeb unenäoga, milles surijale kangas-
tub nende kolmas abielutseremoonia Iisaku katedraalis ja kena väike pidu-
söök, mis on juba täitsa euroopalik ja kus keegi ei joogi end üleliia purju. 
See on keisrinna elu üks ilusamaid päevi.

Tõlkija Tiina Kattel on lubanud oma intervjuus, et peagi näeb ilmaval-
gust romaani teise osa  eestindatud variant. Ootame huviga, mida põnevat 
on autoril lugejatele veel pakkuda! 

Soovitas Tiiu Kaare Kadrina valla raamatukogust

„Luureoperatsioon „Mincemeat““ ja väärt Ukraina fi lmid
Alates 9. maist on PÖFFi 
meeskond käivitanud Uk-
raina filmide programmi, 
mille raames näidatakse 
PÖFFi veebikinos ja kuu lõ-
pus ka ETV kanalil Ukraina 
filme. Tasuta.

Margit Adorf

Kinos linastub sel nädalal sõjatee-
maline mängufilm „Luureoperat-
sioon „Mincemeat““, režissöör John 
Maddeni käe all valminud ajaloolis-
tel tõsielusündmustel põhinev film, 
mis räägib teisest maailmasõjast. 

Ausaltöeldes on mul juba ammu 
kõriauguni igasugustest teise maa-
ilmasõja teemal vändatud filmidest, 
minu jaoks üsna arusaamatu, miks 
ikka ja jälle keegi leiab, et nüüd tu-
leks jälle mingi uus erioperatsioon 
või muu sõjasündmus üles kaeva-
ta ja sellest mängufilm teha. Seda 
enam, et sellest konkreetsest juh-
tumist on juba varem filmegi teh-
tud, esimene näiteks 1956. aastal 
vändatud briti film „The Man Who 
Never Was“ („Mees, keda polnud 
olemas“) ja mis võitis ka toona 
BAFTA parima stsenaariumi eest.

Nüüdne spioonifilm põhineb Ben 
Macintyre samanimelisel romaanil 
(ei ole eesti keelde tõlgitud), mis 
ilmus 2010. aastal. Macintyre ongi 
keskendunud ajaloolistele sõjaro-
maanidele, ta loomingus on lugusid 
erinevatest sõdadest ja spioonidest, 
nii et igal juhul on põhiloo kirja-
panija tõsine sõjaajaloo fanaatik ja 
valdab teemat. Näitlejad on hakkli-
ha-filmis samuti tipptasemel, pea-
osas näiteks Colin Fitth, Jason Isaacs 
ja Matthew Macfayden. Arusaadav, 
kui näitlejate fännid tee kinno leia-
vad.

Siin on lugu, mis räägib sõjast 
kulisside taga, näitab seda, kui-
das sünnivad salaplaanid, kuidas 
püütakse vaenlast üle kavaldada. 
Praegu näeme ja loeme iga päev 
uudiseid, mis toimub Ukrainas - 
igasugune kukkus pomm või uppus 
laev lugu on lihtne ja sirgjooneline 

lahingutegevus. Sõda on aga palju 
laiem, see osa, mis jääb igasugu-
se otsese lahingutegevuse ümber, 
sõjahalo kui nii võib öelda. See on 
olukord, mil kaovad rahuaegse 
maailma reeglid ja piirid. Sõja ajal 
me ei tea seda, missuguseid salas-
tatud operatsioone kuskil tagalas 
välja mõeldakse ja missugused neist 
õnnestuvad või luhtuvad, need 
lood kerkivad esile alles siis, kui 
sõda läbi ja jõutud mõnevõrra haa-
vu lakkuda.

Nii et ma tegelikult ikkagi soo-
vitan vaadata ka seda spioonifilmi. 
See on klassikalises võtmes, nau-
ditav kinolugu, millesse on piki-
tud ka kerget huumorit niipalju 
kui sõda seda võimaldab. Arvan, 
et omamoodi annab see praeguses 
Ukraina sõja maailmas lootust, et 
praegugi toimuvad kuskil sarna-
sed salaoperatsioonid, mis aitavad 
vähendada sõjakaotuste suurust 
ja lühendada sõda, kuigi uudistest 
vaadatuna on üsna lootusetu seis, 
kui räägitakse üha enam sellest, et 

sõda kestab veel kaua. Nii et veidral 
kombel on meie ees praegu üks II 
maailmasõja film, mis võiks külvata 
kurba reaalsusesse veidike lootus-
kiirt.

Aga – põhiliselt ma soovitan järg-
neval paaril nädalal jälle üles otsida 
PÖFFi veebikino, sest seal on käi-
mas Ukraina filmide programm, kus 
vaatamiseks kümme filmi ja need 
kõik ei ole sugugi sõjafilmid. Filmid 
on uuema aja looming, valminud 
viimase viie aasta jooksul. ETV näi-
tab veebikino valikust kahte filmi 
– „Tšerkassõ - viimase laeva vastu-
hakk“ (2019), 28. mail ja „Metsikud 
väljad“ (2018) 4. juunil. Lisaks saab 
ETVs näha üht sellist filmi mida 
PÖFFi veebis ei ole – „Turteltuvide 
pesa“ (2016), 21. mail. 

Niisiis, kõige suurem valik uk-
raina filme on siiski PÖFFi veebiki-
nos ja kuigi piletiraha ei küsita, siis 
on sealsamas ka kirjas, kuidas saab 
soovi korral Ukraina toetuseks raha 
annetada. Mina olen annetanud iga 
kuu endale jõukohase summa, üle 

oma võimete ei ole vaja abistada, aga 
arvan, et ka iga väiksem rahasumma 
on suureks abiks, kui neid väikseid 
summasid annetab suur hulk inime-
si. 

Kõiki kümmet filmi ma ei ole ise 
veel tänaseks ära jõudnud vaadata, 
aga nendest kümnest, mis veebis 
saadaval, ma soovitaksin nii noor-
tele kui vanadele vaadata sõltlas-
te lugudel põhinevat mängufilmi 
„Viies teraapia“ (2017) ja doku-
mentaalfilmi „Elav tuli“ (2015), mis 
näitab Karpaatia lambakarjuste elu 
läbi kolme põlvkonna silmade. Ar-
van, et mõlemat filmi sobib vaada-
ta kogu perega, need on haaravad, 
huvitavad ja pakuvad kindlasti ka 
kõneainet, et nähtut omavahel aru-
tada. PÖFFi veebikinost filmide 
vaatamise suurimaks miinuseks on 
see, et filmide subriitrid on inglise 
keeles, nii et kui te seda keelt ei val-
da, siis võib soovitada tummfilmi 
„Musta tase“ (2017) või siis ooda-
ke ära, millal kolm filmi mai lõpus 
ETV programmi jõuavad.

Dokumentaalfi lm „Elav tuli“ (2015) näitab Karpaatia lambakarjuste elu läbi kolme põlvkonna silmade. Foto: pressimaterjalid
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Hauapiirete ehitamine ja renoveerimine,
hauakivide pesu, liiva ja killustiku vahetus
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