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90-aastase proua Elviine Rubeni mälestused
(Järjelugu jäi pooleli 1943. aastal, kui talumajapidamises abiliseks 

olnud Elviine viidi sakslaste eest pakku, et pääseda koonduslaag-

risse tagasi saatmisest.)

Elviine: „Kui ma Ridala valda Litu külasse vanaproua Anna 
Pruuli juurde jõudsin, lõi reuma jalgadesse. Käisin käpakil 
seina äärtest tuge otsides, enamus aega aga olin pikali. Ravi 
polnud mitte mingisugust, aga imede ime, mind aitas püha-
kiri. Külas oli üks püha mees, perenaise Anna tuttav baptis-
tikoguduse õpetaja, kes käis mulle perenaise kutsel Piiblit ja 
palveid lugemas. 

Siis tuli kevad, hakkasin väljas käima, esialgu mööda seina 
äärt, aga vähehaaval sain jalad alla ja soojendasin end nõnda 
päikese käes. Ma ei tea, kas aitas pühamees või loodus. Kui 
ma 1947. läksin kutsekooli, siis ma ei saanud algul joosta, 
kuid hiljem olin saja meetri jooksja ja jooksin isegi krossi.“

Elviine jäigi sõja lõpuni peitu vanatädi Anna juurde. Kui 
venelased uuesti Eestisse tulid, aitas tragi tüdruk maainimes-
tel venelastega suhelda, olles neile tõlgiks. Kui venelased ta-
ludes vargil käisid, hurjutas Elviine neid vene keeles ja sellest 
oli suur abi. Venelased ehmatasid ära. Kui mõni venelane 
juhtus aga veel Leningradi piirkonnast olema, siis oli tüdruk 
nende suur zemlak – kaasmaalane, kellele ei tohtinud liiga 
teha.

Ka mõned eesti mehed, kes olid sõja eest metsas redus, 
teiste seas ka Liide mees, tulid koju tagasi. Nemad pääsesid 
imekombel 25+5 karistusest, sest selles kandis polnud eest-
laste hulgas äraandjaid. Peale sõda oli töömehi igal pool vaja. 
Ka Liide mees leidis ruttu rakendust ja töötas hiljem Vene 
ajal koguni maakorraldajana.

Elviine: „Kui peale sõda teine eestlane sinu peale ei kopu-
tanud, siis tööd leidsid kõik. Aga iga valitsuse ajal on äraand-
jaid, kaasajooksikuid ja pugejaid. Meie suguvõsas ei ole vene-
lasi ega muid rahvusi, aga eestlane on millegipärast väga õel 
ja kade oma naabrite peale.“

Elviine hakkas peale sõda sugulasi otsima, kirjutas Le-
ningradi tädile kirja. Ka isa Friedrich Künnap tuli sõjast 
eluga tagasi, ta demobiliseeriti 1945. aasta detsembris. Sõja 
alguses saadeti mees tööpataljoni. Kui kindral Lembit Pärn 
hakkas Eesti laskurkorpust juhtima, võeti ka Elviine isa 249. 
laskurdiviisi. Pärnal oli must täkk, kellega ta mööda pataljone 
ringi sõitis ja kuna Künnap oli ametilt sepp, sai temast täku 
rautaja.

Elviine: „Isa kirjutas ka oma õele Elviinele Leningradi. 
Isa õed ja me kõik saime lõpuks peale sõda kokku. Mina 
jäin isa vanema õe, tädi Adeele juurde elama, isa määra-
ti aga Vaivara valla täitevkomitee esimeheks. Praegu on 
selle koha peal Sillamäe linn. Mina olen selle Sillamäe loo-
mise juures olnud, sest algul oli seal ainult üks putka: kaks 
inimest mahtusid sisse, valla täitevkomitee esimees ja 
partorg. 

Isa abiellus, võttis uue naise, eestlanna, kelle mehe saks-
lased maha olid lasknud. Sillamäel sündis neile ka tütar, aga 
mind isa enda juurde ei tahtnud võtta.“

Tädi Adeele aga sattus Venemaalt Kikerino külast Tapa-
le. Sealt suunati ta Kiltsi lähedale Liiva külasse. Kuna tädi 
oli medõde, anti talle tööd dr Joosep Pilve juures, kes töö-
tas Väike-Maarjas arstina. Adeele mees ja kolm last olid 
kõik surnud ja nõnda võttiski tädi Elviine enda juurde 
elama.

Ülle Kask

(Jätkub 25. juunil)

Tsentrumis avas uksed kohalikku 
ja mahekaupa pakkuv Talupood
Rakvere Tsentrumi ostukeskuse esime-
sel korrusel, pinnal, kus aastaid müüdi 
juveele, tegutseb alates sellest nädalast 
Talupood. Tegemist on Otse Tootjalt Tar-
bijale (OTT) tootjate poega, kus valdavalt 
müüakse mahekaupa. Poe muudavad 
õdusaks taluaegsed mööblitükid, loodud 
on ka kohvitamisvõimalus ja lastenurk.

Katrin Uuspõld

OTTi kaubakohtumised on viimasel ajal 
toimunud neljapäevaõhtuti Rakvere tu-
rul ning need ka jätkuvad. Aga paljude 
sealsete müüjate tähelepanekul oli huvi 
kauba kättesaamise vastu suurem kui 
kord nädalas. Nõnda hakkas idanema 
mõte poest, kus mitmel päeval saaks ta-
lukaupa soetada. Puhta toidu entusias-
tid panid seljad kokku ja asutasid MTÜ 
Rakvere Talupood.

OTTis käijate seas korraldati küsitlu-
si, käidi uurimas, kuidas peetakse talu-
turgu Väike-Maarjas ja Haapsalus. Ka 
kinnisvaraturul kuulati pikalt maad ning 
lõpuks otsustati Tsentrumi kasuks.

„Olulised on asukoht, parkimisvõima-
lused, rendikulud. Oli suhteliselt häid 
pindasid, mille hind oli väga kõrge. 
Tegemist on alustava ettevõtmisega, 
MTÜga, kus suurt kasu ei taotleta ja 
kauba hinnale kaks korda otsa ei pan-
da,“ rääkis Aivar Niinemägi, kes samuti 
Talupoes toimetada aitab. Ta ise on Ko-
duvuti OÜs pea aasta vutte kasvatanud 
ning nende munadega kaubelnud.

Esialgu MTÜ müüjat palgale ei võta, 
vaid kümme tootjad käivad ise kor-
damööda leti taga. Lett, muide, on va-
nast taluuksest tehtud. Sellist stiili on 
püütud poes ka hoida: annetustena 
on tulnud mitmed vanad lauad, kapp, 
kohvinurga mööbel ja lastenurga sisus-
tus. Vaid puidust kaubariiulid on uhi-
uued.

„Palju asju annetas meile Tudu muu-
seum,“ nimetas Niinemägi. „Lastenurgas 
on praegu mõned kaltsunukud, kuid kui 
kellelgi on taluaegseid mänguasju või 
mõni puust auto pakkuda, siis sobiksid 
need siia hästi.“

Sortimendi mõttes ulatub valik 
Lääne-Virumaast kaugemale, esinda-
tud on Loona talu kuivained, Pajumäe 
Piima tooted jogurtist gheeni, Tamme-
juure talu kastmed ja õlid, aga ka Vasta 
Kulinaaria ja Sirloini lihatooted, kohalik 
salat, kana- ja vutimunad, värske leib, 
Eco Flora tomatipastad ja püreesupid, 
Vinkymoni köögiviljad ja ebaküdoonia-

tooted, käsitööjäätised Jäämarjalt, Taali 
mesila mesi, Tori Jõesuu siidri- ja veini-
talu joogid, kombucha.

„Müügiks võivad ka eraisikud pakku-
da koduaia või -talu värskeid marju ja 
metsaande. Samuti on oodatud liituma 
uued tootjad, Talupood on koht, kus 
ideid testida, degusteerimisi korraldada, 
turuanalüüsi teha. See pood võiks olla 
nii tootjate kui ka kokkade kohtumis-
paik,“ selgitas Aivar Niinemägi.

Rakvere Talupoe juhatuse liige Gete 
Kütt OÜst Rohemaja märkis, et väike-
tootjal on oma kaupa võrdlemisi keerul-
ine turustada, sest mahepoodide ketid 
eelistavad, et kõigis kauplustes oleks 
sama tootja kaup. „Laatadel ja turgudel 
käimine on väga aja- ja energiamahukas, 
nii ei olegi väiketootjatel muud varianti 
kui ise pood teha,“ leidis Kütt, kes väike-
tootjana valmistab teesegusid.

Ta lisas, et poe suurem eesmärk on 
teha siinsele kogukonnale mahetoit ja 
kohalik toit kättesaadavaks. „Oluline on, 
kui sa tead, kuidas toit on toodetud, kui-
das on asju kasvatatud – sa tunned oma 
tootjat,“ ütles Kütt.

Aivar Niinemägi lisas, et kriisi olu-
korras peab iga maa oma inimesed ära 
toitma. „Ja eraldi küsimus on ka jalajälg, 
see kui palju me toidu transpordiks fos-
siilseid kütuseid kasutame. Kõik, mis 

kohapeal kasv-
ab, on selle piirkonna inimestele 
omasem,“ nentis Niinemägi.

Tulevikuplaanide kohta lisas Ni-
inemägi, et on korraldamas huvilistele 
avatud talude päevade puhul 24. juulil 
ringreisi mitmete tootjate juurde, kelle 
kaup ka Rakvere Talupoes on saadaval.

Alates eelmisest suvest on Tsentru-
mi ostukeskuse omanik AS OG Elektra 
ning plaan on vana hoone asemel luua 
uus äri- ja meelelahutuskeskus. Omanik 
Oleg Gross ütles, et vähemalt kolm suve 
elab Tsentrum veel senisel kujul ehk 
lammutamise ja uue ehitamiseni läheb 
veel aega.

„Kui Talupood osutub edukaks, siis 
saab ka uues majas sellele pinna leida. 
Praegu on paras aeg testimiseks, kuidas 
inimesed selle vastu võtavad,“ rääkis 
Gross. „Tsentrum on jätkuvalt ärihoone, 
ta ei ole varjusurmas, vaid on mitmeid 
pindu, mida saab välja rentida.“

Praegu on Tsentrumi ostukeskuses li-
saks Talupoele tegutsemas mitu konto-
rit, aga ka juuksur, apteek, ateljee, hiljuti 
kolis teiselt korruselt esimesele taaska-
sutuskeskus Vahejaam.

Aivar Niinemägi on üks väiketootjatest, kes lisaks oma 
kauba müüki toomisele on Rakvere Talupoes ka aeg-ajalt 
müüja rollis. Poes on lastele ka oma mängunurk. 
Foto: Katrin Uuspõld
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Rakvere haigla taastusravi võimalused paranesid oluliselt
Rakvere haiglas on nüüdsest 
avatud taastusravi osakond – 
kui varem jagunesid teenused 
kahe hoone vahel, siis nüüd 
on kogu sellealane tegevus 
koondunud põhikorpusesse 
ning täiesti uute võimaluste-
na lisandusid vesiravi ja  
spetsiaalne jõusaal.

Liisi Kanna

Rakvere haigla juht Ain 
Suurkaev rääkis, et varem 
olid taastusravi teenused 
killustunud, jagunedes kesk- 
linnas asuva polikliiniku 
hoone ja haigla peamaja va-
hel. „Nüüd tekitasime endale 
ühe üksuse, mis teenendab 
nii päevaravi, statsionaari 
kui ka tasulise teenuse pat-
siente,“ selgitas Suurkaev.

Taastusravi osakonna ju-
hataja ning füsioterapeut 
Christi Ojaste ütles, et kok-
ku on neil 16 töötajat, teiste 
hulgas kaks massööri ja kaks 
arsti ning üheksa füsiotera-
peuti. Osa neist viibib aga 
lapsehoolduspuhkusel, nii 
ka tegevusterapeut, kelle ka-
binet praegu paraku tühjana 
seisab.

Tegevusteraapia ruumist 
leiab nutika reguleeritavate 
kõrgustega kööginurga, kus 
aidatakse patsiendil mõis-

ta, kuidas kohandada kööki 
nii, et vähenenud liikumis- 
võimega saaks võimalikult 
hästi ise kodus hakkama.

Kuna tegevusteraapia ka-
binet on kaheks jaotatav, siis 
saaks seal teenust pakkuda 
isegi kaks inimest ja nii ot-
sitaksegi tegelikult ka teist 
töötajat. „Kui füsioterapeu-
te me leiame, siis tegevus- 
terapeuti on väga raske lei-
da,“ tõdes Ojaste, lisades, et 
ka füsioterapeute võtetaksegi 
nüüd uude osakonda juurde.

Füsioterapeutide ruumi-
dest leiab spetsiaalsed te-
raapialauad ja varbseinad 
ning mitmesuguseid abi- 
vahendeid. Eraldi kabinet 
on laste füsioteraapiaks, mis 
on tavaruumidest suurem 
ning ka abivahendid on mit-
mekesisemad ja laste jaoks  
köitvamad.

Osakonna keskel paikneb 
jõusaal, kust leiab taastus-
raviks vajalikud seadmed ja 
vahendid. „See on täiesti uus 
asi meie jaoks, sellist võima-

lust enne ei olnud,“ rõõmus-
tas Ojaste.

Pakutakse muidugi ka 
elektriravi erinevaid lahen-
dusi ning soojaravi. Samuti 
leiab osakonnast õdusalt si-
sustatud soolakambri.

Uue teenusena Rakvere 
haiglas on taastusravi osa-
konnas saadaval ka vesiravi, 
milleks mõeldud ruumist 
leiab keerisvannid käte ja jal-
gade massaažiks, spetsiaalse 
minibasseini ning liblikvan-
ni beebidele. „Liblikvann on 

mõeldud beebide ujutami-
seks – lapsevanem on ühel 
ja füsioterapeut teisel pool. 
Siin me saame hoida vett 
soojemana, basseinis on vei-
di jahedam,“ selgitas osakon-
na juhataja.

„Bassein on varustatud 
sada protsenti suure bas-
seini tehnikaga, küll mini- 
variant, aga basseinivee pu-
hastus käib täpselt nagu 
suurtes veekeskustes,“ lisas 
Ain Suurkaev, kes näitas aja-
kirjanikele mõeldud tutvus-
tava ringkäigu lõpus ka teh-
niliste süsteemide ruumi.

Taastusravi osakonna loo-
misele tagasi vaadates rääkis 
haigla juht, et idee selle ra-
jamiseks sündis juba 2006. –  
2007. aastal, kui hakati pla-
neerima õenduskorpust. Kui 
2011. aastal tekkis võimalus 
viimase ehitamiseks raha 
saada, jäi keldrikorrus siiski 
tegemata.

„Projekteerija oli tol ajal 
juba ideelahenduse loonud, 
eskiis taastusravi osaks oli 

olemas, aga meil ei olnud 
ressurssi,“ märkis Suurkaev. 
„Veel aasta tagasi oli siin kil-
lustikuväli ja postid.“

Võimalus siiski taastusra-
vi osakond välja ehitada leiti 
kaasrahastuse abil. Tööde 
maksumus oli üle 800 000 
euro, mida finantseeriti vei-
di vähem kui poole ulatuses 
maakondade arengustratee-
giate elluviimise toetustest 
ning ülejäänud osa panus-
tasid haigla ning Lääne- 
Virumaa kohalikud omava-
litsused, kes on alates 1997. 
aastast haigla omanikeks.

„Me ei ole päris võrdses 
konkurentsis teiste haigla-
tega, mis enamus on riigi 
omanduses ja riik finantsee-
rib neid,“ nentis AS Rakvere 
Haigla nõukogu liige, Rakve-
re vallavolikogu esimees Peep 
Vassiljev haigla arendamise 
rahastusest rääkides. Ta lisas, 
et järgmisena tuleb kindlasti 
uuendada palatikorpuse ven-
tilatsiooni, mille tarbeks loo-
detakse samuti toetust saada.

Ametiõppijad pidasid projektipäeva
Teisipäev möödus Rakvere 
ametikoolis teistmoodi kui ta-
valiselt – õpilased korraldasid 
töötubasid nii oma koolikaas-
lastele kui külalistele teistest 
õppeasutustest. Õpiti näiteks 
prügi sorteerima, korralikult 
voodit tegema ning küpsiseid 
kaunistama.

Liisi Kanna

Rakvere ametikoolis kar-
jääriõpetust ja suhtlemist 
õpetav Merle Aasna rääkis, 
et õppekavas asendus endi-
ne „Karjääri planeerimise ja 
ettevõtluse aluste“ moodul 
uuega – „Õpitee ja töö muu-
tuvas keskkonnas“, mille ühe 
osana ka projektipäev kor-
raldati. „Nii saavad õpilased 
meeskonnatöö- ja esinemis-
kogemust ning arendada ette- 
võtlikkust,“ selgitas Aasna, 
lisades, et seekordseid töö- 
tubasid korraldasid maa- 
turismi eriala esimese kur-
suse ja pagar-kondiitri eriala 
teise kursuse õpilased.

„Nad näevad, millised olu-
korrad päriselus võivad ette 
tulla. Ega kõigil meeskonda-
del ei läinud täna tegelikult 
täpselt nii, nagu nad planeeri-
sid. Homme analüüsime läbi, 
kuidas läks – mis tuli väga 
hästi välja ja mis ei sujunud 
päris nii, nagu esialgu kavan-
datud. Väga oluline on minu 
arust see, et keeruliste situat-
sioonide puhul kogevad õpi-
lased ise lahendusteni jõud-

mist,“ lisas õpetaja.
Maaturismi õppiv Cäroly 

Vaikmaa ütles, et tegu oli 
nende jaoks esimese suurema 
projektiga ning selles osale-
mine andis kindlust valitud 
erialal edasi minna. „Kindlasti 
andis see julgust, just suhtle-
mise osas, arendas suhtlemis-
oskust,“ hindas neiu vahetult 
töötoa lõppedes selle korral-
damisest saadud kogemust.

„Alustasime päeva esitluse-
ga, siis läksime tegevuste juur-
de – koristustarvikute kaardi- 
mäng, rätikute voltimine, 
voodite tegemine,“ tutvustas 
Vaikmaa ning lisas, et mängi-
ti ka prügi sorteerimise ning 
säästlikkuse teemalisi mänge. 

Töötoas osalenud Rakvere 
reaalgümnaasiumi 8. klassi 
õpilased läksid tegevustega 
väga hästi kaasa – kõige suure-
mat huvi näis pakkuvat voodi-
te tegemise kunst.

Projektipäev oligi erialaselt 
lõimitud puhastusteenin-
dusega ning teiseski, Roela 
lasteaed-põhikooli esimesele 
klassile tehtud töötoas räägiti 
hügieenist. Pagar-kondiit-
ri eriala õpilase Alana Jalaka 
sõnul õpetati, kuidas kor-
ralikult käsi pesta ning prü-
gi sorteerida, lisaks näidati, 
kuidas kaunistada küpsiseid, 
mis mõistagi tekitas mudilas-
tes enim elevust. „Teooria-
osa prügi teemal neid ehk nii 

väga ei huvitanud, mängud ja 
kaunistamine meeldisid roh-
kem,“ lausus Jalak, kes on ka 
ise Roela kooli lõpetanud.

Õpetaja Merle Aasna ütles, 
et õpilased said ise vabalt ot-
sustada, kellele nad töötuba-
sid korraldavad ja mida seal 
teevad. Lisaks eelnimetatud 
kahele korraldati ka kunsti 
töötuba Triinu lasteaia rüh-
male ning spordipäev esi-
mese kursuse tisleri eriala  
õpilastele.

„Õpilased ise valisid, kuidas 
teevad, mida teevad, kellele 
teevad. Minu ülesanne on ol-
nud ainult taustajõuks olla,“ 
selgitas Aasna.

Taastusravi osakonna juhataja ning füsioterapeut Christi Ojaste tutvustamas vesiravi ruumi liblikvanni. Foto: Liisi Kanna
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MÕNE REAGA

Buena Vista Sofa 
Clubis näeb laupäeval 
nii lasteetendust kui 
kuuleb saunarokki
„Tahame anda oma panuse 
Rakvere linna päevadesse. 
Ametlikku kavasse me ei 
mahtunud, aga toimetame 
linna teises otsas ja pakume 
päeva ajal lastele etendust ja 
õhtul vanematele kontser-
ti,“ rääkis Eduard Salmistu 
Buena Vista Sofa Clubist.

Laupäeval kell 15 etendub 
sohvaklubi välilaval teater 
Projekti „Umka – jääkaru-
poeg“. Lasteetenduse on la-
vastanud Irina Marjapuu ja 
oma hääle on andnud Ülle 
Lichtfeldt. Lugu ise viib 
vaatajad kaugele Põhjalasse 
ja räägib poisikesest ning 
jääkarupojast Umkast.

Laupäeva õhtul algusega 
kell 19 rokib välilaval Tar-
vo Valm bänd. Tarvo Valm 
viib kuulajad seiklema kant-
ri, folgi, roki ja bluusi rada-
dele. „Ta ise ütleb, et män-
gib saunarokki,“ täpsustas 
Salmistu.

Igatahes kuuleb omaloo-
mingulisi lugusid elust ene-
sest, kus saab nii unelevalt 
kaasa õõtsuda, kui ka jalga-
dega prõmmida ja kätega 
plaksutada. Laval on Elvis 
Jakobson ja Danel Pandre.

Sündmused toimuvad iga 
ilmaga – kui peaks sadama 
vihma, suundutakse sise-
ruumidesse.

Kuulutaja

Rakvere pidutseb ja tegutseb linnapäevadel
Sel nädalavahetusel peetavate Rakve-
re linna päevadega tähistatakse üht-
lasi Rakvere 719. sünnipäeva. Kuigi 
koroonaviiruse piirangute tõttu tehak-
se seda tagasihoidlikumalt, leiab 
programmist nii kontserte kui kodu-
kohvikuid, rohkelt tegevusi Pikal täna-
val ja Kirikupargis, aga ka linnaeks-
kursioone ja töötubasid – igaühele mi-
dagi.

Katrin Uuspõld

Linnapäevadele annavad kaua ooda-
tud Vallimäe kontsertidega tooni Liis 
Lemsalu, C-Jam ja Jarek Kasar: Liis 
Lemsalu bändi kontsert avab täna õh-
tul linnapäevad, C-Jam esineb laupäe-
val ning Jarek Kasari kontsert paneb 
punkti pühapäeval.

„Piirangute tõttu saab neile kont-
sertidele välja müüa 250 kohta,“ täp-
sustas Rakvere kultuurikeskuse direk-
tor Eve Alte.

Muusikaelamusi pakuvad ka näda-
lavahetuse keskpäeval tänavamuusi-
kud Pika tänava porganditrepil ning 
pühapäeval kell 14 laulavad Rakvere 
Kolmainu kirikus Kammerkoor Sola-
re ja Kooristuudio So-La-Re.

Pikk tänav on avatud autovabalt 
jalutajatele ning seal tegutsevad koo-
lid, stuudiod ja ettevõtted on tulemas 
välja motoga „Samm tänavale ja ta-
gahoovi“, korraldatakse töötubasid, 
pannakse püsti müügilette ja kindlasti 
saab ka kehakinnitust.

Kirikupargis on elamusi ja tegevusi 
nii lastele kui noortele: Rakvere ava-
tud noortekeskuse töötajad korralda-
vad mänge ja võistlusi, kohal on Wile 
farmi alpakad, Mäehansu talu lambad 
ja kitsed, Mättatalli ponid ja kohali-
kud küülikud. Samuti kauplevad par-
gis õpilasfirmad oma toodanguga. 

Linnapäevade lahutamatu osa on 
linnaekskursioon, mis kannab täna-
vu motot „Terves kehas, terve vaim“. 
„Seekord keskendume „sporditse-
misele“ nagu oli 1920ndate ajaleh-
tede kõnepruuk,“ märkis giid Pirje 
Pungas, lisades, et pooleteisttunnise 
ekskursiooni käigus keskendutakse-

gi põhiliselt sellest ajast räägitakse. 
Alguspunkt on pühapäeval kell 10 ja 
13 Rakvere teatrimaja taga oleval ter-
rassil. „Kõne alla tuleval ajastul oli üks 
osa Rakvere rahvaaiast linna spordi-
väljak,“ rääkis Pungas. „Oma käigu lõ-
petame aga staadioni ja linna esimese 
ujula juures.“

2019. aasta Rakvere linna päevade ajal 
jagus kontserte ja melu Kirikuparki, tänavu 

on sama park laste ja noorte ootel, sest 
kohal on miniloomaaed, õpilasfi rmad ja 

rohkelt praktilisi tegevusi lastele-noortele.
Foto: Rakvere linnavalitsus

Eksootilisi ja koduseid maitseid täis nädalavahetus
Pikal tänaval kutsutakse sel laupäe-
val linnapäevade raames ellu ridami-
si kodukohvikuid: Rakvere Loovus-
keskuse kodukohvik kannab nime 
„Aasia hõng“, kohvikud avatakse ka 
Rakvere waldrofkooli, Athena kooli, 
Kunderi seltsi ja veel paljude teiste 
sel tänaval tegutsejate juures. Kiriku 
juures olev Miikaeli suvekohvik ter-
vitab külastajaid aga suvi läbi. Kodu-
kohvikute seas on end üles andnud 
reede ja laupäeva õhtuks ka Rakvere 
linnuse Ivo Schenkenbergi kohvik 
ning samade päevade esimeseks poo-
leks Politseimuuseumi Sõõrikupat-
rulli kohvik.

Kogemustega kodukohvikupida-
jad on laupäeval Magusanurga ko-
dukohvikul (Maasika 9a) ja Gagarini 
kohvikul (Kastani 7 hoovis). Viima-
ses on külas ka harfitar omavalmis-
tatud pilliga ning esinevad Viru-Ni-
gula rahvamuusikud.

Pühapäeval avab aga uksed Rakve-
re Karmeli koguduse kohvik (Koi-
dula 5). Tänavu on kohvik Liibano-
ni-hõnguline: muuhulgas pakutakse 
Liibanoni retsepti järgi valminud 
suppi ning kogu tulu läheb Liibanoni 
koguduste vabatahtlike heaks.

Karmeli koguduse pastor Sven-Joo-
natan Siibak külastas Liibanoni kolm 
aastat tagasi õppeprogrammi raa-
mes. „Liibanoni lugu on keeruline: 
iseseisvus saavutati aastal 1943, enne 

seda olid nad Prantsusmaa koloonia. 
1970ndatel algas aga kodusõda. Õige 
pea pärast kodusõja lõppemist tuli 
Süüria okupatsioon, mis oli võrd-
lemisi verine ja tagakiusu täis. Sel-
le sajandi alguses Liibanon vabanes 
okupatsiooni alt ja lõi ainulaadse po-
liitilise süsteemi, mis arvestab kõi-
ki usugruppe, mida on parlamendis 
protsentuaalselt vastavalt rahvastikus 
esindatusele,“ selgitas Siibak Liibano-
ni ajalugu.

Pastor märkis, et kristlikud vaba-
kogudused on sealsel usulisel maasti-
kul vähemuses, kuid nende mõju on 
olnud suur. „Näiteks kui 2011 algas 
Süüria kodusõda ja nende põgeni-
kud tulid Liibanoni, olid kohalikud 
vabakogudused need, kes näitasid 
ligimesearmastust ja aitasid moslemi 
taustaga Süüria põgenikke. Eestlaste 
jaoks võiks võrrelda seda olukorraga 
kui nõukogude okupandid oleks oma 
kodusõja eest tulnud põgenikena 
Eestisse,“ kirjeldas Siibak.

Pastor nentis, et viimaste aastate 
poliitiline ja majanduslik olukord on 
sealses riigis keeruline: 2018. aastal 
alanud rahvarahutused ning 2020. 
aasta ammooniumnitraadi plah-
vatused Beiruti sadamas on jätnud 
oma karmi jälje. „Sealsete koguduste 
soov teha head keerulistes oludes, 
on meile väga korda läinud, nad on 
teinud seda kõike vabatahtlikena ja 

kogudusena tahame neid omalt poolt 
aidata,“ selgitas ta põhjust, miks tulu 
annetatakse võõrsile.

Koos abikaasaga keedab Sven-
Joonatan Siibak oma Liibanoni 
sõbralt saadud retsepti järgi ka pü-
hapäevaks Karmeli kohvikusse tra-
ditsioonilist punase läätse suppi. 
„Liibanon on ülikülalislahke maa, 
seal on suurepärane rahvusköök ja 
toidukultuur. Püüan seda kogemust 
edasi anda oma linna rahvale,“ rää-
kis Siibak.

„Kui Lääne-Euroopas oleme har-
junud, et lauda tuuakse sulle üksinda 
söömiseks praad, siis Liibanonis on 
terve laud täis anumaid, kõikvõima-
likke hummuseid, värskeid puu- ja 
köögivilju – see on selline jagamise 
kogemus. Söömine kestab väga pi-
kalt, seda nauditakse. Eelroad, pea-
road, marineeritud ja sütel küpseta-
tud lihad. Ja kui need söödud, kae-
takse laud paljude magustoitudega,“ 
avas ta sealset toidukultuuri.

Karmeli kodukohvikus, mida pee-
takse esimest korda uues kirikus, on 
aga lisaks Liibanoni supile ka igale 
maitsele kohalikke kooke. Tegevus-
test on plaanitud taaskasutuse töö-
tuba, programm lastele, koguduse 
kolm noort sõnaseadjat räägivad 
oma elust ja raamatuteks vormitud 
luulest ning lapsi viiakse ka motika-
tega sõidutiirule.
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Rakvere Teater
11., 13., 16. ja 17.06 kell 19 
„Miks Jeppe joob?“ v/s, lav 
Hendrik Toompere

Biore Tervisestuudio
Rakveres Laada 5
18. juuni tervendaja Volli 
vastuvõtt
18. juuni dr Olena Andrejeva 
vastuvõtt
Teisipäeviti nõelravi –Ari-
na Grigorjan
Esmaspäeviti ja kolmapäe-

viti – kiropraktika-seljaabi 
Artur Grigorjan
Neljapäeviti tervise testimi-
ne – Eve Heinmets
21. juuni kvantresonantsi 
test – Mare Laeks
Info ja reg tel 5017960, 
www.biore.ee

ARVUSTUS

Jätke matus vahele, valige homne!
„Kruudid: Uus ajastu“ on ko-
guperefilm, mida on lõbus 
vaadata kõigil, lapsest vana-
vanemani. Rõõmu saab nii 
teismeline kui lasteaialaps, 
memm ja paps.

Margit Adorf

Kui kõik ausalt ära rääkida, 
siis algselt oli mul plaanis 
kirjutada Rene Vilbre filmist 
„Eesti matus“. Paraku osu-
tus see filmilaadne toode nii 
suureks pettumuseks, et mul 
oli kiusatus poole filmi pealt 
kinosaalist lahkuda ja sestap 
ma sellel pikemalt ei peatuks.

Ütlen vaid niipalju, et film 
on ere näide laisast lähene-
misest. Tükk, mis sobis teat-
risse, on filmi jaoks täiesti 
kohandamata. Tegelaste va-
hel ei teki mingit suhestu-
mist, lood mõjuvad igavalt, 
puudub igasugune pinge, 
ammugi ei saa seal nalja, ei 
tavalist ega musta huumorit. 
Kohitsetud Kivirähk.

Lohutuseks ütlen, et mu 
tutvusringkonnas on vähe-
malt üks inimene, kellele 
linalugu meeldis ja et näit-
lejatele ma ei heidaks küll 
midagi ette, nemad tegid, 
mis suutsid, paraku on filmi 
ebaõnnestumine stsenaristi 
ja režissööri süü. Ja siis veel 
seda, et – „Eesti matuse“ teat-
rietenduse salvestuse võite 
leida ERR-i portaalist, kus 
see on alaliselt järelvaadatav. 
Säästke end ja jätke see tükk 
filmina vahele.

Kruudide multifilm on 
muidugi hoopis teisest oope-

rist, aga seda enam oli see mu 
eelmise nädala kinokülas-
tustest eredam elamus. Olen 
näinud ka Kruudide esimest 
osa (2013) ja pean tunnista-
ma, et uus film on parem kui 
eelmine. Kui eelmine tundus 
rohkem keskpärane, siis uus 
on sammuke paremuse poo-
le, see on tihedam, hoogsam, 
kaasaegsem. Ja tundub, et ka 
värvilisem.

Meie lapsega vaatasime fil-
mi 2D ehk tavalises versioo-
nis ja ei saa öelda, et oleks 
puudust tundnud sellest, et 
see kindlasti peaks 3D olema. 
Rakvere kinos näidatakse 
filmi 3D versioonis, arves-
tage siis, et 3D prillide hind 
lisandub piletihinnale, kui 
teil prille varasemast olemas 
ei ole. Kui aga satute mõnda 
teise kinno, siis seal on ka ta-
vaseansse.

Kruudide perekond on ür-
ginimesed. Primitiivsed te-
gelased ohtlikus maailmas. 
Film algab sellega, kuidas üks 
poiss jääb looduskatastroofis 
oma vanematest ilma, ta lä-
heb rändama ja otsima „hom-
set“, nagu vanemad enne sur-
ma talle soovitasid. Ta satub 
kokku Kruudide perega, kus 
kasvab temaealine teismeline 
tüdruk, kellega noormehel 
kohe ka suur tiinekaarmastus 
tekib.

Koos rännatakse homse 
otsingul edasi, kuni jõutak-
segi imelisse oaasi, kus ela-
vad juba veidi arenenumad 
inimesed. Kahe perekonna 
sulandumisel tekib ohtralt 
erinevaid situatsioonikoomi-

lisi momente, mis on tõesti 
naerutavad nii väiksele kui 
suurele filmivaatajale.

Lisaks olmenaljadele ei 
puudu muinasloost ka üks 
ohtlikum seiklus – sattumine 
ahvide-riigi vangiks ja sealt 
põgenemine. Nagu muinas-
loole kohane, lõppeb kõik 
õnnelikult. Lugu on lihtne, 
kuid filmi kiituseks tuleb öel-
da, et see ei ole sugugi lame. 
Naljad on mitmekihilised, 
mõnda mõistab laps, teine 
nali kõnetab vanemaid.

Ei puudu ka klassikaline 
heavy metal – stseenid, kus 
pere naised lähevad mehi 
päästma, on lahendatud 
muusikavideo laadis, väga 
rokkivalt, kui nii võib öelda. 
Kangelase rolli saavad filmis 
täita kõik tegelased, ürgbee-
bist vanamemmeni. Kõik te-
gelased peavad mingil hetkel 
ületama oma sisemised takis-
tused, et edasi minna ja see 
teebki ühest filmiloost selle 
õige, annab loole sügavust ja 
tekitab pinget ning põnevust.

Üllatavaid pöördeid jät-
kub, kuid samas ei ole film 
liiga keeruline. Siin on tem-
pokust, särtsu, elurõõmu ja 
ka elufilosoofiat. Üks üdini 
positiivne ning suvise mee-
leoluga vitamiinilaks! Seda 
soovitan kindlasti kinno vaa-
tama minna, väärt kraam.

Eestikeelne dublaaž on sa-
muti hästi õnnestunud, min-
geid häirivaid konarusi kõrv 
ei tabanud, nii et kui valite 
selle filmi meelelahutuseks, 
siis see on kindla peale mi-
nek. Te ei kahetse.

Sagritsa muuseumis 
vestlevad loodus- 
mehed kaladest
Karepal Kalame talu õuel on 
pühapäeval kalapäev, kus 
loodusest ja kalade elust pa-
jatavad loodusemehed Pee-
ter Hussar ja Olavi Kasemaa.

Kalapäev kestab 13. juu-
nil kell 11–15. Terve päeva 
vältel on tegevusi lastele 
ja peredele. Avatud on ka 
unikaalse silmuköögi näi-
tus, kus väljas on vanemad 
kalastustarbed. Lisaks saab 
uudistada Richard Sagritsa 
maalinäitust ateljees ja ke-
raamikanäitust rehealuses.

Kuulutaja

Ürgseiklus koos Kruudidega naerutab kõiki. Foto: pressimaterjalid
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Rakveres Nortsu tee 2

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus�  Tel 502 7362

OÜ TENITO

 AUTOREMONDI-
TÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

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 elektritööd

• Diagnostika
• Autovalveseadmed
• Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remont
• Haakekonksude 

müük ja paigaldus

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

 TRUCKSPOT OÜ
Veoauto rehvide müük+paigal-
dus+remont
Kliimatäitmine
Varuosade tellimine veokitele 
ja sõidukitele.

KUNDA,  Rakvere mnt.4,  
+372 5625 0311

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Kundas otse oma-
nikult. III korrus. Hind 6200 €. Tel 513 1272

• Väike-Maarjas müüa 2toaline korter otse 
omanikult. Tel 5384 0897

• Müüa üürilepinguga kaetud 2toaline 
korter Rakveres, Pikk 37. Ruutmeetri hind 
650 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa 2toaline korter Kundas. Hind 6400 
€. Tel 5814 5425

• Müüa Kunda keskuses 2toaline korter, 
keskküttega, 50 m2. Korteris on ka toimiv 
puuküttega pliit ja ahi. Korter 2-korruselises 
majas I korrusel, sauna kasutamise võima-
lusega, seisukord rahuldav. Remonti vajav, 
läheduses kool, vallamaja, spordikeskus, 
park. Grossi Toidukaubad ja bussipeatus 90 
m. Hind kokkuleppel. Tel 5383 1014

• Müüa 2toaline rõduga korter Aseris. Tel 
5632 7008

• Müüa Vinnis 3toaline kõigi mugavustega 
korter renoveeritud majas. Tel 5808 8226

• Müüa Kundas 3toaline remonditud kor-
ter, osalise uue mööbli ja kodutehnikaga. 
Tel 5894 2895

OST

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

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri Rakve-
re linnas. Tel 5358 6061

• Ostan 1-2toalise korteri Kundas. Tel 
510 0776

• Ostan 2toalise remonditud korteri I kor-
rusel Grossi poe ligidal Kundas. Kuulutus ei 
aegu. Tel 5463 2606

• Soovin osta 3toalise korteri või maja Tapa 
linnas. Seisukord ei ole oluline. Hind korteril 
kuni 30 000 € ning majal 45 000 €. Pakkumise 
korral helistada numbril 5837 2939

• Ostan maja Tartu linnas. Tel 5817 2199

• Soovin osta otse omanikult maamaja või 
maatüki. Tel 517 0056

• Ostan maja Rakveres või kuni 10 km 
eemal, kuni 120 000 € (võimalus vahetada 
ahiküttega renoveeritud madalate kom. 
kuludega korteri vastu Rakveres + kompen-
satsioon. Korter I korrus, 3tuba, oma aed ja 
sissekäik. Tel 5819 1258

• Soovin osta korteri või maja Rakvere 
linnas või lähiümbruses. Võib pakkuda ka 
maatükki. Tel 5300 9000

• Ostan maja, krundi või ridaelamuboksi 
(äärmine) Sõmerul või Näpil, võib pakkuda 
ka Rakveres. Pakkumised tel 5532743 (ka 
sms)

• Ostan vana talukoha või põllu. Ligipääs 
pole oluline. Hind kuni 250 000 €. Peeter, 
tel 514 3205

• Ostan vana tööstushoonega kinnistu 
pindalaga vähemalt 2 ha. Hooned võivad 
vajada lammutamist. Tel 508 0065

• Ostan garaaži Kundas, elekter ja kanal. 
Tel 5590 3361

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 529 1004

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. Tel 
5648 6638

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1-2toalist korterit Rakvere 
linnas. Kindlasti peab olema keskküttega ja 
täielikult möbleeritud. Kontaktandmed: Jan, 
tel 5636 3395, e-post: jan19884@gmail.com 
(võib saata pilte ning lisainfot)

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja Rakvere 
kesklinnas. Korralik elamine. Tel 516 4685

• Anda üürile Rakveres 1toaline kõigi mu-
gavustega korter. Tel 5905 9937

• Üürile anda heas seisukorras I korrusel 
asuv lodžaga 3toaline (62,3 m2) korter 
Kadrina alevikus. Tel 5344 0585

• Üürile anda 4toaline korter Kundas. V 
korrus, osaliselt möbleeritud, kaks rõdu. 
Info telefonil 5349 9498

• Üürile anda garaažid Rakvere kesklinnas 
Võidu tn 40, pindala 16-32 rm, Kokku 6 boksi, 
230 m2. Tel 5344 0585

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee
• Müüa Hyndai Santa FE, diisel 2006. a. 
Hind kokkuleppel. Info tel 5569 2057

• Müüa Opel Vectra universaal, 1,8 ben-
siin, ülevaatus tehtud, heas korras, leidub 
kriipse-kraapse, sõiduk pole uus. Hind 900 
€. Tel 5695 7857

• Müüa Škoda Fabia, 2015. a. Bensiin 1,2 l, 
81kW. Läbisõit 33 000 km. Automaat, hind 
8800 €. Tel 5843 0997

• Müüa igapäevases kasutuses olev VW 
Passat 1.8 T, bensiin, 110 kW. Tel 5646 9294

VARUOSAD
• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 5956

OST
• Ostan vana mootorratta, võrri, mopeedi. 
Pakkuda võib kõike, ka varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja dokumentide 
vormistamine kohapeal. Tel 5376 2575

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! Lää-
ne-Virumaal tuleme kohale 15 minutiga 
ja maksame parimat hinda! Pakkuda 
võib ka vigaseid, avariiliseid või seis-
nud masinaid. Arveldamine sularahas! 
Helista 5631 1001

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

• Ostan sõiduautosi, kaubikuid ja 
maastureid. Võib pakkuda absoluutselt 
igas seisukorras ning hinnaklassis. Ro-
must kuni korraliku autoni. Paku julgelt 
Tel 5309 2650

• Ostan autoromusi igas seisus. Tulen 
järgi puksiiriga. Tel 5896 1576

• 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

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. 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

• Metallrahaks24 ostab sõidukeid, auto-
juhtmestikke (nõrk voolu kaabel ja ehi-
tuskaabel), plii akusi, vana metalli, kulda, 
tehnilist hõbedat, elektrimootoreid, vaske. 
Korrektne vormistus ja kiire tehing. Võta 
ühendust tel 5802 6399

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 96 415km.
Hind: 6990.-
Renault Trafic, 01/2014a. 2.0 
(66kw), kaubik, 3-kohta, diisel, 
manuaal, valge. Sn: 156 280km.
Hind: 7790.-
Nissan Pulsar,  04/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 71 000km. 
Hind: 7990.-
Nissan Pulsar Visia, 12/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 49 285km. 
Hind: 8490.-
Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sini-
ne met. Sn: 80 080km. 
Hind: 8990.-
Nissan Qashqai Acenta, 03/2015a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, 
pruun met. Sn: 99640km. 
Hind: 9990.- 
Peugeot 2008 ,  02/2017a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 68 195km. 
Hind: 9990.-
Nissan Qashqai Acenta 4x4 , 
04/2015a. 1.6 (96kW), diisel, ma-
nuaal, nelikvedu. Sn: 86 835km. 
Hind: 11 990.-
Peugeot Expert, 03.2017a. 1.6 
(85kw), diisel, manuaal, must met. 
Kaubik, Sn: 118 018km. 
Hind: 13 990.-
Nissan Qashqai N-Tec, 03.2017a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 83085km. 
Hind: 13 990.-
Dacia Duster Prestige, 05.2019a. 
1.6 (84kw), bensiin, manuaal, oranž 
met. Sn: 14 600km. 
Hind: 13 990.-
Peugeot 308 Active, 08/2019a. 1.2 
(81kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 18 000km. 
Hind: 13 990.-
In� niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
115 120km. 
Hind: 15 490.-
Nissan X-Trail Acenta Xtronic, 
02/216a. 1.6 (96kw), diisel, auto-
maat, must met. Sn: 120 125km. 
Hind: 15 690.-
Nissan Juke N-Connecta Tech 
Pack ,  10/2020a.  1.0 (86kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 
1200km. 
Hind: 20990.-
Ni s s a n  X-T r a i l  4 x 4  Te k n a , 
07/2017a. 2.0 (130kw), diisel, au-
tomaat, nelikvedu, must met. Sn: 
94 060km. 
Hind: 20 990.-
Kia Sportage GT-Line Plus 4WD, 
01.2018a. 2.0 (136kw), diisel, auto-
maat, hall met. Sn: 54 440km. 
Hind: 25 790.-
Peugeot 3008 GT-Line, 11/2018a. 
2.0 (130kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 53 131km. 
Hind: 25 990.-
Renault Captur Intens 1,6 E-TECH 
160hj PLUG-IN hübriid, 10/2020a. 
1.6 (68kw), hübriid (bensiin / 
elekter), automaat, valge met. Sn: 
2800km. 
Hind: 27 990.-
Nissan X-Trail Tekna 4WD ProPi-
lot, 12/2020a. 1.7 (110kw), diisel, 
automaat, nelikvedu, pruun met. 
Sn: 2900km. 
Hind: 31 990.-
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, 

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Miniekskavaator
2,7 tonni

53 330 146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

 BIOPUHASTITE, SEPTIKUTE PAIGALDUS

 VEE- JA KANALISATSIOONITÖÖD

 KAEVE- JA PINNASETÖÖD

 ÜLDEHITUS

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

Info tel 504 0118

* 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 1,85 m kõrge. Tel 5810 5969

E H I T U S

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Teenustööd teleskooplaaduriga Manitou 
(2020. aasta). Tõstevõime 3,3 tonni ja tõste-
kõrgus 7 meetrit. Tel 5333 4774

• Konditsioneeri täitmine autol jms R134a, 
hind 30 €. Vajadusel tuleme sinna kus oled 
sina põllule, metsa jne! Helista 5632 6730

VEOTEENUS JA RENT

• Pakume Rakveres mugavat, kiiret ning 
soodsat taksoteenust. Püsiklientidele 
sooduspakkumised! Sõidu alustus 2 €. 
0,80 €/km. Tellimine tel 5878 8129

 

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

• Miniekskavaator JCB kaevab ja puu-
rib kus vaja. On ka materjali veo või-
malus Mitsubishi kalluriga. Tel 529 
9356, Jaanus

• Veoteenus: kolimine, kolu vedu prügi-
mäele. Tel 506 1547

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel 
(2,45x9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 KJ 
7200). Tel 513 2021

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

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

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. Teenin-
dame iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS

• Biopuhastite, septikute paigaldus 
ja müük. Tel 575 0202, erlend@eesti-
septik.ee

• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Üldehitustööd, tänavakivi paigaldus, 
pandused, murukivide rajamine, 
äärekivi paigaldus. Hinnad soodsad. 
Tel 5673 4632

• Kõik lammutustööd, keldrite ja pöö-
ningute koristus koos prahi äraveoga. Tel 
5380 0863

• A-Toru, santehnilisedtööd. Tel 5843 0997      
• Remont, ehitus, siseviimistlus (plaati-
mine, liistutamine, värvimine). Korterid, 
suvilad, majad. Tel 504 5560

• Majade renoveerimine ja korterite 
remont. Torutööd, elektritööd ja van-
nitubade remont. Tel 5633 1530

• Puistevilla puhuri laenutus. Lihtsasti 
kasutatav aparaat, sobilik eramajade soo-
justustöödeks nii kivi kui klaasvillaga. Tel 
5323 9272

• Laud- ja parkettpõrandate paigalda-
mine, lihvimine, lakkimine ja õlitamine. 
Tel 5829 2584

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel  5637 9871

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, 
grillmajad, terrassid. Vanade majade 
renoveerimine ja uute ehitus. Tel 5380 
0863

• Teostame kõiki ehitus- ja remonttöid 
nii eramutes kui korterites, vannitoad, 
siseviimistlus, soojustamine, fassaadid, 
vundamendid, katused, terrassid jne. San-
tehnilised tööd. Hinnad taskukohased. Info 
tel 5808 5965 

• Vee- ja kanalisatsiooni trasside ehitus 
(sise, välis). Septikute ja mahutite paigaldus. 
Septikutel euroserti� kaat. Hinnad mõistli-
kud. Info tel 5808 5965

• Tänava- äärekivide paigaldus; piir-
deaedade, terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja automaa-
tika, haljastustööd. Tehtud töödele 
garantii. Tel 5394 6666

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

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

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

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

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

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

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

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

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, 
vannitubade remont ja plaatimine. Tel 5684 
3839, https://www.facebook.com/Sisevii-
mistlus-481333308740539/

• Pleki kantimine: valmistame plekke vas-
tavalt kliendi soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 5340 8041

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. www.
pinnakatted.ee. Tel 503 1157

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 5565 
3842, www.pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. info@
estpur.ee, tel 5347 6567

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, soojamüü-
rid, küttekollete remont. Tel 5647 2716, email 
viruahjud@gmail.com

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

• Korstnapühkija puhastab ja hooldab 
küttesüsteeme. Viru Küttesüsteemid OÜ. 
Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküt-
tespetsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, 

mahutite müük ja 
paigaldus.

Info tel 508 9375

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-
satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel euroserti� kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel
Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

Müügil juuksehooldus-
vahendid

• 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

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

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Pro� ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistpro� 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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Terasside hooldus/

õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-

mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 

langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 

trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 

kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 

paigaldus/hooldus

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine
TORUABI JA AVARIIDE 

LIKVIDEERIMINE
VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI-

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@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

KÕIK ELEKTRITÖÖD
Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.
Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

MUUD TEENUSED

• Hauaplatside ja -piirete ehitus, hooldus. 
UUS! Graniidist hauatähised ja piirded. Tel 
526 0804

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

• Pakume trimmerdamise teenust Lää-
ne-Virumaal. Sobivad objektid on nii töös-
tushoonete rohealad, kui vanad taluhoovid. 
Saame hakkama igasuguse kõrgusega 
rohuga. Lisaks eemaldame vajadusel Teie 
kinnistult mittevajalikud puud ja põõsad. 
Tööde teostamine valdavalt tööajavälisel 
ajal: tööpäevadel peale kella 17:00 ja nädala-
vahetustel (L, P). Vajadusel tasumine arvega. 
Hinnad mõistlikud ja teenus kvaliteetne. 
Küsi hinnapakkumist: tel 5398 5688. RaiKo 
Invest OÜ

• Tee kodus suurpuhastus. Tule rendi 
endale Riideboxist boks ja too kõik seisma 
jäänud asjad meile müüki (riided, jalanõud, 
kotid, raamatud, mänguasjad, kosmeetika 
jne). Aga kui Sulle tundub, et kodus on 
uutele asjadele veel ruumi, siis tule ja soeta 
need endale Riideboxist Rakvere, Võidu 5. 
Lisainfo facebookist või tel 5645 4294

• Tantsumuusika ühemehebändilt. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

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

• Pakume Rakveres klientide poolt 
hinnatud Hilot massaaži 100 minutit. 
Tule ja veendu selles ise. Broneerimine 
tel 5813 2913, Rägavere Tee 48. Hind 39 
€. www.boosterbotanics.ee

• Kululõikus ja rohulõikus Virumaal. Töö 
kiire ja korralik. Tel 514 8661

• Võsalõikamine, muru trimmerdamine, 
muru niitmine. Tel 5670 9080

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

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

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. Uued õhk-
soojuspumbad al 395 €. Õhk-vesi soo-
juspumpade müük, paigaldus (Daikin, 
� ermia, Nibe). VIRU SOOJUSPUMBAD 
OÜ. Tel 5656 4857

• www.arbotec.ee pakutavad teenused: 
ohtlike puude raie, kändude freesi-
mine, võsalõikus, trimmerdamine, 
hekkide lõikamine. Võtke meiega 
ühendust, tel 528 6976; e-mail: info@
arbotec.ee

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

• Aedade kujundus, puude-põõsaste istu-
tus, viljapuude hooldustööd. Tel 5380 0863

• Pakkuda raamatupidamisteenust ette-
võtetele. Huvi korral ühendust võtta numb-
ril 5824 1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. 
Tel 506 1547

• Koristan ära teie vanaraua keldritest 
ja õuedelt, kaasa arvatud auto akud ja 
kodutehnika. Tel 5672 7600

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Printerite müük, hooldus ja 
rent. Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. Aadress 
E. Vilde 14/1, telefon 553 5475, meiliaadress 
info@itsalong.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komplektid. 
Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. Garan-
tii. Tel 515 2235, 325 2179, OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• 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 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5672 7175

• Koristan aia, kuuri või garaažinurgast 
vanaraua. Tasuta ei taha, maksan raha. 
Tel 517 4143

• Müüa kasevihad kohaletoomisega 1.2 €/
tk. Kuulutus ei aegu. Tel 5452 0971

• Müüa ilusaid riideid 1 €/tk ja riidepuid 
0.50 €/tk. Tel 5430 0482

• Müüa uus Aloe Vera madrats, ainult 25 
€. Tel 5685 8009

• Müüa karmoška. Tel 5302 0065

• Müüa kohvimasin De’Longhi ESAM2600, 
pakendit alles pole. Vähe kasutatud. Hind 
200 €. Kingiks kaasa 1 kg kohviube Crema E 
Aroma, LAVAZZA (väärtus 19 €) ja 2 pudelit 
De’Longhi Ecodecalk katlakivi eemaldajat 
(väärtus 28 €). Tel 5614 9080

• Soodsalt müüa väga heas korras ka-
sutatud ja uusi koduõmblusmasinaid. 
Tööstuslik kahandusega masin ja salapiste. 
Elektrikartongi 0,5 mm. Perforaator ja 
elektriga truki press. Rohuaia 20-2. Tel 558 
8429

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 7361

• Soovin müüa kirjutuslauda, väikest 
lauda, lahtikäivat tugitooli, kappi. Tel 
5668 5336

• Kodumaine looduslik mitmevärviline 
ümaraks lihvitud dekoratiivkruus kolmes 
suuruses: 5-10 mm, 10-20 mm ja 20-40 mm. 
Sobib teede, radade, panduste, kiviktaim-
late, haudade jms katmiseks. Veovõimalus. 
Hind 60 €/tonn. Telefon 505 3340

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

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

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaa-
sid, 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 tarbeklaasi ja kristallnõusi,- too-
teid. 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 Tarbeklaasi vaase, karahvine 
ja pitse. Samuti ostan Norma/Salvo  
mänguauto, rongi, trammi ja 1970–90. 
a cccp 1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid esemeid, ka 
vanametalli, kila-kola, enne müüki võta ka 
minu pakkumine. Tel 503 1849

• Ostan vanu Langebrauni lillevaase, 
taldrikuid, kohvitasse, kannusid, 
vaagnaid, kausse, topkasid, tuhatoose. 
Põhja all peab olema pildil olev märk. 
Hind kuni 120 €/tk. Tel 5677 0569

• Soovin osta 2 rulli nõukaaegset aiavõrku 
kõrgusega 1500 mm. Tel 5806 1973

• Ostan teie küttepuu ülejäägid majapida-
mise likvideerimisel. Tel 5801 9086

• Ostan kaua kuivanud põranda ja vood-
rilauda ning paksu planku ka väiksema 
koguse. Tel 5801 9086

• Ostan ENSV miilitsa ja kolhoosidega 
seotud ja kunsti. Tel 510 7541

• Ostan töökotta korraliku suurema ja väik-
sema alasi. Heale õige hind. Tel 5801 9086

• Ostan nõukaaegseid märke Moskva 
olümpiaga seotud meeneid. Plastnokaga 
mütsi, estoplasti lambi ja värvilisest klaasist 
nõusid. Tel 510 7541

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
seisma jäänuid esemeid: raamatust 
mööblini ja viin ära pesumasinad, plii-
did jne kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju, vanavara, 
vanakraami, kila-kola. Tel 5555 5527
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LOE

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

Raietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus
• Valgustusraie

• Harvesteri eest 
võsalõikus
SAETÖÖD

• Harvesteri järgsed 
suured puud

• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.eeOÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuud (ka 
kuiva). Pakkuda ka 30 cm 40 L võrgus 
kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetuid ja lõhutuid küttepuid koos 
transpordiga. Pikkused vastavalt tellija soo-
vile. Tel 5615 2941

• Müüa lõhutud küttepuid. Kogemust 
15 aastat. Lõikame vastavalt teie soo-
vitud pikkusele. Asume Lasilas. Info 
telefonil 520 7517

• Müüa lõhutud küttepuid (transport hin-
nas): metsakuiv, hall lepp, sanglepp, kask, 
haab. Kuiv küttepuu. Mõõt vastavalt tellija 
soovile! Helista tel 513 7659, Avo

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

• Müüa küttepuud (kask, sanglepp) 33 cm, 
37 cm, 43 cm, 50 cm. Premium pelletit 6/8 
mm, puitbriketti (kõike sorte), kivisüsi (25 
kg, 1000 kg), transport hinnas. Tel 5390 0545

• Küttepuud 40 €/ruum. Pakkuda korraliku 
metsakuiva kuuske. Kuivad kõlksuvad ja 
lõhutud. Mõõdud vastavalt soovile, toome 
3 ruumi korraga. Sõit hinnas. Tel 5480 0134

• Müüa kuivi küttepuid (okaspuu), 37cm ja 
46 cm, 36 €/ruum. Transport! Tel 507 7961

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. 
Lepp, sanglepp, kuusk. Kütteklotsid 
võrgus 2 €. Tel 5192 4320

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepa-
puid (40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 2.60 €/kott ja kasel 3.00 
€/kott. Tel 505 1528

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 
553

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862

EHITUS

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, graniitsõelmeid, ehitusliiva, 
täiteliiva, haljastusmulda. Suuremate 
koguste tellimisel koostame hinnapak-
kumise. Asume Rakveres. Tel 5463 8919

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Saemeeste brigaad teostab raieteenust ja 
võsalõikust. Puhastame kraavid ja teeservad 
võsast ja suurtest puudest. Tel 506 0777

• Ral�  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kas-
vavat võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m 
ja lõhutud küttepuud, tel 504 3326

PÕLLUMAJANDUS

• Rullsiloteenus kombipressiga. Võimalik 
ka kohene rullide kokkukoondamine. Samas 
ka heina ja põhu pressimine. Tel 5333 4774

• Müüa 30 metallkarkassil juurviljakon-
teinerit. Maht 0,5 t. Tel 5373 7626, Mati

• Müüa traktor T-25, 1990. a. Traktor on 
heas seisukorras. Info tel 5332 0997

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

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

• Purustatud turba allapanuga hobu-
sesõnnik, asendamatu soojuse hoidja 
kasvuhoones, sobib hästi ka lillede-puu-
de-põõsaste istutamisel väetiseks ja aiamaa-
le rammuks. 80 L=5 €. Rakvere piires koju 
toomine tasuta. Tel 5557 2217

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, ka suuremat 
remonti vajava. Tel 503 9650

• Otsin heinaniitmis traktorit. Tel 5689 
3372

LOOMAD

• Müüa kääbusküüliku poegi, täiskas-
vanuna 700-800 g. Väga ilusad kirjud. Tel 
5430 0482

VANAVARA

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

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

• Ostan majapidamise likvideerimi-
sel teie küttepuu ja briketi  ning va-
naraua ja muu kila-kola järgi. Tel 503 
1849

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid esemeid, ka 
vanametalli, kila-kola, enne müüki võta ka 
minu pakkumine. Tel 503 1849

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

• Ostan värvilisest klaasist vaase kuni 100 
€/tk, vanu raamatuid, piibleid, ehteid, 
käevõrusid, merevaiku, sõlgi, setu ehteid 
(suur sõlg 1000 €), hõberublasid, hõbe-
dat, uure, münte, paberrahasid, märke, 
kaitseväe ja Kaitseliidu märke, kiivreid, 
medaleid, kohvikanne, piimakanne, Lan-
gebrauni ja Lorupi toodangud, fotoapa-
raate, fotosid, fotoalbumeid, dokumente, 
diplomeid, maale, seinapilte, ikoone, 
kujusid, Eesti vapiga või lipuga esemeid 
jne. Igasuguse vanavara ja kunsti ost! 
Raha kohe! Tel 5649 5292

• Ostan maale, seinapilte (20 €/tk), ku-
jusid, keraamilisi kujukesi (memm, taat, 
naise� guurid jne), Tarbeklaasi värvilisi 
vaase, vanu raamatuid (täisnahkköites 
raamatud kuni 100 €/tk), setu ehteid, 
müntidest tehtud ehteid, vanu dokumen-
te, diplomeid, piibleid, ehteid, sõlgi, me-
revaiku, hõbedat, münte, hõberublasid, 
paberrahasid, märke, medaleid, fotosid, 
fotoalbumeid. Said päranduseks korteri 
või plaanid kolida? Ostan üleliigse va-
nakraami/raamatud! Tulen ise kohale 
- raha kohe! Tel 5649 5292

• Ostan 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 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

• 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 vanu rahasid, ordeneid, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

TEATED

• Kui sul või su tuttaval on üle täitema-
terjali, kivi, muld, kruus, tellised või muu 
säärane materjal. Võid selle mulle tuua. 
Tel 5628 4830

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõsaid, 
maasika-, vaarika-, mustika- ja muid 
taimi. L, 12.06: Tapa turg 9.00, Rakvere turg 
10.30, Väike-Maarja Coop parkla 12.30, 
Kunda Konsumi parkla 14.00. Info 518 8465, 
www.arlipuukool.ee

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789
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PAKUN TÖÖD

• Vajatakse klienditeenindajat Paidesse, 
Pikk tn 2 kauplusesse Extra Sinule. Tel 511 
7039, evixer@hotmail.com

• Põllumajandusettevõte Vinnis otsib tööta-
jat seafarmi. Poegimis- ja seemenduslauta. 
Tel 5341 3329, luule@vinimex.ee

• Otsime köögi abitöölist Imastusse, 
Tapalt 3 km, töö vahetustega. Andmed 
saata sigrit@imastu.ee. Lisainfo tel 
503 3170

• Tööd saavad nii ehitus kui abitööli-
sed. Objektid Lääne-Virumaal ja Har-
jumaal. Harjumaa objektidele transport 
algusega Rakverest. Kui oled töökas ja 
sõnapidaja siis võta ühendust. Info tel 
5360 0003

• Tööd saab haljastustööline. Töö 
kirjeldus: muru- ja rohu niitmine, 
trimmerdamine. Ootused kandidaadile: 
füüsilise koormuse taluvus, iseseisvus, 
kohuse- ja vastutustunne. Kasuks tuleb: 
B kategooria juhiload, eelnev kogemus, 
tehniline taip. Ettevõte pakub: rahulikku 
ja kindlat tööd, palka kindlal kuupäeval, 
korraliku tööriietust ja varustust, trans-
port Rakverest objektile. Tööpiirkond 
Lääne-Virumaa, Harjumaa. Info tel 
5360 0003

• OÜ Steelhouse Group Estonia otsib 
oma värskelt Eesti turul alustavasse 
ettevõttesse TIG keevitajaid. Steelhou-
se Group on Soome juurtega 58 aasta 
kogemustega ettevõte. Nüüd oleme 
alustamas tegevust meil siin Vinnis, 
kus põhi erialaks on roostevabatööd. 
Nõuded kanditaadile on: TIG keevituse 
oskus ja kogemus metalli erialal. Vajalik 
väljaõpe kohapeal. Omalt poolt pakume 
konkurentsi võimelist palka vastavalt 
oskustele ning sõbraliku töökeskkonda, 
valmar.kask@steelhouse.fi. Tel 5306 
0060

• Soovin vanemat pensionäri majanduslike 
töödele abiks. Tel 5689 3372

• Pakume tööd CE-kategooria autojuhile 
suunal Eesti-Rootsi, Eesti-Soome. Peami-
selt moodulite vedu. Saunamees AB OÜ. 
Margus, tel 503 0300

• Tule tööle. New-Hollandi traktor va-
jab juhti Tapa turbarabasse. Sobivad ka 
tõstukijuhi ja B-kategooria load. Tel 514 
8115

• Korteri remont: elektritööd, pahtelda-
mine, laminaatparketi paigaldus, sobib 
lisatööna. Kontakt tel 5656 0848

• Meie söögikoht Ararat Grill  otsib enda 
meeskonda tublisi abilisi:  grillmeistrit, 
kokka ja nõudepesijat. Pakume omalt 
poolt  väljaõpet  kohapeal. CV  saab saata 
meilile araratgrill@hot.ee  või helistada tel 
5331 0487

• Vajatakse ehitus-remonditöölist. Tel 
5810 7266

• Otsime oma meeskonda püsivat aken-
de paigaldajat, eeldame kogemustega 
paigaldajat. Oodatud on ka lojaalsed 
noored, kellel on tahet ametit õppida. 
Hea füüsiline vorm ja pingetaluvus. 
Lisainfo tel 5813 2913
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Külmhoidla 

Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

TURUL SUUR VALIK  SUVE- JA PÜSILILLI!
KAUNID LILLEAMPLID KODU KAUNISTAMISEKS!

LAUPÄEVAL, 12.JUUNIL TURUL:
* PUUKOOL MÜÜB VILJAPUUDE JA MARJAPÕÕSASTE 

ISTIKUID JA ILUPÕÕSAID!
*PEIPSI KALA

VÄRSKE JA SUITSUTATUD KALA

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul, imp. kg 1,80 2,00

Maitseroheline (r.sibul, 
till)

kg 7,00 10,00

Värske küüslauk , imp. tk 1,00

Redised kimp 1,00 1,50

Väike kurk , imp kg 2,50

Väike kurk, Eesti kg 4,00

Salatikurk , imp. kg 2,50

Salatikurk, Eesti kg 3,50

Tomat, imp. kg 3,00 3,50

Tomat, Eesti kg 6,00 7,00

Maasikad, imp. kg 3,00

Maasikad, Eesti kg 16,00

Vaarikad imp. kg 15,00

Kultuurmustikad, imp. kg 12,00

Murelid, imp. kg 7,00 8,00

Arbuus, imp. kg 2,00

Värske hapukurk kg 8,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Kodused vahvlid tk 1,00

HINNAD RAKVERE TURUL 10. JUUNI 2021 
RAKVERE TURG (LAADA 39), AVATUD T - L 8.OO – 16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

TUTVUS

• Tutvuks vene härraga 65-70. a. Tel 5463 
2606

MUU

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

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

Otsin asjalikke 
TÖÖMEHI 

juuli kuus algavale 
elumaja ehitamiseks 

(vundament ja 
fi bost seinad). 

Lisainfo 522 6500

OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees kogemustega otsib tööd, 
oma töö vahendid. Tel 5678 2709

TASUB TEADA

Levib uus ohtlik linnugripitüvi
Kui tavaliselt lõppeb lindude gripi levik lindude pesitsusajaga, 
siis sellel aastal pole gripi levik pidurdunud. Tuvastatud on 
Eestis uus kõrge patogeensusega ja teistele loomadele ja lindu-
dele edasikanduv linnugripitüvi H5N1. Endiselt tuvastatakse 
lindude grippi ka meie lähiriikides.

Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Hele-
Mai Sammeli sõnul on Euroopas, sealhulgas Eestis levinud 
peamiselt kõrge patogeensusega lindude gripi viiruse tüved 
H5N8 ja H5N1. „Viimast tüve tuvastati mais Matsalus kahel 
hukkunud merikotka pojal ning eelmisel nädalal Pärnumaal, 
Läänemaal ja Ida-Virumaal hukkununa leitud lindudel,“ kirjel-
das Sammel.

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ja Haiguste Ennetamise 
ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ülevaate kohaselt leitakse 
erinevalt varasematest hooaegadest käesoleval aastal veel 
varasuvelgi endiselt palju väga nakkava lindude gripi tagajärjel 
hukkunud metslinde. Samuti esineb Euroopas endiselt lindude 
gripi puhanguid kodulindudel. „Kuna käes on lindude pesitsus-
aeg, siis erinevate liikide linnupoegadel, eriti just veelindude 
(pardid, haned, luiged) ja röövlindude (pistrikud, viud, kot-
kad) poegadel on suur risk nakatuda ja surra,“ selgitas Sammel.

Lindude gripi H5N1 viirusetüve on Hollandis tuvastatud 
kahel rebasel ja H5N8 viirusetüve hülgel Ühendkuningriigis 
ja Rootsis. „Viiruse ülekandumine imetajatele on kindlasti 
murettekitav, sest see näitab, et viirus muteerub ning levib ja 
kohaneb paremini. Amet asub uurima surnuna leitud või küti-
tuid rebaseid lindude gripile, et saada ülevaade, kas ka Eestis 
viirus imetajale kandub,“ lisas Põllumajandus- ja Toiduameti 
peadirektori asetäitja.

Euroopas ei ole mitte ühestki inimese lindude gripi viiru-
sesse nakatumisest teavitatud. ECDC on inimeste nakatumise 
riski lindude grippi Euroopas hinnanud väga väikeseks ja töö 
tõttu lindudega kokku puutuvate inimeste nakatumise riski 
väikeseks.

Teisipäeval tuvastati lindude gripi viirus ka Tallinna Loomaa-
ia jääkosklal (viirustüvi H5N8), mistõttu kehtestas Põlluma-
jandus- ja Toiduamet seal nakkuse leviku piiramiseks karan-
tiini loomaaia ühele osale, kus hoitakse nakatunuga kokku-
puutes olnud veelinde. „Kehtivad normid võimaldavad ko-
haldada erisusi piirangute kehtestamisel loomaaedadele ning 
seetõttu ei tulene leiust laiemaid piiranguid ümbruskonnale ja 
loomaaias peetavaid linde ei hukata,“ selgitas Sammel.

Tallinna Loomaaia peadirektor Tiit Maran kinnitab, et 
loomaaed jääb külastajatele avatuks, kuid kaitsmaks linde on 
veelindude osa külastajatele suletud. „Peame oluliseks Tallinna 
Loomaaia lindude ja teiste loomade heaolu ning nende tervist, 
mistõttu jälgime kõiki bioturvalisuse nõudeid, et lindude gripp 
ei kanduks edasi. Loodame, et lindude gripp taandub peagi 
Eestist ja saame kõiki oma linde külastajatele eksponeerida,“ 
sõnas Maran.

Linnugripi peamised sümptomid on: harja, lokutite ja 
näopiirkonna turse; isutus, uimasus kõhulahtisus; linnud 
hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks; muna-
toodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde, tuleb vältida igasugust 
kokkupuudet metslindudega. Lindude juurde minnes tuleks 
eelnevalt pesta käed ning vaheta riided ja jalanõud, samuti ei 
tohiks nende juurde lasta kõrvalisi isikuid. Kui linnud surevad 
ebatavalisel põhjusel, tuleks teavitada veterinaararsti, kes an-
nab edasised suunised. Välisriigist tohib linde ja haudemune 
tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Juhul, kui leitakse hukkunud veelinde, näiteks hanesid või 
luiki, hulganisti surnud metslinde või röövlinde, siis palub 
Põllumajandus- ja Toiduamet sellest teavitada helistades info-
telefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku 
koguda ning neid kuhugi toimetada, sest sellega võib suuren-
dada viiruse levikut.

Kuulutaja
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1648: Moskva linna 
vapustas soolamäss
Täna 373 aastat tagasi, 
11. juunil 1648. aastal, al-
gas Moskvas mäss, millest 
kujunes 17. sajandi kõige 
suurem ja vägivaldsem 
ülestõus Venemaa linna-
des. Aga vastuhaku põhju-
seks oli võimude poolt keh-
testatud kõrge soolamaks.

Allan Espenberg

Romanovite dünastia võimu-
letulekuga ei lõppenud Ve-
nemaa elanike jaoks rasked 
ajad. Bojaaride laostumisest 
ja katsetest riiki välise sek-
kumisega nõrgestada põh-
justatud segadusaeg ei laka-
nud pärast Venemaa tsaaride 
poolt tehtud järeleandmisi.

Peaaegu kõik segaduste 
ajastu korraldamisega seotud 
mõjukad bojaaripered säili-
tasid oma mõju järgnevatel 
aastatel. Tegelikult ei muu-
tunud poliitiline süsteem 
mitme põlvkonna jooksul. 
Nagu varemgi, olid talupojad 
endiselt mõisnike omandu-
ses ja aadlikud püüdsid oma 
positsioone tugevdada. Vaa-
tamata sellele, et murede aeg 
oli juba minevik, jäi riigi ma-
jandus langusesse.

Venemaa ajaloos nimeta-
takse 17. sajandit „mässude 
sajandiks“, sest sel ajal toi-
mus riigis palju ülestõuse, 
mässe, vastuhakke ja rahu-
tusi. Üheks märkimisväär-
semaks neist oli 1648. aasta 
soolamäss, Aleksei Mihhai-
lovitš Romanovi valitsusajal 
toimunud rahvaväljaastu-
mine. Soolamäss oli eriti sil-
matorkav osavõtjate rohkuse 
poolest.

Moskva ülestõusus osale-
jad astusid vastu tsaari kaas-
kondlastele, kelle poliitika ja 
nõudmised olid rahva jaoks 
muutunud väljakannatama-
tuks. Millised sündmused 
põhjustasid rahva suure pa-
hameele? Kuidas soolamäss 
puhkes ja millega see lõppes? 
Kas mässajatel õnnestus oma 
huve kaitsta?

Soolahinna  
tõus lõi jalad alt
Igal rahvaülestõusul peavad 
toimumiseks olema korra-
likud põhjused. Soolamäss 
polnud erandiks. Esiteks 
ajendas vene inimesi võimu-
de vastu üles astuma rahva 
pahameel seoses tollirefor-
midega, mis puudutasid ees-
kätt soola importi.

Valitsuse otsusega asenda-
ti peamine tollimaks kaudse 
maksuga, mis kirjutati sisse 
toodete enda hinda. Selle tu-
lemuseks oli mitmekordne 
hinnatõus. Kõige ilmekamalt 
väljendus see soola hinna-

tõusus, mistõttu saigi välja-
astumise nimeks soolamäss. 
Nimelt oli tol kaugel ajal 
soola roll hoopis olulisem 
kui tänapäeval. See oli ainus 
toiduainete säilitamiseks ka-
sutatav konservant. Näiteks 
soolakala oli venelaste üheks 
lemmiktoiduks. Elanikud va-
jasid soola suurtes kogustes 
ja seetõttu mõjutas selle hin-
na tõus koheselt perekonda-
de majanduslikke võimalusi.

Peale selle suurenesid mär-
kimisväärselt maksud käsi-
tööliste piirkondade elanike-
le. Enamik nendest inimes-
test olid väiketootjad, sellid, 
meistrid, kes teenisid oma 
kätega raha. Maksude tõus 
muutus enamusele neist ta-
lumatuks koormaks. Valitsus 
üritas riigikassat suurenda-
da, kuid inimeste huve eirati 
täielikult.

Kes olid nende ümber-
korralduste eesotsas? Pärast 
tsaar Mihhaili surma tõu-
sis troonile tema noor poeg 
Aleksei, kes oli tollal kõigest 
16-aastane. Nooruse tõttu 
ei saanud teda nimetada ise-
seisvaks valitsejaks ja ena-
mikku riigiasjadest otsustas 
Aleksei Mihhailovitš koos 
oma kasvataja ja mentori 
Boriss Morozoviga. Just see 
mõjukas ja rikas bojaar sei-
sis tegelikult riigitüüri juures 
ning juhtis suuresti verinoo-
re tsaari edasist tegevust.

Morozovi ja tema kaas-
kondlaste otsusega kästi 
inimestelt sisse nõuda ka-
heaastane maks, mis varem 
oli loetud tühistatuks. Pole 
keeruline arvata, et väga vä-
hestel inimestel oli võimalik 
taolist maksu tasuda.

Mäss suruti  
kiiresti maha
Majandusolukorra halvene-
mine, üle jõu käivate mak-
sude nõudmine, hädavajali-
ke kaupade järsk hinnatõus 
kutsusid esile rahva suure 
ja vihase pahameele. Põhi-
mõtteliselt võib ka öelda, et 
inimestele käisid närvidele 
Morozovi mahhinatsioonid. 
Rahva viha Morozovi vastu 
oli ka seotud sellega, et bo-
jaar oli riigi võimalusi oma 
huvides ära kasutades kokku 
ajanud suure isikliku varan-
duse.

Kui tsaar Aleksei Mihhai-
lovitš Troitse-Sergi suurk-
loostrist Moskvasse naasis, 
üritas rahvahulk 11. juunil 
1648. aastal talle üle anda 
palvekirja. Selles dokumen-
dis palusid inimesed tsaaril 
taastada riigis kord, lüüa mi-
nema süüdlastest bojaarid, 
kutsuda kokku maakogu ja 
lahendada tekkinud problee-
mid. Kuid rahva katsed tsaari 

juurde jõuda nurjusid. Rah-
vahulga ajas laiali streletsite 
sõjaväerühm ja paarküm-
mend inimest arreteeriti.

Sellised karmid abinõud 
mässajaid ei peatanud. Järg-
misel päeval liikus rahva-
mass Kremli suunas, purus-
tades ja põletades teel ole-
vaid bojaaride maju. Oma 
hädades ei süüdistanud ini-
mesed mitte tsaar Aleksei 
Mihhailovitši, vaid neid, kes 
tema valitsust juhtisid, s.t 
bojaare Boriss Morozovit, 
Leonti Pleštšejevit ja Nazar 
Tšistoid. Tehti uus katse 
rahvas laiali ajada, kuid ena-
mik streletse läks mässuliste 
poolele üle.

Nördinud rahvahulk mä-
ratses ja möllas mitu päe-
va, tuhanded majad põletati 
maha. Rahvas nõudis ka-
tastroofiliste reformide läbi-
viijate väljaandmist. Esime-
sena sattus mässajate kätte 
Pleštšejev, kes hukati ilma 
kohtuprotsessi ja uurimiseta. 
Märatsejad tapsid ka bojaari 
Nazar Tšistoi.

Morozovil õnnestus sel-
list kurba saatust vältida, 
mille puhul mängis olulist 
rolli tsaar Aleksei toetus, 
kes juba varasest east alates 
suhtus bojaari suure austu-
sega. Aga sellised suhted ei 
päästnud Morozovit tsaa-
ri seekordse viha eest. Ööl 
vastu 12. juunit saadeti ame-
titest tagandatud Morozov 
Kirillo-Belozerski kloostris-
se. Kahtlemata oli Morozo-
vil endal sündmuste sellise 
arengu üle hea meel, sest pa-
gulus oli igal juhul parem kui  
hukkamine.

Juba varsti suruti ülestõus 
maha ning selle õhutajad 
tabati. Mõned tapmistega 
silma paistnud moskvala-
sed hukati ja veel umbes 170 
mässajat said karistuseks 
piitsahoobid või sunnitööle 
saatmise.

Hoolimata asjaolust, et 
1648. aasta soolamäss suruti 
maha, ei tähendanud see, et 
rahval ei õnnestunud soo-
vitud tulemusi saavutada. 
Pärast bojaaride veresauna 
järgnes mässajate hukka-
mine, kuid valitsus mõistis, 
millisesse ohtlikku olukorda 
jäid ellujäänud.

Juba 12. juunil anti väl-
ja tsaari dekreet, mis või-
maldas maksude tasumist 
edasi lükata. Kutsuti kokku 
maakogu (Zemski Sobor) ja 
võeti vastu rida uusi seadu-
si. Kuid soolamässu peami-
seks tulemuseks võib pida-
da seda, et tsaar sai aru, et 
tema rahvas võib üles tõus-
ta ja võidelda tõe eest, kui 
tunneb, et inimeste õigusi  
rikutakse.
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