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Korterühistud 
saavad KredExi 
toetuste kohta nõu 
arenduskeskustest
Alates kevadest nõustavad 
maakondlikud arenduskes-
kused korteriühistuid tasuta 
erinevate KredExi toetuste, 
laenu ja käenduse teemal. 
„Tahame pakkuda ühistu-
tele ja tulevikus ka eraisi-
kutele parimat võimalikku 
kohapealset nõustamist 
ning seda kohalikke olusid 
hästi tundvate konsultan-
tide poolt,“ lausus KredExi 
eluaseme- ja energiatõhu-
suse osakonna juht Triin 
Reinsalu. 

SA Lääne-Virumaa Aren-
duskeskus juhataja Heli Eigi 
sõnul on ühistud selle või-
maluse tänuga vastu võtnud 
ning viimasel neljal kuul on 
korterelamute energiatõ-
husamaks muutmise või-
maluste ja KredExi toetus-
meetmete vastu huvi tund-
nud 32 ühistut. 

Infoõhtutel tutvustab 
KredExi esindaja teenu-
seid ja vastab küsimustele, 
korteriühistute esindajate 
osavõtt on olnud aktiivne. 
„Huvi on tuntud nii reno-
veerimislaenu, käenduste 
kui ka rekonstrueerimis-
toetuste vastu. Ühistute ta-
gasiside kohaselt on väga 
positiivne just võimalus in-
fot oma kodukohast saada,“ 
lausus Heli Eigi. 

Ühistud võivad maakond-
liku arenduskeskuse kon-
sultandi kutsuda ka korteri-
ühistu koosolekule. 

Eelmisel aastal jagati kor-
terelamutele erakorraliselt 
100 miljonit eurot toetust, 
millega tehakse korda um-
bes 310 maja Eestis. Järgne-
vatel aastatel jagab KredEx 
toetustena 50-60 miljonit 
eurot aastas ehk igal aastal 
saab korda paarsada maja.

Maakondlikust arendus-
keskusest saavad korteri-
ühistud abi küsida nii tee-
nuste tingimuste ja sobivu-
se, taotluste nõuete, ajakava 
kui vajalike tähtaegade koh-
ta. Vajadusel aitavad kon-
sultandid ka KredExi taot-
lusi täita ja esitada.

Kuulutaja

Disain on kõikjal me ümber
Kooliõpilastele suunatud disaininädal 
oma töötubadega on tänavu Rakveres 
neljandat korda. Õigemini on see kas-
vanud suisa disainikuuks. Eesmärk on 
pakkuda lastele uusi kogemusi ja 
teadvustada, et disain ei ole pelgalt 
dekoreerimine, vaid loominguline prot-
sess, mis eeldab rohket katsetamist 
ja analüüsimist – disainimine on prob-
leemilahendamise teekond.

Katrin Uuspõld

Sel teisipäeval ajasid lapsed Ateena 
koolis lauale pandud paberil hoo-
lega laiali mannat ja tatart, sättisid 
ritta herneid ja puupulki, liigutasid 
kuivanud rohuliblesid ja soputasid 
jahu. Mõtestatult. Samal ajal statii-
vile pandud nutitelefon hetki filmi-
mas. Kunstnik Rao Heidmetsa ju-
hendamisel sündisid neil esimesed 
animatsioonid. 

„Põhimõtteliselt on see liivaanimat-
sioon, liivaks on aga erinevad terad,“ 
selgitas Rao Heidmets. „Liivaanimat-
sioon mõjub suisa teraapiana, seda 

võivad kodus oma telefoniga teha va-
balt nii täiskasvanud kui lapsed.“

Vaja on vaid alla laadida animat-
siooniäpp (Heidmets soovitab Stop 
Motion Studio’t, millel on ka tasuta 
versioon), sättida telefon ülevalt alla 
filmima tasapinna kohale, kus tegevus 
toimuma hakkab, hoolitseda, et oleks 
piisavalt valgust ja asuda toimetama. 

Rao Heidmets julgustab, et kõike 
saab teha käepärastest vahenditest: 
võta lauajupp, ühe otsa külge pane 
maalriteibiga telefon, teine ots pane 
tabureti peale ning raskuseks tellis-
kivi, ongi statiiv valmis. Valgust loob 
ka tavaline laualamp.

„Vanasti võttis laps käbi ja mängis 
sellega terve päeva päeva, see käbi oli 
talle auto, lennuk, mis iganes ta väl-
ja mõtles. Siin on samamoodi. Puu-
pulgale saad anda karakteri, mille ta-
had, eriti kui ka heli lisada,“ rääkis 
animatsioonikunstnik. 

Nõnda hakkas töötoas ühes loos 
lendlema paberist liblikas, teises sat-
tus purjekas lumetormi, kolmandas 
toimus kahe lusika võitlus tatra pä-

rast. Võimalusi on tohutult.

Turbaviltimisest inseneeriani
Ettevõtmise taga on Krõõt Nõmme-
la-Mehide koos Athena Maja Huvi-
kooliga ning selle kuu jooksul on nii 
huvikoolis kui Rakvere linna kooli-
des ning Vinni-Pajusti gümnaasiu-
mis teoks saanud mitmed töötoad. 
Rõivadisaini töötoas tehti Raili Nõl-
vaku juhendamisel moejooniseid; 
Krõõt-Nõmmela Mehide ja Rünno 
Kulveri eestvedamisel saadi aimu 
disainiprotsessidest; turbaviltimist 
prooviti Liisa Kallamiga; Kõrgema 
Kunstikooli Pallase avalike suhe-
te juht ja graafiline disainer Maiken 
Austin pidas loenguid disainist; kesk-
konna jalajäljest kõneles moedisainer 
Kalle HT Aasmäe, selgitades, miks 
maksab kvaliteetne rõivaese rohkem 
kui kiirmoeketist saadav. Oma tead-
misi jagasid ja huvi tekitasid akses-
suaaridisainer Kristiina Nurk, moefo-
tograaf Marin Sild, sisearhitekt Maar-
ja Viltrop, loomeinimesed Priit Ver-
lin ja Teet Suur. Ateena kooli õpetaja 
Eliko Kajak avas savimaailma ja Harvi 
Varkki inseneeriat. Tunde andsid ka 
Eesti Kunstiakadeemia tööstus- ja 
digitootedisaini osakonna tudengid. 
Lähipäevil on teostumas linnaarhi-
tekt Angeelika Pärna avaliku ruumi ja 
linnaplaneerimise loengud ning Teet 
Suure töötoas disainitakse malendeid.

Kõigil huvilistel on võimalik kuni 
5. detsembrini süveneda Põhjakes-
kuse esimesel korrusel välja pandud 
Eesti Kunstiakadeemia tudengite di-
sainiteemalisse näitusesse. „Julgus-
taksin koos klassi või koduse iseseisva 
tööna seda näitust külastama,“ märkis 
Athena kooli ja Vinni-Pajusti güm-
naasiumi disainiõpetaja Krõõt Nõm-
mela-Mehide.

Nõmmela-Mehide ütles, et iga aas-
taga on püütud disaininädalal midagi 
paremaks muuta. Tänavu on lisan-
dunud loengutele-õpitubadele ka 
eel- ja järeltegevused. „Enne töötup-
pa tulekut oleme soovitanud õpeta-
jatel anda lastele natuke juba teema 
kohta ette uurida ja jagame soovi-
tusi, kuidas pärast seda oma ainega 
siduda ja koolis edasi minna,“ rääkis 

Nõmmela-Mehide. 
Ta rõhutas, et disain ei ole dekoree-

rimine, nagu enamik inimesi arvab – 
esteetiline aspekt on disaini juures ai-
nult üks. Funktsionaalsus, innovaati-
lisus, arusaadavus, eetilisus, keskkon-
nasäästlikkus on samuti hea disaini 
puhul olulised. „Disain on süsteemne 
tegemise viis, katsetamise ja läbiproo-
vimise viis. See on probleemilahen-
duse protsess, mille kaudu saab luua 
toote või teenuse,“ sõnastas ta. 

Julgus katsetada
Athena kooli õpetaja Harvi Varkki 
tõi välja disaininädala olulise tahu: 
kui noor on saanud natukenegi aimu 
mõnest tema jaoks uuest valdkon-
nast, siis on tal hiljem julgus ka seda 
proovida. „Ja kui oled ühe asjaga tege-
lenud, selgeks saanud, on sul lihtsam 
järgmist asja õppida. Mida rohkem 
asju oskad, seda lihtsam on seoseid 
luua ja tulemusi saada igas valdkon-
nas,“ täheldas Harvi Varkki. 

Kunstnikest õpetajad rõhutavad, et 
väga oluline on järjepidevus ja julgus 
katsetada. Ja kui ka läheb untsu, siis 
ei anna alla, vaid proovid uuesti – see 
oskus kehtib igas valdkonnas. 

„Väga palju tuleb lastele selgitada, et 
on väga normaalne kui sul ei tule esi-
mese korraga välja. Kes need meistrid 
siis on? Nad on teinud ühte asja terve 
elu,“ rääkis Eliko Kajak.

Krõõt Nõmmela-Mehide on tähe-
le pannud, et lapsevanemad tahavad 
näha ilusaid töid, aga laps peab kõige-
pealt omandama tehnikad ja see võtab 
aega. „Kui laps on hingega asja juures, 
on hea protsess. Siis tulemus ei ole 
tähtis, tähtis on ind, protsess, õppimi-
ne selle käigus,“ lisas Eliko Kajak.

Krõõt Nõmmela-Mehide märkis, et 
oluline on õpetaja ja õpilase koostöö. 
„Kui ainult õpilane usub, et ta võib 
areneda ja saada valitud alal heaks, 
siis sellest ei piisa. Kui ainult õpetaja 
usub, et õpilane on andekas ja teda 
saadab edu, siis sellest ka ei piisa. Aga 
kui mõlemad usuvad, siis toimub 
areng,“ sõnastas ta. 

Disainikuu toimumist toetavad 
Kultuurkapital, kultuuriministeerium 
ja Rakvere linn. 

Hetk põnevast animatsioonitöötoast, kus pildile jäi Rakvere Põhikooli 5. klassi neiu Lisete Iva. Foto: Eliko Kajak
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Rakveres loovad jõuluhõngu lisaks linnakunstnikule ka noored ja Kondivalu-rahvas
Rakvere Keskväljakul on juba 
mõned päevad seisnud kahar 
hõbekuusk, sel pühapäeval, 
esimesel advendil, süttivad 
ka tuled. Eelmistel aastatel 
tuttavaks saanud jõulu-
installatsioone võib leida 
uutes paikades, aga sünnib 
ka palju uut.

Katrin Uuspõld

Rakvere tänavune jõulupuu 
on kasvanud Pajustis. „Välja-
valitud hõbekuusk on uhke, 
pererahvas oli teda aastaid 
hoole ja armastusega hoid-
nud. Kuid kuna kuusk kasvas 
majade vahel elektriliinide all 
ja latv oli juba üle liinide, oli 
aeg puu turvalisuse kaalutlu-
sel maha võtta,“ rääkis linna-
valitsuse keskkonnaspetsialist 
Riin Sikka.

Esimeseks advendiks saab 
Keskväljak pühaderüü. Lin-
nakunstnik Marju Püümets 
rääkis, et uued elemendid 
on idee saanud lumekera-
suveniirist – klaasist kerast, 
mida raputades kuulis lumi 
langeb. „Seda imiteerides tu-
levad Keskväljakule suured 
valgustatud alused, mil kõr-
gust 3,5 meetrit, mis on kau-
nistatud nõnda, et saab pere-
ga seal pilte teha. Lumekera-
sid saab kasutada lava-alus-
tena tulevikus ka teistel üri-
tustel,“ rääkis linnakunstnik 
ja märkis, et need sünnivad 
koostöös RK Loominguga. 

Eelmisest aastast tuuakse 
väljakule ka kaalukiik ja ham-
masratastega pöörlev alus, 
mille peale tuleb loomade 
varjupaiga kuusk. Selle kuu-
se külge on riputatud pildi-
kesed varjupaiga loomadega, 
kes kodu ootavad – ehk leiab 
keegi endale nõnda nelja-
jalgse sõbra ja viib jõuluks 
koju. 

„Töödega alustati novemb-
ris ja detsembri esimestel nä-
dalatel töö jätkub. Keskväl-
jaku kaunistame traditsioo-
niliselt esimeseks advendiks. 
Varasematel aastatel tehtud 
installatsioone ja ehted võib 
kohata uutes asukohtades,“ 
nimetas Marju Püümets. Nii 
võib näiteks valgustunnelit 
peagi näha Aleksandri pargis 
(Tallinna ja Võidu tn ristmi-
ku lähedal) ja ust Rahvaaias. 
Lisaks on Pikale tänavale 
plaanitud sättida mõned val-
guspuud. Linnakunstnik rää-
kis, et Laada tänava prome-
naadi näituseraamidele jõuab 
samuti Kauri kunstikooli 
ja Athena huvikooli noorte 
kunstnike näitus.

„Ma olen väga õnnelik ka 
selle üle, et Kondivalu piir-
kond ja noortekeskus soovi-
vad oma panust anda,“ rääkis 
Marju Püümets. Nimelt plaa-
nib noortekeskus oma noor-
tega kaunistada linnaruumis 
bussiootepaviljonid, „Ilmselt 
detsembri keskpaigaks on 
bussiootepaviljonid kaunis-

tatud, tahame seda teha taas-
kasutuse põhimõttel,“ märkis 
projektijuht-noorsootöötaja 
Angela Tikoft. 

Kondivalu linnaosa initsia-
tiivgrupp on võtnud nõuks 
luua põhikooli vastas oleva-
le vabale krundile jõulunur-
ga. „Plaan on, et igaüks saab 
ise pildistamas käia ning iga 
advendiga saab jõulunurk 
kaunistusi juurde, et linna-
rahval oleks põhjust tulla 
taas jalutama ja uudista-
ma,“ rääkis Kondivalus elav 
Krõõt Nõmmela-Mehide, 
kes koos Marika Kundla ja 
Reesi Efertiga on võtnud 
asja ajada. „Ehk saab mõni 
linnaosa veel innustust. See 
on kogukonna panustami-
ne, ei tasu viriseda, vaid 
ise teha,“ rääkis Nõmmela-

Mehide, lisades, et tehnilises 
osas on suureks abiks sel-
le kandi elanikud Kristiina 
Kirsel, kelle igapäevatööks 
on Tallinnas valgusinstal-
latsioonide korraldamine, ja 
Rainer Miltop.

Jõuluvanad, karussell, 
ponid ja kohvik
Traditsiooniliselt süttivad 
maakonnakeskuse esimese 
advendi tuled kell 17 koos 
linnapea sõnavõtuga. Rak-
vere Kultuurikeskus on kut-
sunud kohale ka jõuluvanad, 
kes kuulavad laste soove ning 
jagavad komme. 

Kultuurikeskuse projekti-
juht Kaspar Lood rääkis, et 
esimese advendi õhtuks on 
lastele tellitud Keskväljakule 
ka karussell ning ponid Halja-

la vallast Mätta talust – nen-
dega lustimine on lastele prii.

Selleks ürituseks avab leti 
Kohvting, mis pakub sooje 
jooke ja suupisteid Keskvälja-
kul detsembrikuus laupäeviti 
ning Vallimäel pühapäeviti 
valgusmängu ajal. 

Kell 18 on Rakvere Kolm-
ainu kirikus välja kuulutatud 
piletitega Inese trio kont-
sert koos Rakvere Põhikooli 
laululastega. 

„Mõte, et artist ja lapsed 
koos laulavad, on olnud meil 
ka varem, üle-eelmisel aastal 
käis Birgit ja laulis Keskvälja-
kul Virumaa Tütarlastekoori-
ga. Seekord pöördusime põ-
hikooli muusikaõpetaja Aire 
Arose poole,“ rääkis Kaspar 
Lood Kultuurikeskusest. 

Nõnda laulavadki pea 

kolmkümmend Rakvere Põ-
hikooli mudilaskoori last 
kontserdil koos Inesega kolm 
lauljatari hittlugu. 

Kontserdil jagavad jõulu-
tuld linnapea Triin Varek 
ja EELK Rakvere Kolmai-
nu koguduse õpetaja Tauno 
Toompuu.

Advendiaja algused 
kontserdi, glögi 
ja sõnumitega
Esimest adventi tähistatakse 
üle maakonna. Näiteks Sõ-
meru keskusehoones süü-
tab Rakvere vallavolikogu 
esimees advendiküünla kell 
15 ning esinevad Nele-Liis 
Vaiksoo ja Olav Ehala, sisse-
pääs on prii.

Tapa keskväljakul süüda-
takse advendituled kell 14, 
jõulurahu soovib EELK Tapa 
Jakobi Koguduse õpetaja Val-
do Reimann. Esinevad Tapa 
taidlejad, soovijatele jagatak-
se jõulutuld, pakutakse sooja 
glögi ning piparkooke.

Kadrina rahvamaja kõrval 
süüdatakse jõulukuusel küün-
lad kell 16, üles astub Kadrina 
rahvamaja noorte segakoor, 
tervituskõned vallavanem 
Kairit Pihlakult ja kirikuõpe-
taja Meelis-Lauri Eriksonilt. 
Kuuma jooki pakub Kadrina 
Maanaiste Selts.

Kunda keskväljakul süüda-
takse advendiküünal kell 18 
ja esineb Viru-Nigula valla 
noorte näitering.

Rakvere Keskväljakul on juba mitu päeva paika sätitud tänavune jõulupuu – pühapäeval süttivad sel tuled ning väljakut ehivad peagi 
uued installatsioonid. Foto: Katrin Uuspõld
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Tööjõuekspert: tööampsud aitavad täita 
jõuluvana kingikotti ja leevendada üksindust
Jõulude eel hakkavad kaubandusette-
võtted otsima lisatööjõudu, et kiire-
mad ajad sujuvamalt üle elada. „Töö-
ampsude tegemine on kindlasti tore 
vaheldus ja majanduslik tugi, kuid sel-
lest võib kujuneda ka algus uuele kar-
jäärile,“ ütleb tööjõu rendi ja värbami-
settevõtte Finesta tööjõu rendiosa-
konna juht Kerli Kadak.

 
Peamiselt otsivad abiväge kauban-
duskeskused, kus pühade-eelsel ajal 
suureneb müük ja vajatakse töötajaid 

juurde, kuid jõuluperioodil on roh-
kem tööd ka posti-, ja kullerfirmadel.

Suuri nõudmisi tööampsajatele 
ei ole. „Inimene peab olema tööta-
misealine ja ise huvitatud töö tege-
misest. Mida meie kandideerijate-
ga kohtudes eelkõige vaatame on 
see, et neil silm säraks ja oleks tahe 
töötada. Väljaõpe toimub koha-
peal ja seega on määrava tähtsusega 
isikuomadused,“ selgitas Kerli Kadak. 
Ta julgustas, et ka vanus ja natuke hä-
belikum suhtlemisoskus ei pruugi olla 

lühiajalise töö otsimisel sugugi takis-
tuseks. „Tööd leidub noorematele ja 
vanematele, füüsiliselt tugevamatele 
ja nõrgematele, neile, kes armastavad 
palju suhelda ja neile, kes eelistaks ra-
hulikult oma rida ajada. Kui näiteks 
kaubapaigutajatel võiks väike muskel 
olla, siis kassas klientide ostusid kokku 
pakkida suudavad suurepäraselt ka ea-
kamad inimesed,“ tõi ta näiteks.

Põhjuseid, miks inimesed võtavad 
aeg-ajalt ajutisi tööotsi, on mitmeid. 
Kogutakse lisateenistust suuremate 

kulude katmiseks, reisimiseks, vane-
mad või üksi elavad inimesed võta-
vad endale ajutist tööd ka seltsi pärast. 
„Selle asemel, et omaette kodus olla, 
teevad nad mõnes kaupluses tööd, 
on inimeste keskel ja saavad osa jõu-
lumeeleolust. Nad saavad suhelda ja 
tunda end vajalikuna,“ tõi välja Kerli 
Kadak. 

Mõnikord võetakse tööamps ette 
soovist uue töövaldkonnaga tutvust 
teha. Kerli Kadaku sõnul võib esialgu 
uudishimust tehtud sammust saada al-

guse hoopis pikem töösuhe. „Ja kind-
lasti hoiavad tööandjad ka ise oma 
ajutisel tööjõul silma peal ning sära-
vamad talendid kutsutakse päriseks 
meeskonda,“ ütles ta. Kuid ka lihtsalt 
uute kogemuste otsimine on töö-
jõueksperdi sõnul täiesti aktsepteeri-
tav. „Kõik oma tööampsud tasub CVs 
ära mainida, eriti kui sellega kaasnes 
koolitusprogramm, mida osa tööand-
jad ka ajutistele töötajatele pakuvad,“ 
soovitas Kadak.

Kuulutaja
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PAKUN TÖÖD

• Kui Sul on eelnev töökogemus õena ning 
soov töötada toetavas meeskonnas, siis tule 
meile tööle. Kui Sa oled empaatiline, aus ja 
soovid inimesi aidata, siis võta meiega ühen-
dust. TNP Konsultatsioonid pakub tööd õele 
üldhooldekodus: Imastu hooldekodu – Tapa 
vald (ööbimisvõimalus), Pruuna mõisa 
hooldekodu – Tapa vald, Pandivere pan-
sion – Väike-Maarja vald. Kui Sul on avatud 
süda, õe diplom ja isikliku auto kasutamise 
võimalus helista: 634 5177, 5560 6268, 
e-post:tnpkonsult.personal@gmail.com

• Pakume tööd saemeestele või brigaadile. 
Soovitavalt oma varustuse ja transpordiga. 
Töö enamasti L-Virumaa piirkonnas. Tel 
523 7945

• Pakume tööd avatäidete paigalda-
jatele Lääne-Virumaal. Vajalik eelnev 
töökogemus. Sooviavaldus: personal@
vrssolutions.ee või tel +372 510 1341

• Katela saekaater otsib tõstukijuhti 
(platsi peal m aterjali ladustamine, tõst-
mine ja komplekteerimine). Tööaeg E-R 
8.00-16.30. Lisainfo: Toomas Hiielaid, tel 
504 89 60. CV palume saata aadressile 
katelapuit@gmail.com

• Pakume tööd veoautojuhile. Eestisisene 
paneelivedu. Vajalik CE-kategooria, ameti-
koolitus. Palk kokkuleppel, tööaeg E-R. Info 
telefonil 5347 2860

• Viru Peekon OÜ on tänapäevane sea-
kasvatusettevõte Kadrina vallas Lääne 
Virumaal. Võtame tööle Kallukse farmi (end. 
Ruiksi sigala) farmitöölise. Korralik farm, 
hea seltskond, eluterve õhkkond, normaal-
ne palk, lisatasu heade töötulemuste eest. 
Töö iseloom on sobilik rohkem meesterah-
vale. Edaspidi võimalik elamispind (korter 
Vohnjas). Kontakt tel 53411296, e-mail: 
virve@saimre.ee

• Naisterahvas saab tööd Haljalas asuvas 
eramajas. Koristustöö 1 x nädalas 5 tundi. 
Tasu kätte 5 € tunnist. Info tel 504 4344, Aivar

• 50-aastane füüsilise puudega mees 
otsib täiskoormusega abistajat, kelle 
ülesandeks on abistamine igapäevastes 
tegevustes (v.a hooldustöö), nt ratastooli 
ja -toolist teisaldamisel, harjutuste 
sooritamisel, arvutiga asjaajamistel, 
söömisel jmt. Eelnev kogemus tuleb 
kasuks, aga ei ole nõutav. Tasu: 3,48/h 
(kaasneb Haigekassa ravikindlustus) + 
soovi korral igapäevane toitlustus ning 
majutus. Asukoht: Väike-Maarja vald, 
Rakke alevik (olemas bussi- ja rongi-
ühendus). Tel 5663 3952

• SOL Baltics OÜ ootab oma kollektiivi pu-
hastusteenindajaid parvlaevadele. Tööaeg 
2 nädalat tööl, 2 kodus. Toitlustus ja majutus 
tööandja poolt. Vajalik mereohutusalane 
väljaõpe. Kandideerimiseks helista meile 
674 7399 või võta ühendust otse töödeju-
hatajaga Lea, tel 5344 2919. Kirjuta meile 
cv@sol.ee

• Otsin üldehitajaid, töö tehases Tallinnas. 
Väljaõpe kohapeal. Infot saab tel 5809 0206

OTSIN TÖÖD

• 35-aastane karske ja mittesuitsetav mees 
otsib tööd üle Eesti. Sobivad nii paari-
päevased kui mõne nädalased projektid. 
CET-kategooria. Pakkuda võib pikki vahetusi 
karjääris/sadamas laadurite peal või mingi 
muu transport, kogemus kõigi masinatega. 
Hea organiseerimisvõimega, töötanud 
erinevates valdkondades, erinevatel posit-
sioonidel. Oodatud igasugused pakkumised. 
Tasumine arvega. Tel 5399 0038

• Hoian vajadus põhiselt lapsi, võib pak-
kuda ka teisi töid. Tel 5845 7746

• 58-aastane mees otsib tööd. Tel 5592 3305
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KUHU MINNA

HingePai (Vilde 14, Rakvere)
27.11 kell 18.00 Vestlusõhtu/ Merily Timmer
28.11 kell 10.00 Sina oled oma elu looja ja meister/ Külli Kai-
va konstellatsioonid
30.11 kell 18.00 Naistering väeka kakaoga /armastuskiri ise-
endale/ Põhjala Teraapia
03.12 kell 18.30 Vestlusõhtu-töötuba/ Rein ja Riina
04.12 kell 20.00 Tantsuõhtu/ Ivo Malm
Täpsem info FB: HingePai, 528 4195

Rakvere teater
26.11 kell 19 „Onu Vanja“ s/s, lav Eili Neuhaus
26.11 kell 19 „Kõike head, vana toriseja“ v/s, lav. Eili Neu-
haus
27.11 kell 15 „Katk.Est.Used.“ s/s, lav. Karl Koppelmaa
27.11 kell 19 „Tants“ v/s, lav. Veiko Õunpu 

Virumaa noored muusikud astuvad üles Jõhvis

Muusikute fond PLMF kor-
raldab Virumaal teistkord-
selt konkursi „Virumaa Noor 
Muusik“. Konkursi eesmärgiks 
on tunnustada Virumaa noori 
muusikatalente ja nende õpe-
tajaid ning populariseerida sel-
les kandis klassikalise muusika 
õppimist.

Mullu osales konkursil õpilasi kaheksast muusikakoolist ning 
tiitli „Virumaa Noor Muusik 2020“ võitis 11-aastane lauljatar Be-
atriche Huber (pildil) Narva Muusikakoolist. Preemia pälvis ka 
tema õpetaja Svetlana Voitenko ning parima kontsertmeistri dip-
lomi tema klaverisaatja Tatjana Toporištševa (pildil). Teise pree-
mia sai Anna Siroš (10a) Sillamäe Muusikakoolist, õpetaja Ljud-
mila Tkatšenko akordioniklassist ja kolmanda preemia pälvis 
Katre Kurg (15a) Rakvere Muusikakoolist, õpetaja Kaarel Peäske 
klaveriklassist.

„Hea on tõdeda, et Virumaal on tugevad muusikakoolid ja to-
redad anded. Võtjate kolmik oli väga kõrgel tasemel,“ kommen-
teeris žürii esimees Pille Lill. „Nüüd me siis jätkame. Oleme väga 
tänulikud Väike-Maarja, Rakvere, Jõhvi, Narva, Narva-Jõesuu 
ja Viru-Nigula Muusikakoolide ning Ahtme, Iisaku, Kadrina ja 
Kohtla-Järve Kunstide Koolide õpilastele ja õpetajatele, kes vaa-
tamata keerulisele olukorrale julgevad ja tahavad osaleda,“ rääkis 
Pille Lill. Ta nentis, et praeguses keerulises pandeemilises olukor-
ras oleks lihtsam koju jääda, üritus ära jätta või edasi lükata. „Aga 
koolidega koos otsustasime ikkagi jagada osalejatega esinemise 
rõõmu ja kuulajatele, kaasaelajatele kuulamise naudingut,“ ütles 
Lill.

Žüriisse kuuluvad: Pille Lill, Kristina Kriit, Mari-Liis Uibo, 
Toomas Nestor ja Andreas Lend.

Konkursi eelvoor on Jõhvi kontserdimaja kammersaalis 29. 
novembril kell 15 ning kell 18 algab finaal-lõppkontsert, kus 
kuulutatakse välja ka võitjad. Mõlemale sündmusele on vaba 
sissepääs.

Lõppkontserdil esinevad konkursi võitjad ja keelpillikvar-
tett koosseisus Kristina Kriit, Mari-Liis Uibo, Toomas Nestor 
ja Andreas Lend, kelle esituses kõlab Dvořák’i keelpillikvartett 
„Ameerika“.

PLMFi korraldatav III Virumaa Muusikafestival lükkub pan-
deemiast tingitud olukorraga edasi järgmise aasta algusesse.

Katrin Uuspõld

RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu teema-aastaks. Kuu-
lutajas ilmuvate raamatututvustustega teevad Lääne-Virumaa 
raamatukoguhoidjad sellesse sissejuhatuse.

Taavi Liias „Helmandi 
silmus“ 2021
„Helmandi silmus“ on Taavi 
Liiase teine romaan ja või-
tis tänavusel Kirjanike Liidu 
romaanivõistlusel kolmanda 
koha. Raamatu tegevus toi-
mub Afganistanis Helmandi 
provintsis.

Eesti kompanii kammib 
läbi viimast majapidamist 
enne kivikõrbe. Oma baasist 
ollakse kaheksa kilomeetri 
kaugusel. Öösel valves olnud 
luureohvitser Tanel Liivak 
jääb maja hoovis müüri äär-
de tukkuma. Ärgates taipab 
ta, et teiste sõdurite hääli 
pole kuulda. Sõdurite kõige 
suurem hirm on paraku juh-
tunud ‒ ta on omadest maha 
jäänud. Liivak peab leidma 
viisi, kuidas läbi kõrbe tagasi 
baasi jõuda, enne kui Taliba-
ni võitlejad ta tabavad. Ta on 

lõksus tühjas majas, 
mille elanikud võivad 
iga hetk tagasi tul-
la. Ja nüüd algab elu 
ja surma kassi-hiire 
julm mäng. 

Pea olematu tee 
perved on paksult 
täis rämpsu, mille 
alla Talibani võit-
lejad lõhkelaenguid 
peidavad. Kas jääda 
ootama kuni kaas-
võitlejad tema puu-
dumist märkavad ja 
talle järele tulevad 
või asuda pimeduse 
varjus mööda eluoht-
likku kõrbeteed baasi 
poole teele? Autor 
laseb peategelasel 
läbi mängida kahek-
sa erinevat valikut. 

Lihtsalt kuid haaravalt esita-
takse inimese valikuid ekst-
reemsetes olukordades. Eel-
kõige pingelises sisedialoogis 
iseendaga. 

Tundub, et sarnased sise-
mised valikud võivad olla ka 
iga inimese igapäevase elu 
pisiasjades, mis esialgu tun-
duvad nii tühised, et neid esi-
mese hooga ei märkagi...

Taavi Liias teenis 2009. 
aastal luureohvitserina Koso-
vos ja 2012–2013 Afganista-
nis, nii et autor tunneb läbi 
ja lõhki seda, millest ta kirju-
tab. Mõnus lugemine on see 
kindlasti meestele, kuid ilm-
selt kõnetab raamat ka nais-
lugejat, sest paljud meist on 
ju sõdurpoiste emad või va-
naemad. Arvestades praegust 
poliitilist olukorda maailmas, 
soovitan lugeda ka Taavi 
Liiase esimest romaani „Tali-
bani pojad“ ( 2019).

Mare Mätas „Minu Kihnu. 
Külas või külata“ 2021
Kahtlemata on see raamat, 
mille reisi- ja kultuurihuvi-
line raamatusõber loeb läbi 
ühe hingetõmbega!

Arvestades asjaolusid, ku-
junes möödunud suve kõige 
suuremaks reisihitiks Eesti-
maal Kihnu saar. Vähe, väga 
vähe on maailmas saari, mis 
on suutnud niisuguse hoo-
ga pildile tulla ja jäädagi. Ja 
esitada oma lugu iga järgne-
va aastaga üha võimsamalt. 
Seda väga lihtsalt põhjusel – 
superkiirelt globaliseeruvas 
maailmas jääb aina vähemaks 
kõike seda, mida võiksime ni-
metada järgmiselt: omapära-
ne, kaunis, lihtne ja jäägitult 
lummav.

Kui kunagi peeti Kihnut 
kadakasaksliku eestlase poolt 
väljanaerdud maaks veidrate 
inimestega, siis vaat tänapäe-
val on see Setomaa kõrval 
pea ainuke nurgake erilist ja 
ehedat Eestimaad, mida suure 
uhkusega oma väliskülaliste-
le näidatakse. No mis siis, et 
kihnlase kommetest ja tõeks-
pidamistest midagi ei teata. 

Samasuguse uhkuse ja 
entusiasmiga näitab raa-
matu autor, legendaarne 
Kihnu giid Mare Mätas 
oma igapäevatöös Kihnut 
turistidele. Selle jutuosava 
naise hinges peitub suur 
ja leekiv armastus, armas-
tus oma kodusaare Kihnu 
vastu. Nii on ta kuusteist 
aastat olematu palga ja 
õpetajatöö kõrvalt püüd-
nud säilitada ja talletada 
Kihnu pärimuskultuuri, 
sõna otseses mõttes har-
rastanud rööprähklemist, 
sest valusaid ja tundlikke 
teemasid tänapäeva Kih-
nu jaoks on palju. Ja kes 
neid siis veel lahendaks kui 

mitte kanged Kihnu naised, 
kes aastasadu on olnud tead-
likud Kihnu kõige suuremast 
eripärast – saarel valitsevast 
matriarhaadist. Naistest, kelle 
targale ürgnaiselikkusele võib 
see saar alati loota. 

Värvikate fotodega raama-
tust leiab hulganisti paelu-
vaid peatükke: „Kihnu pulm 
on puhas ime“, „Sugulusabi-
elud ja atrofeerunud mehed“, 
„Kihnu matus“ ja muidugi 
„Kihnu külalise ABC“.

Seda raamatut soovitan ma 
tungivalt lugeda kõikidel neil, 
kel tulevikus plaanis või juba 
Kihnus käidud. Sest koha-
pealsed giidid ei suuda iialgi 
ettenähtud napi ajaga edasi 
anda kogu selle tillukese saare 
hoopis teistmoodi lugu, mis 
paljuski sarnaneb kihnu seeli-
ku-kihnu kördi endaga, mille 
mustris vaheldub hoogsalt 
rõõm – punane – ja mure –
must. Mare Mätase „Minu 
Kihnu“ on sellega 
hiilgavalt hakkama 
saanud.

Ülle Rajamart

Viru-Jaagupi raamatukogu juhataja

tase „Minu
ega
a

art
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Möödunud nädalal avanes 
filmifestivali PÖFF veebikino ja 
esimesena paisati sinna vaatami-
seks lühifilmide programm.

Margit Adorf

PÖFFi veebikinos on kõik lühi-
filmid kimbukesteks seatud, kokku 
on neid päris palju, kõiki ära vaa-
data ei jõua, see läheks ka liiga ku-
lukaks. PÖFF lühifilmide ühe seansi 
eest makstes on kaks valikut: vaatan 
filmi üksi - 7€ ja vaatan filmi mit-
mekesi - 12€. Mõlemal juhul saab 
filmi vaadata 48 tunni jooksul. 

Et teil oleks veidike lihtsam va-
likut teha, siis vaatasin ära osa žü-
rii poolt parimateks kuulutatud 

filme, kuid enne kui nende juurde 
asume tahan öelda seda, et võist-
lusprogrammis osalevaid filme 
oli vaid käputäis, lisaks žürii pilgu 
alt läbikäinutele on seal veel hulk 
vaatamisväärseid komöödiaid, õu-
dukaid, dokfilme, nii et võite jul-
gelt teha oma isikliku valiku kir-
jelduste põhjal ja elamuse saate 
kindlasti. 

Kohaliku võistlusprogrammi mõ-
lemad võidutööd asuvad kimbus 
nimega Shorts rahvuslik filmiprog-
ramm 3. Selle kimbu esimeseks 
filmiks on režissöör Jonas Tauli 
mustvalge animatsioon „Üks imeli-
ne mees“, mis leidis žürii poolt eral-
di mainimist. Film on nii visuaalilt 
kui jutustamislaadilt lakooniline ja 

lihtne, arutledes kõige kaduva üle. 
Jonas Taul on 1986. aastal Eestis 
sündinud kunstnik, illustraator ja 
animatsioonimeister. Ta on avalda-
nud ka lasteraamatuid. „Üks imeline 
mees“ ongi samuti rohkem lastefilm, 
mõtlik, sümpaatne, täiskasvanule 
etteaimatava joonega, aga igal juhul 
ohutu vaatamine. 

Rahvusliku võistlusprogrammi 
võidufilm, režissöör Teresa Juksaare 
„Kuningas“ moodustab koos filmi-
ga „Üks imeline mees“ mõnes mõt-
tes ühe terviku, jutustamislaad ja ka 
meeleolu on sarnased. „Kuningas“ 
ei ole animatsioon, see on värviline 
film näitlejatega, mille peaosas on 
Olevi rollis Aarne Soro. 

Film põhineb Mehis Heinsaare 

lühijutul „Kuningas“. Novelli saab 
veebis Loomingu kodulehel (http://
www.looming.ee/artiklid/kunin-
gas/) mõne minutiga läbi lugeda. 
Soovitan seda teha, olgu siis enne 
või pärast filmi vaatamist, sest nii-
moodi komplektis on filmi hoopis 
huvitavam vaadata ja näha seda, 
kuidas režissöör on ühe ilukirjan-
dusliku loo visuaalsesse keelde üm-
ber pannud. Veebikino eeliseks on 
seegi, et võite filmi edasi-tagasi ke-
rida ja mitugi korda vaadata. 

Teresa Juksaare jaoks on „Kunin-
gas“ esimene aurotifilm, ta praegu 
veel õpib BFM (Balti Filmi- ja mee-
diakool) viimasel kursusel ning film 
ongi valminud koolitöö raames, 
alus tuli valida etteantud novellide 
seast. Kui viitsite Heinsaare teksti 
läbi lugeda, siis saate paremini aimu 
sellest, kui suur töö on filmi puhul 
ära tehtud ja missugused on novelli 
ning filmi ühised ja erinevad joo-
ned. Soovitan.

Animatsiooni võistlusprogrammis 
pälvis võidu Tšiili režissööri Hugo 
Covarrubiase nukufilm „Elajas“. See 
on väga võigas lugu ja asja teeb hulle-
maks see, et tegemist on tõestisündi-
nud loo põhjal tehtud filmiga. „Elaja“ 
leiate veebikinos kimbus Shorts ani-
ma võistlusprogramm 4. 

Peategelaseks on politseiametnik 
Ingrid Olderöck, kes töötas Tšiili 
luures 1975. aastal. Olderöcki tun-
ti päris elus nimega Koerte Emand. 
Tema vanemad olid fašistlike vaa-
detega ja Ingridi puhul tuleb öel-
da, et käbi ei kukkunud kännust 
kaugele, ta sai kurikuulsaks oma 
inimsusevastaste tegudega aastail 
1974-1980, mil ta koos oma koer 
Volodjaga piinas ja vägistas paljusid 

vange. Kui guugeldate tema nime, 
siis leiate ka pildi päriselu Ingridist, 
kes on nukufilmi nukuga üsna sar-
nane. Ingridi ülesandeks oli treenida 
koeri vägistama poliitvange. Ta sai 
spetsiaalse väljaõppe piinamises ja 
osales ka tapmistes. Tema rolliks oli 
ka õpetada välja uusi endasarnaseid 
piinajaid, teadaolevalt oli tal 70 õpi-
last. 1981. aastal teda rünnati, ta sai 
kuuli pähe ja sellega film lõppeb. Ol-
deröck suri siiski alles 2001. aastal.

Peab ütlema, et kuigi tegemist on 
nukufilmiga, siis Ingridi teod on nii 
võikad, et ka animatsiooni vaadates 
jääb päris vastik tunne pikaks ajaks. 
Ja ega ei soovikski sellisest tegelasest 
näha päris näitlejatega filmi, sest ka 
nukkude peal mängituna on tege-
mist verdtarretava looga. Nukufilm 
loo jutustamise meetodina ei kahan-
da toimunu jälkust, vaid omal moel 
pigem rõhutab seda, täpselt mõõ-
detult, lühidalt, järsult, ehmatuse-
ga. 2014. aastal avaldas ajakirjanik 
Nancy Guzman Ingrid Olderöckist 
raamatu (hispaania keeles, eesti 
keelde pole tõlgitud).

Kes soovib midagi helgemat näha, 
siis laste animatsiooni programmi 
võitnud režissöör Guillaume Lo-
rini film „Vanille“ on värvikirev, 
sümpaatne, seiklusrikas, muinasju-
tuline, aga samas väga eluline lugu 
täis muusikat. Veebikinos leiate 
selle programmis Shorts lasteanima 
võistlusprogramm 3.

PÖFF Shortsi võistlusprogrammi 
võidutöid on võimalik vaadata veel 
ka kinosaalis, pühapäeval, 28. no-
vembril, on võidutööd suurel ekraa-
nil Tartu Elektriteatris (kell 14.15) 
ja Tallinnas Coca-Cola Plazas (kell 
18.45).

Animatsiooni võistlusprogrammis pälvis võidu Tšiili režissööri Hugo Covarrubiase nukufi lm „Elajas“. Tegemist on võika ja julma tõestisündinud loo põhjal tehtud 
fi lmiga. Foto: Pressimaterjalid

Lühifi lmide tulevärk
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26. november - 2. detsember
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

Hakklihasegu
Oma
1 kg

NÄDALAPAKKUMISED 26.11 - 02.12

1.382.48
2.88

7.84
8.98

1.18
8.74 €/kg

1.48

0.64
2.13 €/kg

0.88

Koorene kohuke Saare
40 g / 3 sorti
Saaremaa Delifood

0.70
10.67 €/kg

0.88

1.381.48
1.78

1.380.98
1.38

Seajalg
1 kg

Kamaravorst
1 kg

1.382.68
3.28

Viiner juustuga
1 kg

Keeduvorst Lemmik
(viilutatud)
150 g

Porgandi-porru salat
1 kg

1.48
1.78

1.382.28
2.88

1.38

0.98

0.78

Küpsise dessert
150 g

0.64
0.74

4.27 €/kg

Liivarõngas
2 tk / 160 g

0.68
0.98

0.34 €/tk

1.94
5.88 €/kg

2.28

EHE juustuviiner
330 g
Rannarootsi

Kanafilee (suitsutatud)
1 kg
Tallegg

2.54
5.64 €/kg

2.98

Peened pannivorstid
maitserohelisega
450 g
M&M

Hot Dog viineritega Mamma
135 g
Saarioinen

1.14
1.78

Friikartul Sunny Fries
(külmutatud)
1 kg

Kartulipallid Golden River
(külmutatud)
1 kg

1.98
2.48

Juust Arla Apetina
(õlis, päikesekuivatatud tomatitega)
100 g

1.64
16.40 €/kg

1.94

1.18
6.38 €/kg

1.38

Sulatatud juust Old Saare
185 g

1.24
3.76 €/kg

1.38

Klassikaline kodujuust
(laktoosivaba) 2% 330 g
Farmi

Kreeka jogurt
300 g

Kohupiimakreem Jäämarja Alma
380 g
Valio

1.28
3.37 €/kg

1.44

Dessert Zottis
115 g / 2 sorti

0.26
2.26 €/kg

0.34

0.28
7.00 €/kg

0.34

Kiudainerikas jogurt Hi!Fiber
150 g / 2 sorti
Tere

0.64
4.27 €/kg

0.74

0.54
3.38 €/kg

0.68

Kreeka jogurt Liisu
160 g / 2 sorti

Juustumuhkel
200 g
Fazer

2.04
6.80 €/kg

2.48

Kodune ahjurõngas
300 g
Nõo

Piimašokolaad Karl Fazer
al 195 g
2 sorti

2.08
al 10.51 €/kg

al 2.74

A+ A

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

SOODUSPAKKUMISED!

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 1b, . 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 Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: 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, TilaJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: 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.

Energiajook
Hustler
0,5 l

+0.10

2.58
3.48

10.32 €/l

26. november - 02. de

Näomask ja koorja
Vegan & Organic
100 ml

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44tk
3 sorti

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44tk
3 sorti

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44 tk
3 sorti

Jalatsisvamm Easy Shine
1 tk
2 sorti

Assortiikommid Happy holidays
114 g
Pergale

1.88
16.49 €/kg

2.58

26. november - 2. detsember
Müslibatoon Corny Big
al 40 g
4 sorti

0.58
11.60 €/kg

0.78

1.74
9.94 €/kg

2.38

Vahvlipalad Fazer
175 g
2 sorti

Jõulupräänik Väike Väänik
250 g

0.54
2.16 €/kg

0.68

2.38
11.90 €/kg

3.88

Metspähkel
200 g
Germund

Röstitud maapähklid Estrella
140 g / 2 sorti

1.48
10.57 €/kg

2.18

0.68
1.36 €/l

0.84

1.04
al 2.08 €/kg

al 1.18
alates

Makaronid Reggia
500 g
3 sorti

Tee Tess
25 tk x 1,5 g
2 sorti

1.08
0.04 €/tk

1.38

0.98
4.90 €/l

1.18

Smuuti-kõrrejook Semper
200 ml
2 sorti

1.38
0.69 €/l

1.78

Karastusjook Coca-Cola
2 l
2 sorti

+0.10

Aromatiseeritud
puuviljavein Bollino
10%, 0,75 / 3 sortil
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vahuvein J.P.Chenet
Ice Edition Demi-sec
10,5%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Franz Hoffner
Weisswein
10%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Piiritusjook
Aramis V
36%, 0,2 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Liviko Viru Valge
80%, 0,5 l

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist. 0.99

9.90 €/l

1.34

Hambapasta Blend-a-Med
Anti Cavity
100 ml / 2 sorti

Hügieeniside Naturella Ultra
al 8 tk
3 sorti

Intiimpesuvahend Neutral
Sensitive Skin
250 ml

1.18
al 0.12 €/tk

1.48

3.28
32.80 €/l

4.98

Öö- ja päevakreem
Vegan & Organic
50 ml

3.28
65.60 €/l

4.98

12.48
al 0.21 €/tk

15.98

Niisked salvrätikud Pampers
52 tk / 2 sorti

1.44
0.03 €/tk

al 1.78

Pesupulber Ariel
(18 pesukorda)
1,35 kg
2 sorti

3.68
2.73 €/kg

5.68

Plekieemaldusvahend
Vanish White
1 l / 2 sorti

3.98
5.28

Nõudepesusvamm McLean
10 tk

0.48
0.05 €/tk

0.58

Majapidamispaber
Regina Super Clean
2-kihiline / 220 lehte

Majapidamispaber
Regina Super Clean
2-kihiline / 220 lehte

Majapidamispaber Regina
Super Clean
2-kihiline / 220 lehte

2.68
0.01 €/tk

3.28

0.88
1.18

Vannipall Bubble T Bath Fizzer
150 g

2 sorti

2.68
3.48

17.87 €/kg
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• Müügile on tulnud väiksem talu 
koos kõrvalhoonetega Viru-Ni-
gulas. Majas on suur köök ja 2 
läbikäidavat magamistuba. 1 väik-
sem tuba jääb esikusse. Vesi tuleb 
salvkaevust. Kinnistul asuvad ka 
kõrvalhooned, saun, puukuur ja 
vana aidahoone. Tööstusvool 380 
V. Katastritunnus: 90202:003:1470, 
krunt: 5481 m2. Üldpind: 65,50 m2. 
Talu otsib uut südikat peremeest, 
kes suudab majale uue elu sisse 
puhuda ja ei karda väljakutseid! 
Hind 35 000 €. Swen Pahkla, tel 
510 2390

• Müüa kinnistu Kiltsis, Pikk 7. Tel 
5395 0313

OST

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

• Ostan ahjuküttega korteri Rak-
vere linnas, kuni 5000 €. Tel 5555 
8329 

• Ostan 1-või 2toalise korteri 
Tapa või Tamsalu linnas. Tel 5697 
5317

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

• Ostan maja, krundi või ridaela-
muboksi (äärmine) Sõmerul või 
Näpil, võib pakkuda ka Rakveres. 
Pakkumised tel 553 2743 (ka sms)

• Soovin osta maakodu Lääne-Vi-
rumaal, 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

• Ostan Tapa või Kadrina vallas 
maamaja või vana talukoha. Tel 
5697 5317

• 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 Vilde tn ja Mulla 
tn. Tel 5648 6638

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

kuulutused.kuulutaja.ee
Kuuluta

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- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 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

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

KINNISVARA

• Müüa 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas, Laada 45, V korrus. 
Üldpind: 52,8 m2. Kortermaja on 
renoveeritud ja korterist avane-
vad ilusad vaated nii hommiku 
kui õhtupäikese poole, samuti 
on klaasitud rõdud mõlemale 
poole maja. Korter vajab remon-
ti. Hinnapakkumine renovee-
rimistöödeks on olemas! Küsi 
lisa ja lähme vaatama! Hind 
51 900 €. Swen Pahkla, tel 510 
2390

• Müüa 2toaline korter Kungla 
11. Korter paikneb 5-korruselise 
kivimaja V korrusel ning korterio-
mandi suurus on 48,6 m2. Korteri 
koosseisu kuulub: köök, elutuba, 
magamistuba, vannituba, WC-ga 
ning esik. Aknad avanevad hoovi 
poole. Maja on renoveeritud 
2017/2018. a. Uus välisfassaad, 
uus küttesüsteem. Samuti on 
majas vahetatud välisuksed ja 
kõik kortermaja aknad. Korteris 
on köögimööbel ja külmkapp. 
Maja asukoht on suurepärane 
kesklinna mugavusi armastavale 
inimesele. Hind 59 770 €. Tule 
tutvuma! Swen Pahkla, tel 510 
2390

• Müüa 2toaline (41 m2) suu-
rune korter, Pikk 37 Rakvere. II 
korrus, aknad hoovi poole. Hind 
26 650 €. Tel 503 4972, info@
ko.ee

• Müüa 2toaline mugavustega 
korter Rakveres, Roosi tn 1 (47,2 
m2). Hea planeering, II korrus, 
vajab remonti. Otse omanikult. 
Tel 522 7764

• Müüa 2toaline ilus korter Ro-
elas, Veskikaare 3. Müügile on 
tulnud ilus, avar ja renoveeritud 
korter koos mööbliga! Korteri 
koosseisu kuulub: köök, elutuba, 
magamistuba, vannituba ja WC 
ning esik. Köögis on olemas kõik 
vajalik tehnika koheselt sisse 
kolimiseks. Kaasa tuleb ka kogu 
sisustus ning mööbel, TV ning 
pesumasin. Üldpind: 48,8 m2. 
Hind 23 500 €. Swen Pahkla, tel 510 
2390

• Müüa Tapa kesklinnas, Rohe-
line tn, keskküttega 2toaline 
korter. Hind 18 900 €. Tel 511 
0478

• Müüa Tapa linnas (Tallin-
nast 1 tunni sõidu kaugusel) 
2toaline keskküttega korter. 
Korter on vaba. Hind 23 000 €. 
Tel 511 0478

• Müüa Kundas 3toaline korter 
või vahetada 1toalise korteri 
vastu Rakveres. Tel 5894 2895

• Müüa Tapa vallas Vajangul 3toa-
line ahiküttega korter. Tel 5670 
0474 

• Müüa eraldi sissepääsuga korter 
Tamsalus, Sääse 4. Müüa 4toaline 
keskküttega korter I korrusel, 85 
m2. Korteri koosseisu kuulub: 4 
tuba, köök, vannituba, WC, ko-
ridor. Korter renoveeritud, vajab 
väikest sanitaarremonti. Hind 10 
000 €. Tel 505 3151

• Müüa ridaelamu Näpil. Kinnistu 
474 m2, netopind 178 m2. Tel 504 
9998

• Müüa maja Rakveres. Maja asub 
kesklinna lähedal. Info tel 515 5350

• Müüa renoveeritud palkmaja 
Rakvere vallas Sireli kinnistul. 
7 minutit Rakverest! Renovee-
rimise käigus vahetatud katus, 
aknad, põrandad, uus torustik ja 
elektrijuhtmestik. Hoovis asub 
eraldi vana palkhoone. Üldpind: 
60,60 m2, tube 3, krunt: 12 914 m2, 
Katastritunnus: 77001:001:0373. 
 Hind 94 500 €. Tule uue koduga 
tutvuma! Swen Pahkla, tel 510 2390

• Müüa suur kinnistu (1892 m2) 
koos renoveerimist vajavate 
hoonetega, Tapa vallas, Lehtse 
alevikus, hea raudteeühendus, 
Tallinnast 75 km, rajatud on uus 
puurkaev. Võimalik on vahetus 
korteri või põllu- ja metsamaa 
vastu. Hind 19 000 €. Tel 511 
0478

• Müüa elamumaa krunt Haljala 
alevik, Metsanurga. Elektriliitu-
mine olemas 3x25 A. Mahasõit 
Võsu-Haljala maanteelt olemas. 
Vesi ja kanalisatsioon puuduvad. 
Katastritunnus:19002:001:0160. 
Krunt: 16 413 m2. Hind 31 990 €. 
Ülihea pakkumine! Swen Pahkla, 
tel 510 2390

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline möblee-
ritud ahiküttega korter Rakvere 
vanalinnas, WC- ja duširuumiga, 
internet. Parkimine maja hoovis. 
Tel 516 0906

• Üürile anda Rakveres 1toali-
ne kõigi mugavustega osaliselt 
möbleeritud korter. Tel 5810 
7347

• Üürile anda või müüa elamis-
kõlblik keskküttega 1toaline kor-
ter Tamsalus (tuba, köök, esik, 
vannituba, turvauks, pakettak-
nad). Tel 5680 1956

• Üürida Rakveres 2toaline osa-
liselt möbleeritud korter. Tel 557 
3108

• Anda üürile möbleeritud 2toa-
line ahiküttega korter Rakvere 
vanalinnas, WC- ja duširuumiga, 
internet. Parkimine maja hoovis. 
Tel 516 0906

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Mercedes-Benz 211 E200 
CDI, 2006. a, must, läbisõit 297 000 
km. Hind 3400 €. Info tel 527 0058

• Müüa Nissan Qashqai, 2014. a, 
tumesinine, uus mootor, Crown 
rooste tõrje, kärukonks. Suve- ja 
talverehvid, v. veljed, palju lisasid. 
Hind kokkuleppel. Tel 512 9689

• Müüa 2005. a Volkswagen Pas-
sat B6 2.0TDI, 103kW, 6 manuaal. 
Autol tehtud kuu aega tagasi värs-
ke ülevaatus, kehtib 10.2022. Autol 
all ühe hooaja sõit naastrehvid, 
kaasa valuvelgedel suverehvid! 
Tehnilise poole pealt korras! Vi-
gadeks rooste ja laki koorumine! 
Hind 1600 €. Täpsem info tel 5682 
2544

• Müüa heas korras universaal 
auto Volvo XC90, 2005. a. Tel 
5330 4783

• Müüa odavalt kasutatud talve-
rehve 13-15 tolli. Tel 5340 7274

• Müüa korralikud sõiduauto ja 
kaubiku 13- ja 14 tollised naast-
rehvid. 13“, 14“ ja 14C naastrehve, 
hinnad 40-70 €/jooks. Tel 5552 
7229

OST

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

• Ostan seisvaid autosid ja 
romusid! Ostan ka neid mida 
lammutus ei soovi. Sularaha 
kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

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

• Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com või 
tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks: 
www.seisevauto.ee

• Ostan igasuguses seisukorras 
vanu sõidukeid, vanaaegseid 
sääreväristajaid, tsikleid. (VAZ, 
GAZ, UAZ, Volga, Jawa, Iž, Riga, 
Delta) jne. Maksan head hinda! 
Tel 5388 4499

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga 
uusi varuosasid, samas ostan uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan Jawa osi, kirjandust. Tel 
5558 5956

• Ostan seisvaid autosid ja ro-
musid. Ostan ka selliseid mida 
lammutus ei soovi. Võib pakkuda 
absoluutselt kõike. Kiire tehing. 
Sula raha kohe kätte. Tel 5844 
0306

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108

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

• Ostan 200/300/700/900 seeria 
Volvo! Hind kuni 1000 €. Tel 5682 
2544

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

* 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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

• 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.eewww.kuulutaja.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Rehvivahetus Pajustis, Naa-
ritsa 3. Varuosade tellimine 
ja paigaldus. Hinnad soodsad. 
Info tel 5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

 

• 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

• Veoteenus kaubikuga. Tel 5699 
9263

KAEVETEENUS

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

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

• Ehitusettevõte Fixzone OÜ 
teeb erinevaid ehitus-ja re-
monditöid: betoonitööd, müü-
ritööd, fassaadid, terrassid, 
saunad, erinevad siseviimist-
lustööd plaatimine jne. Lisaks 
eespool mainitule teeme ka 
erinevaid torutöid: küttesüs-
teemide, reovee, sadevee ja tar-
beveega seonduvaid torutöid. 
Lisaks eraklientidele oleme 
huvitatud ka äriklientide poolt 
pakutavast alltöövõtust. Võtke 
julgelt ühendust ja teeme järg-
mise aasta plaanid juba täna. 
Infot küsige: info@fi xzone.ee 
või tel 5669 9311

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

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

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

• Ehitame ja renoveerime. Info 
tel 5633 1530

• Teostame ehitus-ja remonttöid 
nii eramutes kui korterites. Van-
nitoad, siseviimistlus, fassaadid, 
soojustamine, vundamendid, 
katused, terrassid jne. San. teh-
nilised tööd. Hinnad mõistlikud. 
Info tel 5808 5965

• Lintvundamendid, müüritööd, 
puitfassaadid, sisetööd. Tel 5646 
0674

• Korstnaotsade ehitus, remont, 
lammutus. Tel 5558 9732

• Korterite ja vannitubade reno-
veerimine. Tel 5380 0863

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Tel 5633 1530

• Kõik lammutustööd, keldrite ja 
pööningute koristus koos prahi 
äraveoga. Tel 5380 0863

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont, rõngaste vahetamine ja 
kaevuümbriste ehitus. Tel 5840 
0240

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

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

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, fassaadide värvimine, 
üldehitus, renoveerimistööd. Tel 
5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

• Santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

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

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 
9785

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija 
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770
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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

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

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

    L 9-15

kuulutused.kuulutaja.ee

PEREJUUKSUR
Laada 25, Rakvere

Juuksur Keiu  
554 7332

Juuksur Jaanika  
5626 9611

Ootame uusi ja 
vanu kliente!

Rendime ja müüme 
piirdeaedasid, 

soojakuid ja pop-up 
telke ning inventari 

ürituste jaoks

5771 2345  I  info@rentbull.ee
  www.rentbull.ee

www.kuulutaja.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

• 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   

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

MUUD TEENUSED

• Aedade kujundus, puude-põõ-
saste istutus, viljapuude hool-
dustööd. Tel 5380 0863

• Pakun teenust, teen keemilist 
puhastust: diivanid, vaibad, 
tugitoolid, arvutitoolid ning 
auto salongid, naha hooldus, 
keemiline või tavaline koris-
tus. Tulen ise kohale. Info tel 
5679 4783

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

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

• Soojuspumbad, müük ja pai-
galdus. Meilt ostetud soojuspum-
padel hooldus soodushinnaga. 
TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

• Videosüsteemide paigaldus, 
väiksemad elektritööd. Tel 505 
3971

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TV 
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. 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 elektroonikat. 
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

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

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Palun helistada. Tel 5675 1277

• Müüa Tallinna Klaverivab-
rikus valmistatud kannel. Tel 
5646 0712

• Müüa uus garantiiga televiisor 
LG Smart TV 32 tolli/hind 140 
€, kaupluses 260 €/ ja puudega 
köetav klaasuksega malmkamin: 
kõrgus 70 cm, laius 50 cm, sügavus 
40 cm, suitsutoru 140 mm tagant - 
hind 130 €. Tel 554 5134

• Müüa nõukogudeaegseid 
kristall- ja lavanõusid, lava-
kellasid, rinnamärke ja töö- ja 
mõõteriistu (odavalt ei müü). 
Helista õhtuti tel 508 6959

• Müüa nõukaaegseid laste, 
tehnika ja muid selle ajastu 
raamatuid, kalendreid, telefo-
nikaarte, postkaarte, marke, 
tikutoosi etikette, vimpleid 
ja kila-kola. Helista õhtuti tel 
508 6959

• Müüa tsaariaegseid ja EW 
aegseid raamatuid, Uusrada- 
ja rindelehti 1943-1944 aasta 
käigud. Tel 508 6959

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapida-
miste likvideerimisel. Raha kohe, 
koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antii-
giäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330, info@hansaantiik.ee

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

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

• Ostan värvilisi tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 150 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristall-
nõusid,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

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

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, ka-
rahvine ja pitse. Samuti ostan 
Norma/Salvo  mänguauto, 
rongi, trammi ja 1970–90. a 
cccp 1/43 mudelautosid. Tel 
529 1288

• Ostan tööriistu ja ehituslikku 
saematerjali. Tel 5380 0863

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, 
resti, praeahju, ahju- ja pliidi-
tarvikuid. Võivad olla kasutatud. 
Tel 503 1849

• Ostan alasi, kruustangid, töö-
laua, võrri, motika nende osi, 
vahvliküpsetaja ja muud nõuka-
aegset kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami ja 
kila-kola, viina ära teie mitteva-
jalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

• Ostan vana rauda ja tehnikat, ka 
väiksed kogused. Ostan keevitus-
kaablit, elektrikaablit ja elektri 
mootorit. Tel 5808 1220

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid, tar-
beklaasi vaase. Tel 5607 6805

• Ostan ENSV ja NLIIDU aegseid 
autasusid ja märke. Tel 510 7541

• Ostan erinevaid Tarbeklaasi 
vaase hind kuni 100 €/tk. Tel 
5360 4800

• Ostan pildil olevad esemed. 
Tel 529 1288

• Uued lahtiolekuajad. Antiigiäri 
Hansa Antiik annab teada - Sü-
gis-talvisel perioodil oleme avatud 
lühemalt, kolmel päeval nädalas: 
teisipäev, neljapäev, laupäev. 
Nendel päevadel 10.00- 14.00. 
Teistel aegadel - kokkuleppel. Pikk 
7, Rakvere. Tel 528 2330. Palume 
külastada.

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

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 8-tollise rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 
CC (1600 €), 200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D 
lastele 60CC (400-425 €).
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega; 
140CC (1200 €); 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 (Hind 375 €) ATVle (300 €), krossikale 
125CC (260 €). 4T, 2T 50CC (425 €)

•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 165 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT
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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

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ 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

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.ee

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770

www.kuulutaja.ee
LOE

kuulutused.kuulutaja.ee

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, pai-
galdab ja hooldab! Kui otsid 
õhksoojuspumpa või kondit-
sioneeri, siis küsi meilt pakku-
mist! Õhksoojuspump on väga 
mugav ja säästlik küttelahen-
dus. Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või http://www.rak-
verekliima.ee MEIL ON LÜHIKE 
OOTEAEG!

• 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 pikku-
se lõikame vastavalt kliendi 
soovile. Transport hinnas. Tel 
5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüa lõhutud küttepuud: sang-
lepp, lepp, metsakuivkuusk (mänd) 
ja kütteklotsid 40 L võrk 2 €. Tel 5192 
4320

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

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

• Mü ü m e  H a l j a l a s  ku i v i 
kase- ja lepapuid (40 liitri-
lises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott 
ja kasel 3.50 €/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

• Müüa puitbrikett alates 180 €, 
turbabrikett 140 €, pelletid al 200 
€. Rakvere Kütteladu, Narva 17. 
Tel 5566 9440

• Müüa toored lõhutud kütte-
puud. Halu pikkus vastavalt klien-
di soovile. Saadaval: hall lepp, 
must lepp, kask. Hinnad. Alates 
38 €/ruum. Saadaval ka kuivad 
halupuu klotsid (eripikkusega 
halud) 40 L võrkotis. Hind 2 €/kott. 
Lääne-Virumaa, Väike-Maarja 
vald. Tel 5375 4750

• Müüa 35 cm kuiv sanglepp, kott 
2 €. Tel 5395 0313

EHITUS

• Jeld-Wen mändmanteluk-
sed komplekt: 900x2100 – 2tk, 
1000x2100 – 4 tk. Tuletõkkeuks 
valge lengis 1000x2100 – 1 tk. 
Toauksed saarvalge komplekt: 
1985x860 seinapaksusele 200 
mm, 1985x860 seinapaksusele 120 
mm. Tuuletõkkeplaat roheline 
2700x1200 – 3 tk. Tel 5814 0356  

• Kivivilla Paroc 1220x565x100 
–  3 p k .  I s o l a t s i o o n i p l a a t 
2000x500x30 – 20 tk. Aluplastak-
nad 800x400 – 4 tk. Aluplastaken 
900x500 – 1 tk. Hind kokkuleppel. 
Tel 5814 0356

• Müüa servamata kuuseplanku 
40x6000 mm. Info tel 5698 2641

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Ralfi Veosed OÜ ostab ladus-
tatud ja kasvavat võsa, tel 511 
6174. Samas müüa 3 m ja lõhutud 
küttepuud, tel 504 3326

PÕLLUMAJANDUS

• Teraslind OÜ tegeleb linnu ja 
loomasööda müügiga Virumaal. 
Kokkuleppel kojuvedu. Tel 5564 
5448 või info@teraslind.ee

• Müüa Kungla Talu toidukartulit 
„Gala“ ja „Laura“ 30 kg võrk hind 
15 €. Info tel 514 1338, vedu.

• Müün mett, hind oleneb kogu-
sest. Tel 5346 9159

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

• Müüa GAZ-53 raamist tehtud 
järelkäru traktorile. Tel 5665 9903

OST
• Ostan võsalõikaja Stihl või 
Husqvarna. Samuti ka vana moo-
torsae, võib vajada remonti. Tel 
503 9650

• Ostan haakeriistad traktorile 
T-25, T-40. Tel 5687 5845

• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 
5956

VANAVARA

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

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

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami ja 
kila-kola, viina ära teie mitteva-
jalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

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

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

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

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

• Ostan vanavara, maale, klaas-, 
portselan- ja hõbeesemeid, 
münte, ordeneid, märke, post-
kaarte, fotosid, raamatuid, vaase 
jne. Raha kohe kätte. Tel 5353 8982

TEATED

• Klubi Hämariku pidu toimub 
28. novembril kell 12 Rakvere 
Kultuurikeskuses, järgida kehtes-
tatuid reegleid

TUTVUS

• 66-aastane rahulik ja heasüdam-
lik meesterahvas tutvub prouaga. 
Sobivuse korral kooselu. Võin 
abistada majapidamis- ja aiatöö-
del. Tervitab, Ervin (tel 5829 1362)

• Sümpaatne nooruslik mees 
180/90 Lääne-Virumaalt tut-
vuks kauni, seksika naisega 
vanuses 45-55, võib elada ka 
Ida-Virumaal ja olla muust rah-
vusest. Tutvustus ja foto saata 
e-mailile strom.men@hot.ee, 
helistada õhtuti tel 5423 0854

• 70-aastane naine tutvub mehe-
ga vanuses 70-80 aastat, Ida või 
Lääne-Virumaal. Tel 5895 2198

• Olen tore mees 60, kuid siiski 
üksildane, ehk kusagil on veel vaba 
ja sümpaatne naine, kes oleks 
huvitatud püsisuhte eesmärgil 
tutvuda. Tore kui olete 61-aastane, 
sale, 174 cm pikk, terve, optimistlik 
ja aus ning kes sügisele valgust 
toob, oleks hea perenaine kellega 
jõule koos veeta. Palun helistage 
tel 554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 
900 1727. 24H. www.ennustus.ee
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Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis ning 
Kuulutuste Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst 

kuulutus@kuulutaja.ee
 

Helista 32 25 093
 

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

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a 

asuvas Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  iga 

päev 10-22

LOE
www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM HIND KÕRGEIM HIND

Kartul kg 0,68 0,80

Maitseroheline (r.sibul, till, 
petersell)

kg 7,00 10,00

Küüslauk kg 10,00 12,00

Tomat, imp. kg 3,50

Mugulsibul kg 2,50

Peakapsas kg 0,80

Hapukapsas kg 2,50

Kõrvits kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,50 2,00

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 1,50 2,50

Mesi kg 7,00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00

Värske räim ja kilu kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL 25. NOVEMBER 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Müügil  soojad kudumid ja kalmuseaded!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

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

Eesti meestel avalduvad südame-
haigused 10 aastat varem kui naistel

N ovembris, meeste tervisekuul, on 
paslik teha juttu mehi kõige sage-
damini ohustavast tervisemurest 

– südamehaigusest, mis tabab Eesti mehi 
keskmiselt 10-15 aastast varem kui naisi. 
Benu apteegi farmatseut Lauri Baar selgi-
tab, mida mehed saavad oma südameter-
vise hoidmiseks ära teha ning kuidas sü-
damehaiguse ohumärgid ära tunda. 

Benu apteegi farmatseudi Lauri Baari 
sõnul on meeste varasema haigestumise 
põhjuste väljaselgitamiseks tehtud mit-
meid uuringuid, kuid üht selget füsioloo-
gilist põhjendust pole leitud. „Uuringud 
on näidanud, et eelkõige Ida-Euroopast 
pärit meestel on raskem stressirohkete 
olukordadega leppida, neist rääkida ja üle 
saada. Tunnete peitmist nähakse sageli ka 
põhjusena, miks on mehed naistest alti-
mad alkoholi ja tubakatooteid tarvitama,“ 
selgitab Baar põhjuseid, miks Eesti mehed 
on südamega seotud terviseriketest va-
rem ohustatud kui naised või teisest kul-
tuuriruumist pärit mehed.

Nõrk süda langetab 
jõudlust ja pingetaluvust
Apteekri sõnul langeb nõrga või kahjus-
tatud südamega inimese elukvaliteet ja 
jõudlus ning ei suudeta enam endistviisi 
füüsilisi või pingerohkeid tegevusi soori-
tada. „Tegelikult on üsna raske südamep-
robleemidele viitavatest varajastest mär-
kidest täpselt aru saada, sest ohumärgid 
on sarnased paljude kergemate tervise-

muredega,“ räägib farmatseut südamehai-
guse varajase märkamise keerukust.

„Reeglina kaasneb südametervise prob-
leemiga üldine jõudluse vähenemine: 
enam ei suudeta füüsiliselt ja vaimselt 
nii palju teha kui varem, lisaks võib õhk 
kiiremini otsa saada, rinnus tekkida pit-
situstunne, liigesed valutada või võivad 
tekkida astmalaadsed sümptomid,“ loet-
leb Baar sümptomeid ning lisab, et sellega 
ohumärkide loend ei piirdu. 

Ta nimetab, et meeste puhul võivad 
südameprobleemidele viidata ka näiteks 
erektsioonihäired, sest see elundkond 
vajab suurt verevoolu ning probleemid 
võivad viidata südamele, mis ei pumpa 
kehasse verd nii nagu peaks.“ Samuti või-
vad ohumärkideks olla pidevad põhjuseta 
peavalud või pearinglus, mis viitavad ve-
rerõhu muredele või pidev väsimus, mis 
võib olla märk uneapnoest,“ toob Baar 
välja teisigi tervisemuresid, mis muuhul-
gas südame terviserikkele võivad viidata.

Arstiga konsulteeri 
kohe kahtluse tekkimisel
Apteeker paneb meestele südamele, et 
kohe, kui tekib kahtlus, et südamega on 
midagi valesti, tuleks pöörduda perears-
ti poole, kes vajadusel suunab patsiendi 
edasi vastava eriala arsti juurde või lihtsa-
mal juhul jagab juhiseid tekkinud vaevus-
te leevendamiseks.

“Me ei saa muuta oma geneetilist eel-
soodumusi haiguste tekkeks, küll aga 

saame üsna palju ära teha selleks, et hai-
guseid ennetada. Südamehaiguste en-
netamiseks on ennekõike tähtis järgida 
tervislikke eluviise: liikuda piisavalt - vä-
hemalt 15-30 minutit kõndimist päevas, 
süüa tervislikult - jälgida toidulaua mit-
mekesisust, tarbida piisavalt küllastumata 
rasvhappeid ja vähem soola, loobuda või 
vähendada meelemürkide ja tubakatoo-
dete tarvitamist ning tähtis on leida aega 
puhkamiseks ja aktiivseks lõõgastumi-
seks,“ soovitas Lauri Baar.

Südametervist toetavad:
•Koensüüm Q10, mis aitab rakkudel pa-
remini energiat kasutada ehk annab roh-
kem jõudlust
•D-vitamiin, nii immuunsuse kui ka ai-
nevahetuse funktsioonide toetamiseks
•Oomega-3 rasvhapped, mis on põletiku-
vastase toimega
•Magneesium, mis aitab kaasa normaal-
sele rakutalitusele 
•Kaalium, mis on tähtis südamelihase 
töös
•Magneesium+B6, mis aitab stressi vas-
tu, magneesiumil on tähtis roll raku töös, 
lisaks aitab krampe vältida ja koos B6-ga 
on rahustava toimega 
•Küüslauk, tugev antioksüdant ja aitab 
tugevdada kaitsevõimet viiruste-bakterite 
vastu
•Rahustavad ravimtaimed, mis aitavad 
stressi vastu ja paremini uinuda

Kuulutaja

Beebi palaviku alandamisel unusta hanerasv ja teki sisse mässimine

K ui beebil või väikelapsel tõuseb pa-
lavik ja haaratakse ruttu ravimite 
järele ning mässitakse laps soo-

ja teki sisse, tehakse kasu asemel pigem 
kahju. Benu Tõrva Keskapteegi proviisor 
Virge Sokk jagab näpunäiteid, millal bee-
bi palavikku alandama hakata ning mis-
suguseid ravivõtteid selleks kasutada.

Proviisor Virge Sokk, ütleb, et pa-
lavik on haigusega kaasneva põletiku 
tunnuseks ning organismi loomulik 
kaitsereaktsioon haigustekitajate vastu 
ja seepärast ei tohiks väikelapse pala-
vikku alandama hakata enne 38,5 kraa-
di või kui lapsel on silmnähtavalt halb 
olla.

Apteeker paneb südamele, et külme-
tushaiguste puhul levinud soojendavaid 
salve, näiteks hanerasva, palavikus lapsele 
peale määrida ei tohiks, kuna need tõs-
tavad kehatemperatuuri veelgi. „Samuti 
ei tohiks palavikus beebit panna soojalt 
riidesse ega mässida teki sisse, vaid vas-

tupidi, beebi tuleks riietada võimalikult 
õhukeselt ja kindlasti ära võtta ka mähe 
ning oluline on anda lapsele piisavalt ve-
delikku,“ õpetab Sokk. 

Kui palavik ei taha alaneda, soovitab ta 
last määrida leige veega (36-37 kraadi), 
varasemalt levinud viinaga ülehõõrumist 
ka beebide puhul ei soovita. Lisaks rõhu-
tab apteeker, et ülehõõrumist ei tohi teha, 
kui lapsel on külmavärinad või kui käed 
ja jalad on külmad. „Kui lapsel on käed-ja-
lad jahedad, aga keha väga kuum, siis te-
kib palavikukrampide oht,“ põhjendab 
Sokk.

Proviisor rõhutab, et lapse kasvades 
ravimiannus suureneb ja seda tuleb alati 
ravimi andmisel arvestada. „Kui beebi oli 
palavikus ühe kuu vanuselt ja uuesti viie 
kuu vanuselt, siis on ravimi annus kind-
lasti muutunud,“ selgitab Sokk ja lisab, et 
palaviku rohu annus sõltub lapse keha-
kaalust ning seda tuleb arvesse võtta ka 
suurema lapse puhul.

„Alla kolme kuusele beebile on palavi-
ku alandamiseks ja valu vaigistamiseks 
mõeldud küünlad, mis manustatakse pä-
raku kaudu. Beebi pole võimeline tabletti 
neelama ja seda ei tohiks ka lämbumiso-
hu tõttu beebile anda. Alates kolmandast 
elukuust saab kasutada ka siirupeid, aga 
nendel on avatuna väga lühike säilivus-
aeg,“ räägib Sokk lapse vanusele vastava-
test ravimivormidest.

Kui laps on loid ja kehatemperatuur 
on üle 40 kraadi või kui kui laps oksen-
dab, hingab raskelt ja kõõksuvalt, lapse 
nahale tekivad verevalumid või tekivad 
krambid, siis need on märgid, mil tuleks 
proviisori sõnul kutsuda kiirabi. Soovitav 
on konsulteerida perearstiga kui palavik 
on tekkinud alla 3 kuu vanusel imikul, 
palavikuga kaasnevad kõhu-, selja-, pea- 
või kõrvavalu või juhul kui palavik püsib 
rohkem kui 3 päeva.

Kuulutaja

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
Su hingest saab tähekild…  

Südamlik kaastunne 
Annelile ja Enele 

VENNA 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased 
OG Elektrast  
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91-aastase Elviine Rubeni mälestused

Elviine Rubeni mõtteid tänapäeva elust-olust
K ui siinkirjutaja viimati vitaal-

sel vanaproual külas käis, oli 
ilus päikesepaisteline sügis-

päev. Elviine imelises aias õitsesid 
hilised astrid ja daaliad. Puukuuri 
juures traataedikus sibasid uhked 
muskuspardid. Vanaproua soetas 
need toredad linnud aiast tigude 
tõrjumiseks. Ka neli kana ja kukk on 
talle kaaslasteks ning munad omast 
käest võtta. Elviine peab aga pide-
valt õuel siblivatel kanadel silma 
peal hoidma ja vahti pidama, et ka-
nakull neid ära ei viiks – ühe sulelise 
oli röövlind murdnud. Elviinele on 
sõbraks ka väike koeranähvits Kuti, 
kelle ta seob külaliste tulles pliidi-
raua külge, muidu võib elavaloomu-
line krants jalgadest näksata.

Elviine Ruben on pika elu elanud, 
palju näinud ja kogenud. Möödu-
nud talvel lahkus manalateele tema 
armas abikaasa Karl, kellega elati 
koos 60 aastat.

Vestlesime südika ja sitke vana-
prouaga ka tänapäeva elust ja po-
liitikast, mille kohta tal on kindlad 
veendumused ja vankumatu isiklik 
arvamus. Elviine on riigis toimu-
vaga hästi kursis, ta kuulab Viker-
raadiot ja loeb ajalehti. Iga uue aasta 
alguses tellib ta koju Maalehe, Posti-

mehe ja Virumaa Teataja.
Elviine: „Ma olen kolm ühiskond-

likku korda ära näinud. Kõigil ja 
kõigel on omad head ja vead. Võimu 
nimel on paraku paljud poliitikud 
omakasu peal väljas. Vene ajal sõi-
mati üksteist kas kommunistiks või 
fašistiks, aga nüüdsel aa’l ei saa aru, 
miks poliitikud omavahel kraakle-
vad ja vastaspoole pihta pori loobi-

vad. Näiteks sotsid ja keskerakond-
lased on ju sarnaste vaadetega, aga 
nad ei tea isegi, kes nad tegelikult 
on. Kui poliitik vahetab erakondi 
nagu mõni mees naisi, siis mis maa-
ilmavaadet saab tal olla?

Ma olen kogu aeg valimas käinud, 
aga eelmisel korral enam riigikogu 
valimistel ei käinud.

Arvan, et need, kes meid praegu 
valitsevad, on liiga noored inime-
sed, kellel puudub elukogemus. Nad 
ei ole tõelist elu näinud. Kraaklevad 
omavahel võimu pärast, aga mitte 
keegi ei räägi rahvast ja sellest, kui-
das lihtsad inimesed maal hakkama 
saavad.

Igas riigikorras on midagi head ja 
halba. Aga meil tehakse nüüd need 
50 aastat, mil oli Nõukogude võim 
ja paljukirutud okupatsioon, maa-
tasa. Millegipärast tuuakse välja 
halba ja stagnatsiooni, aga mida-
gi oli ju head ka tollel ajal. Kasvõi 
see, kuidas ikkagi meie esivanemad 
pidasid need 50 aastat vastu. Nüüd 
aga tehakse kõik maha, nagu vane-
matel põlvkondadel polekski prae-
guse Eesti Vabariigi ülesehitamisel 
teeneid.

Me kadunud ämmaga ikka tihti 
vaidlesime. Tema väitis, et näed sa, 

too maja nüüd laguneb, sest endi-
sed omanikud kui kulaklik element 
saadeti Siberisse või pagendati väl-
jamaale Vene valitsuse eest pakku. 
Mina vastu, et lihtsad tööinimesed 
ei saanud ju tollal mitte midagi teha 
ega tohtinud protesteerida, kui ei 
tahtnud ise Siberisse jõuda. Praegu 
oodatakse paljudesse maapiirkonda-
desse uusi omanikke ja töökaid noo-
ri inimesi, ainult mitte keegi ei taha 
maale tööle tulla, suvitama aga küll.

Mina ei heida mitte kellelegi ette, 
et nad enne või peale suurt ilma-
sõda võõrsile läksid, sest igaüks oli 
tollal oma elu eest väljas. Nad pidid 
ju kuidagimoodi represseerimistest 
pääsema. Teame väga hästi, mida 
paljude eestlastega tehti. Eks algul 
läks ju välismaale põgenenud teadla-
ne ka teiste musta pesu pesema või 
köögitööliseks. Ega’s tarka inimest 
kohe puhtale tööle pandud.

Praegu kaklevad poliitikud Eestis-
se Euroopast imporditud väärtuste 
pärast, nagu homoseksuaalsus. No 
milleks seda arutut propagandat ja 
ajupesu läbi meediakanalite minu-
sugustele vanainimestele peale su-
rutakse? Kui mõnedel kodanikel on 
omasooiharus veres, las toimetavad 
vaikselt, mitte keegi ei pane neid ju 

selle eest vangi või hullumajja nagu 
Vene ajal. Aga endise bioloogia- ja 
keemiaõpetajana jään arvamuse 
juurde, et homoseksuaalsus on bio-
loogiline geeniviga. Ja selliseid ini-
mesi on populatsioonis väga vähe.

Praegu maailmas toimuv on ikka 
hull küll. Ja kõigele lisaks veel see 
koroonahaigus ka. Arst vaesekene 
peab ette teadma, mis juhtub siis, 
kui keegi karjuma hakkab, et tema ei 
lähe vaktsineerima. 

Eestlased on õpihimuline ja töö-
kas rahvas. Aga võtab aega, mis võ-
tab, kuid peksa ta saab. Ikka ja jälle 
nende käest, kelle ees lömitab ja al-
museid palub. Ajalugu ju kordub. 
Kuid lootma peab, et me eestlastena 
ikka kestma jääksime siin väikesel 
maalapil.“

Tänuavaldus
Tänan Elviine Rubenit, kellega mul 
oli suur au tutvuda. Tema eluloo 
kirjapanek oli südantliigutav ja maa-
ilmapilti avardav ettevõtmine.
Tänan Kuulutaja tegevtoimetajat 
Liisi Kannat (viibib praegu lapsepuh-
kusel) ettepaneku eest jagada luge-
jatega Kuulutaja veergudel Elviine 
Rubeni huvitavat elu.

Ülle Kask

Elviine Ruben on pika elu elanud, palju näinud ja 
kogenud. Foto: Ülle Kask

TÄNA MAAILMAS

1894: Nikolai II abiellus Hesseni printsessiga
Täna 127 aastat tagasi, 26. no-
vembril 1894. aastal toimus Ve-
nemaal ülitähtis sündmus: Talve-
palee suures kirikus pandi paari 
napilt kuu aega varem troonile 
tõusnud keiser Nikolai II ja Hesse-
ni printsess Victoria Alix, kes võt-
tis endale venepäraseks nimeks 
Aleksandra Fjodorovna.

Allan Espenberg

Tollal ei osanud keegi ettegi kujuta-
da, et see jääb Venemaa monarhide 
viimaseks pulmaks. Tseremoonia ise 
oli sellise sündmuse standardite koh-
ta Romanovite õukonnas suhteliselt 
tagasihoidlik. Asi oli selles, et mõ-
ned nädalad varem oli surnud keiser 
Aleksander III ning riik ja õukond 
olid veel suures leinas.

Vene 16aastane troonipärija Ni-
kolai Aleksandrovitš ja Hesseni 12-
aastase printsess Victoria Alix koh-
tusid esimest korda 1884. aastal, kui 
printsessi vanem õde Elisabeth (õige-
usunimega Jelizaveta Fjodorovna) 
abiellus Nikolai onu, suurvürsti Ser-
gei Aleksandrovitšiga. Teist korda 
saabus Hesseni suurhertsogi Ludwig 
IV tütar Venemaale 1889. aastal, kui 
viibis Peterburis poolteist kuud. 

Printsessi ja kroonprintsi vahel 
tekkis tugev sõprus, mis muutus 
peatselt sügavaks kiindumuseks. Ni-
kolai oli saksa kaunitarist nii sisse 
võetud, et tõotas endale temaga abi-
elluda, astudes sellega vastu oma va-
nematele, kes pakkusid talle naiseks 
Prantsuse printsessi. Nikolai isa, kei-
ser Aleksander III keeldus andmast 
õnnistust poja abiellumisele printsess 

Alixiga, põhjendades keeldumist poja 
noorusega. 

Siiski kihlus Nikolai printsessi Vic-
toria Alix Helena Louise Beatricega 
1894. aasta aprillis Saksamaal, olles 
eelnevalt selleks saanud loa ka oma 
haigelt isalt. Sama aasta oktoobris sai 
Alix aga kiireloomulise kutse tulla 
Venemaale: keiser oli jäänud raskes-

ti haigeks. Vene tsaaride Livadia re-
sidentsis Krimmis, kus imperaatorit 
raviti, kogunes kogu Romanovite 
perekond. Nähes oma poja otsus-
tavust abielluda ja aimates ette oma 
peatset surma, andis keiser Aleksan-
der III sellele abielule oma õnnistuse.

Abiellumine sügava 
leina tingimustes
20. oktoobril 1894 suri keiser Alek-
sander III ja troonile sai tema poeg 
Nikolai II nime all. Seejärel, 21. ok-
toobril võttis Alix vastu õigeusu ning 
tema nimeks sai keisrinna Aleksand-
ra Fjodorovna. Keiser Aleksander 
III matused toimusid Peeter-Pauli 
katedraalis 7. novembril ning riik va-
jus terveks aastaks leina. Algul lükati 
uue keisri pulmad aasta võrra edasi, 
kuid hiljem otsustati siiski protsessi 
kiirendada, et ametlikult tugevdada 
Aleksandra positsiooni Venemaal.

Nii toimuski 26. novembril 1894 
Talvepalee suures kirikus uue keisri 
Nikolai II äärmiselt tagasihoidlik ja 
suurest leinast mõjutatud abielutse-
remoonia Hesseni printsessiga. Ni-
kolai oli husaarivormis, Alix kandis 
hõbedast kleiti, pika slepiga kuldset 
brokaatmantlit, teemantkaelakeed. 
Naise pead kaunistas teemantkroon. 

Tuleb märkida, et Romanovite dü-
nastia kolme sajandi jooksul abiellu-
sid vaid üksikud tsaarid ja keisrid pä-
rast seda, kui olid tõusnud troonile. 
Esimest korda juhtus see Romano-
vite dünastia asutaja Mihhail Fjodo-
rovitšiga, kes juba kroonituna abiel-
lus kaks korda: 1624. aastal printsess 
Maria Dolgorukovaga ja 1626. aastal 
Jevdokia Strešnevaga. Sama juhtus 
Mihhaili poja Alekseiga, kes abiellus 

samuti kaks korda pärast tsaarikroo-
ni omandamist: 1648. aastal võttis ta 
naiseks Maria Miloslavskaja ja 1671. 
aastal Natalja Narõškina. 

Veel abiellusid tsaaridena Ivan V 
ja tema vend Peeter I 1684. ja 1689. 
aastal vastavalt preilide Praskovja 
Saltõkova ja Jevdokia Lopuhhinaga. 
Tõsi, tuleb arvestada, et Ivan ja Pee-
ter said kaastsaarideks 1682. aastal, 
kui Ivan oli 16aastane ja Peeter vaid 
kümneaastane. Ja 1894. aastal võttis 
naise Nikolai II, kes oli samuti abi-
ellumise ajaks juba troonile saanud.

Õnnelik abielu 
ja kohutav lõpp
Nikolai II pulmapäev langes kokku 
tema ema, keisrinna Maria Fjodo-
rovna sünnipäevaga, kes sai samal 
päeval 47aastaseks. 26. novembril 
1847. aastal sündinud Maria Fjo-
dorovna oli keiser Aleksander III 
abikaasa ning temagi polnud pärit 
Venemaalt: ta oli Taani kuninga 
Christian IX ja Hessen-Kasseli print-
sessi Louise tütar. Maria Fjodorov-
na sõnul oli see pulm matuste jät-
kuks, millega seoses ei teinud noor 
kuninglik paar terve järgneva aasta 
jooksul ühtegi reisi ja jõudis harva ka 
avalikkuse ette. Leina tõttu nimetati 
Nikolai II abiellumist ka „maailma 
kõige kurvemaks pulmaks“.

Nikolai meenutas, et pulmapäev oli 
talle ja tema noorele naisele suureks 
piinaks: „Mõte, et meie kallis, piiri-
tult armastatud isa ei ole meie juures 
ja et sa oled perest kaugel ja täiesti 
üksi, ei jätnud mind pulmade ajal. 
Pidin kogu jõust pingutama, et mitte 
kirikus kõigi ees nutma puhkeda.“ 

See abielu osutus aga inimlikust 

seisukohast väga edukaks. Abikaasad 
armastasid teineteist kogu elu ja nen-
de perre sündis üheksa aasta jooksul 
viis last: suurvürstinna Olga, suur-
vürstinna Tatjana, suurvürstinna 
Maria, suurvürstinna Anastassija ja 
troonipärija Aleksei.

Kümme päeva pärast pulmi kir-
jutas Nikolai: „Iga päev, mis möö-
dub, õnnistan Issandat ja tänan teda 
hingesügavustest õnne eest, mille ta 
mulle on andnud! Inimesel ei ole õi-
gust soovida suuremat või paremat 
heaolu siin maa peal. Minu armas-
tus ja austus kalli Alixi vastu kasvab 
pidevalt.“

Keiserliku paari sidemete tugevust 
tõendab asjaolu, et kahekümne aasta 
pärast, 1914. aastal kirjutas Nikolai 
peaaegu sama: „Ma ei suuda usku-
da, et täna on meie 20. pulma-aasta-
päev! Issand õnnistas meid haruldase 
pereõnnega. Kui vaid suudaks elu 
lõpuni olla sellise suure armuanni 
vääriline.“

Nikolai ja Aleksandra said uni-
kaalseks abielupaariks, kelle kohta 
võib öelda, et nad olid õnnelikult 
abielus kogu elu ja surid sõna otse-
ses mõttes ühel ja samal päeval. Tõsi, 
nad ei surnud üksi, vaid koos kõigi 
oma viie lapse, arsti, koka, teenri ja 
toatüdrukuga. See juhtus 17. juulil 
1918. aastal Jekaterinburgis kaup-
mees Ipatjevi häärberi keldris, kui 
nad revolutsiooniga võimule tulnud 
bolševike ja Lenini korraldusel maha 
lasti. 

Pulmajärgsel õhtul kirjutas Alix 
prohvetlikud sõnad Nikolai päevi-
kusse: „Kui see elu on läbi, siis koh-
tume uuesti teises maailmas ja jääme 
kokku igavesti.“

Keiser Nikolai II abiellus Hesseni printsess Victoria 
Alixiga, kes võttis endale venepäraseks nimeks Alek-
sandra Fjodorovna. Foto: Eduard Uhlenhuth
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