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Lääne-Virumaad väisas Jönköpingi 
linna delegatsioon Rootsist
22.–24. novembrini oli Lääne-
Virumaal külas maakonna sõprus-
piirkonna, Jönköpingi linna dele-
gatsioon. Külastus toimus Põhja-
maade Ministrite Nõukogu poolt 
korraldatava Avaliku halduse mo-
biilsusprogrammi raames, mis või-
maldab Balti- ja Põhjamaade kohali-
ke omavalitsuste ametnikel tutvuda 
üksteise töö ja parimate praktikate-
ga ning jagada kogemusi.

Rootslaste huviorbiidis oli peami-
selt kriisidega toimetulek erinevatel 
tasanditel, kuid tutvuda sooviti ka 
meie valimissüsteemi, sealhulgas 
e-valimissüsteemi, ja tarbijakaitse 
küsimustega, aga ka avaliku sek-
tori töö struktuuri ja spetsiifikaga 
kohalikul ja regionaalsel tasandil. 
Lisaks sellele said külalised ülevaa-
te meie politsei- ja piirivalve tööst 
Ukraina sõja kontekstis ning kü-
lastada jõuti ka Tapa sõjaväebaasi, 
kus kohaliku omavalitsuse esindaja, 
kaitseväe esindaja ja NATO-liit-
laste esindaja andsid ülevaate oma-
vahelisest koostööst ja selle olulisu-
sest. Delegatsioon jõudis külastus-

päevade jooksul veel omal käel tut-
vuda Euroopa Liidu tarbija nõusta-
miskeskuse ja e-Estonia tegemistega 
Tallinnas.

Jönköpingi linna rahvusvaheliste 
suhete strateegi, Chantal Coté jaoks 
oli visiit Lääne-Virumaale esma-
kordne ja lisaks tihedale ning laia-

põhjalisele külastusnädalale nägi ta 
edaspidises koostöös mitmeid aren-
guvõimalusi. „Tänu külaskäigule ja 
siin kogetule oskan edaspidi rahvus-
vahelisest koostööst huvitatud linna 
allasutustele ja organisatsioonidele 
pakkuda Lääne-Virumaad heaks 
partneriks erinevates projektides, 

sest siin on hulgaliselt koostöö- ja 
avastuskohti ka meie jaoks,“ oli Coté 
veendunud.

Delegatsiooni vastu võtnud 
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 
tegevjuhi Sven Hõbemägi sõnul 
annavad taolised külaskäigud hea 
võimaluse kogemuste ja teadmiste 
vahetamiseks ja tugevdavad koos-
tööd sõprusomavalitsuste vahel. 
„Kindlasti on mõlemal piirkonnal 
ka edaspidi erinevates valdkondades 
parimaid praktikaid, mida jagada,“ 
arvas Hõbemägi.

Jönköpingi linnaga on Lääne-
Virumaal sõprussuhted alates 2003. 
aastast. Pärast maavalitsuste ka-
dumist võttis sõprussuhete eden-
damise üle Lääne-Viru Omavalit-
suste Liit, kes uuendas 2018. aastal 
suhteid ja sõpruslepingut, mille 
keskmesse said koostöösuhted ha-
riduse-, kultuuri- ja turvalisuse 
valdkondades ning ettevõtluskesk-
konna, sealhulgas turismivaldkonna 
arendamine.

Kuulutaja

Külaskäik Rakvere linnavalitsusse. Foto: Kristel Mänd

MÕNE REAGA

Arpad Arderi 
100. sünniaasta-
päeva tähistatakse 
konverentsiga

S el laupäeval toimub Rakve-
re Karmeli koguduses taas 
konverents, sedapuhku 

meenutamaks vaimulikku Arpad 
Arderit.

Hästi teatakse Arpad Arderi 
lapsi – vanem poeg Ott Arder oli 
luuletaja ja noorem Jaan Arder 
muusik. Ning mõistagi tema va-
naisa – Jaan Poskat. Vähem on 
ehk üldsus kursis Arpadi töö ja 
panusega. Kusjuures ta oli justni-
melt Rakvere Karmeli koguduse 
pastoriks, seda aastatel 1955–
1965.

„Seejärel sundis toonane po-
liitvõim ta lahkuma, kuna kogu-
duse töö oli väga edukas,“ rääkis 
Karmeli koguduse tänane pastor 
Gunnar Kotiesen. „Kui Stalin 
suri, hakkasid Siberist tagasi tule-
ma erinevad rahvusgrupid. Arpad 
rääkis üheksat keelt ja nii hakati 
tema ümber kogunema,“ meenutas 
Kotiesen.

Arpad Arderi 100. sünniaasta-
päev on 6. detsembril. Tähistamist 
alustatakse sel laupäeval Rakve-
res peetava konverentsiga, mille 
üheks osaks on väitlusõhtu teemal 
„Jumalat ei ole“. Sellega soovitak-
se esile tuua 1964. aasta sündmust, 
mil Arpat osales Vinni näidis-
sovhoosis toimunud samanime-
lisel väitlusõhtul ning väga pee-
nelt oma seisukohti kaitsta oskas. 
Lisaks tutvustatakse laupäevasel 
üritusel Arpat Arderi eluloo-
raamatu „Kus on Arpadi kuningas“ 
taastrükki.

Legendaarse pastori mee-
nutamine jätkub pühapäeval 
Tallinna Olevist kirikus peetava 
tänujumalateenistusega.

Liisi Kanna 



UUDISED

Äsja ilmus Virumaa Teatajas ettevõtja Oleg Grossi üleskutse 
annetada ukrainlastele generaatoreid ning muud tarvilikku tal-
ve üle elamiseks. Kuulutaja soovib omalt poolt algatusele hoo-
gu juurde anda ning sellekohast infot veelkord esile tõsta.

Liisi Kanna

Põhirõhk on praegu seatud generaa-
toritele, neile lisaks on väga oodatud 

gaasi soojapuhurid, väiksematest as-
jadest ka akupangad. AS OG Elektra 

omanik Oleg Gross on võtnud ise 
vahendaja rolli ning abisaadetised 
kogutakse ettevõtte lattu. Omalt 
poolt on praeguseks valmis pandud 
viis generaatorit, lisandunud on 
teiste tublide ettevõtete ühispanuse-
na kolm generaatorit ning kaks gaa-
si soojuskiirgurit.

„Üleskutse on jätkuvalt jõus!“ kin-

nitas Oleg Gross. „Seoses energiata-
ristu pommitamisega, mis Ukrainas 
toimub, on seal tohutu energia kriis. 
Neil on vaja eelkõige elektrigene-
raatoreid, muidugi sooje riideid ja 
kõike muud ka. Aga praegu oleme 
võtnud enim käsile elektrigeneraa-
torite kogumise ukrainlaste abista-
miseks,“ selgitas ettevõtja.

Eriti oodatud on generaatorid 
alates kuue megavatisest võimsu-
sest, aga võivad ka väiksemad olla. 
Sobivad nii diisli kui bensiiniga 
töötavad seadmed. Annetada võib 
ka kasutatud generaatoreid, kui 
need on töökorras, eriti arvesta-
des, et poest polegi praegusel ajal 
alati generaatorit 
võtta.

Gross kinnitas, 
et saadetise õigesse 
sihtpunkti jõud-
mises saab täiesti 
kindel olla. Kon-
taktisiku Sergei 
Krivenkoga on pikaaegne koos-
töökogemus – annetuste koha-
le jõudmisest on tehtud videod, 
üleandmisaktid.

Oleg Gross kutsub inimesi ja et-
tevõtteid koonduma ning Ukrai-
nat sõjas toetama. „Inimesed, ärge 
väsige sellest sõjast ära. See ei ole 
ukrainlaste sõda. See on tegelikult 
ka meie sõda. Kõik, mis on raha 
eest saadud, on odav. Peame jätku-

valt neid toetama!“ lausus ettevõtja 
emotsionaalselt.

„Ega kellelgi ei aja taskust raha 
välja. See on suhtumise küsimus!“ 
rõhutas Gross, lisades, et paraku ki-
puvad toetajateks olema ikka ühed 
ja samad tegijad ning paljud vaata-
vad kõrvale.

„Igaüks saab ju 
abistada jõudumöö-
da. Kes suudab näi-
teks akupanga osta, 
on juba suuresti 
abiks,“ sõnas ta, li-
sades, et hea võima-
lus oleks ka mitme 

inimese peale jõud kokku võtta ning 
ühiselt annetus teha, jagades summa 
kamba peale ära.

Praeguseks on AS OG Elektra 
kõrval generaatorite ja soojuskiir-
gurite soetamisele õla alla pannud 
Tarvas Invest OÜ, Värvikunin-
gas OÜ, Tevatol OÜ, Muru Mo-
toklubi MTÜ, WeekendShoes, 
Väätsa Agro OÜ, Pae Farmer OÜ, 
Plaaž OÜ.

Algus on tehtud ning esimesed generaatorid ja soojuskiirgurid on OG Elektra laos teele 
saatmist ootamas.

Kes soovib oma panuse 
anda, siis kontakt-
isik on OG Elektra 

tegevjuht Raigo Mõlder, 
tel +372 505 2966.

PANGE ÕLAD KOKKU: 
annetage ukrainlastele 
talve üle elamiseks 
generaatoreid!

Tublid tegijad Lääne-Virumaalt: (taga vasakult) Tarvas Invest OÜst Sten Eric Nirgi, Ivar Viisu Muru Motoklubi MTÜst, (ees vasakult) Janis Sirelmets Plaaž OÜst ning OG Elektra juht Oleg 
Gross. Fotod: Liisi Kanna

Eestisse jõudis esimene ohusireenikomplekt
Kolmapäeval demonstreeriti Män-
niku karjääris Eestisse jõudnud ohu-
sireenikomplekti. Detsembris pai-
galdatakse esimene seade Tallinna.

Oktoobris sõlmisid siseministee-
riumi infotehnoloogia- ja arendus-
keskus ning päästeamet ohuteavi-
tuse sireenisüsteemi ostuks lepingu 
Slovakkia ettevõttega Telegrafia. 
Esimene komplekt on nüüd Eestisse 
jõudnud ning kesknädalal oli esimest 
korda võimalus seda kuulda ja näha.

Päästeamet alustas ühtse üle-ees-
tilise ohusireenide võrgustiku aren-
damisega tänavu kevadel. Eesmärk 
on välja töötada süsteem, mis või-
maldaks jõuda võimalikult suure 
arvu elanikeni ning mida oleks või-
malik keskselt käivitada. Elanik-

konnakaitse vaatest on see suurim 
investeering, mida viimase 30 aasta 
jooksul on tehtud.

Sireenidel põhinev ohuteavituse 
süsteem paigaldatakse 22 asulasse: 
Tallinna ja selle lähiümbruse tihe-
asustusse, Tartusse, Narva, Pär-
nusse, Võrru, Paldiskisse, Sillamäe-
le, Tapale, Jõhvi, Kohtla-Järvele, 
Maardusse (sh Muugale), Rakverre, 
Valka, Keilasse, Viljandisse, Jõge-
vale, Põlvasse, Raplasse, Kärdlasse, 
Kuressaarde, Haapsallu, Paidesse. 
Tulevikus soovitakse võrgustikku 
laiendada kõikidesse suurematesse 
linnadesse.

„Sireenide paigaldamisel ja koha-
valikul lähtutakse sellest, et hoiatav 
signaal kostaks võimalikult kaugele. 

Seepärast paigutatakse sireenid ee-
listatult juba olemasolevate kõrge-
mate rajatiste, näiteks sidemastide, 
korstnate jms külge. Samaaegselt 
seadmete hankimisega käivad läbi-
rääkimised nende kohtade omani-
kega, kelle hoonete või ehitiste kül-
ge sireenisüsteeme paigaldada soo-
vime,“ ütles päästeameti peadirektor 
Kuno Tammearu.

Täpsemaid käitumisjuhiseid sel-
le kohta, kuidas toimida, kui kõlab 
ohusireen, tutvustatakse elanikkon-
nale uuel aastal. Esimesed seadmed 
on plaanis paigaldada 2022. aasta 
lõpus ning 22 asula sireenid saavad 
paika 2023. aastal.

Kuulutaja 
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„Mul on hea meel, et mi-
nu pere noored oskavad 
paljusid vanu häid toite 
ka ise valmistada, singi-
rullidest kartulisalatini, ja 
teevad seda täiesti vaba-
tahtlikult,“ naerab palju-
de kokaraamatute autor 
ja Eesti Naise köögiaja-
kirjanik Lia Virkus.

Kaire Kenk

Äsja ilmus temalt retseptiraamat 
„Nostalgilised toidud“. Iga retsepti 
juurde on Lia kirjutanud ka lühikese 
tutvustuse, kuidas ja milliste sünd-
muste tarbeks üht või teist pidu-
rooga vaaritati.

„Idee selliste nostalgiliste kodus-
te toitude kokaraamat koostada oli 
mu peas tiksunud juba viis aastat. 
Ma ei ole oma nõukaaegseid koka-
raamatuid ära visanud, vaid alles 
hoidnud. Hindan neid väga! Suureks 
inspiratsiooniallikaks oli mulle meie 
kokandusguru Maire Suitsu raamat 
„Eks elati ju ennegi. Sotsialismiaja 
söögimälestusi“. Palju häid retsepte 
on ka Ida Savi 1979. aasta raamatus 
„Saiad, pirukad, koogid“ ning 1984. 
aastal ilmunud toonaste parimate 
toidumeistrite koostatud „Koka-
raamatus“. Neid vanu raamatuid 
tuleks kodudes hardalt alles hoi-
da,“ muigab Lia. Ilusaid mummu-

lisi Norma kuivainete topse on 
tal ka kogunenud, nüüdseks terve 
köögiriiulitäis.

„Minu jaoks on 1970.–1980. aas-
tad soojade mälestuste aeg. Mul oli 
ilus lapsepõlv ja loomulikult on ka 
meenutused sama helged. Tolle aja 
toidud – kasukas, sült, täidetud mu-
nad, singirullid, pasteet, pikkpoiss, 
ühepajatoit – need on road, mida 
inimesed tänini armastavad. Ka 
magustoidud pole vähem ahvatle-
vad: lumepallisupp, virsikutarretis, 
saiavorm, pontšikud, Napoleoni 
tort, kräsupea ja veel palju head. 
Raamatut koostades oligi nii tore 
paljude oma lapsepõlve toitudega 
taas tutvust teha. Näiteks virsiku- ja 
keefiritarretisi polnud ma valmista-
nud oma 15 aastat,“ meenutab Lia. 
„Kõik mu peres sõid ja kiitsid ja 
kui lihtne seda magustoitu oli teha! 
Üldse rõhusin sellele, et raamatusse 
jõudnud toite oleks võimalikult liht-
ne kokata. Süldi keetmine on vast 
kõige ajakulukam,“ arvab ta.

Aga raamat tuletab meelde ka 
teisi nostalgiatoitude retsepte, näi-
teks einevõileiva ja tikusuupistete 
tegemist ning liha marineerimist. 
Vaid hommikusööke selles raama-
tus pole. „Kõik lihtsalt raamatusse 
kahjuks ei mahtunud,“ tõdeb autor.

Paljusid raamatusse jõudnud ret-
septe katsetas Lia esmalt oma pere 
peal. „Mul on hea meel, et minu 
noored vanu häid toite ka ise teha 
tahavad – nii seda õiget kodust kar-
tulisalatit kui ka singirulle, vahel 
ka küpsetada kotlette ja teha pikk-
poissi. Ning ütlevad üllatunult, et 
omatehtud toidud on need kõige 

maitsvamad. Ja kui lihtne teha, 
imestavad. Vaid üht nõukaaegset 
hõrgutist – loomakeelt tarrendis – ei 
oska,“ räägib ta.

„Raamatu tegemine oli nagu 
teekond lapsepõlvemaale. Kõik 
toidud-küpsetised maitsesid nii tut-
tavalt ja nii hästi. Ja viskasin peast 
kõik need põhimõtted, et toidud 
peavad olema võimalikult tervisli-
kud ja kalorivaesed. Kasutasin mõ-
nuga nisujahu, suhkrut, võid. Usun, 
et vahetevahel võib südamerahuga 
süüa oma lapsepõlve lemmiktoite ja 
mitte muretseda kalorite pärast,“ on 
Lia kindel.

Kokku on raamatus ligi 100 arm-
sa koduse hõrgutise retsepti. Ena-
mik raamatusse jõudnud roogi pä-
rineb Lia enda kodustelt pidulauda-
delt. „Oli päris suur töö ühtäkki kõik 
grammipealt välja mõõta, et kuidas 
ma neid toite ikkagi teen,“ naerab 
autor.

Toidud on üles pildistanud foto-
graaf Jaan Heinmaa. Nõud, millel 
toidud serveeritud, on samuti nos-
talgilised ning nende kokku otsimi-
sega erinevatest taaskasutuspoodi-
dest ja Facebooki nõudegruppidest 
nägi Lia üksjagu vaeva. Laenas pil-
distamise jaoks ka sõpradelt-tutta-
vatelt. „Pildistamine oli tavapärasest 
rohkem aeganõudev, katsetasime 
erinevaid stiile. Kas võtta toidud 
üles kristalli ja Tarbeklaasiga? Või 
pildistada lihtsaid argiroogi email-
nõudelt vakstu peal?“ kirjeldab Lia 
ning ütleb, et sai tänu raamatu koos-
tamisele nõukaaegsete nõude kohta 
palju targemaks.

„Tegelikult jäävad need lihtsad 

„Nostalgiliste toitude“ kokaraamatust leiab l

Lia Virkus koos pojatütar Saaraga uue raamatu esitlusel. Foto: Anna-Liisa Virkus
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MAAELUFESTIVAL EELÜRITUS

apsepõlve lemmiktoite

Kirju koer
KOOSTIS
• 50 g võid
• 3 pk (u 180 g) neljakandilisi 

küpsiseid
• 300 g haput marmelaadi
• 3 kuhjaga sl mõru kakaopulbrit
• 2 dl suhkruga kondenspiima
• 1 dl külma kanget kohvi
• 3 sl brändit

VALMISTAMINE
Sulata või ja lase jahtuda. Tükelda 
küpsised näppude vahel suurde 
kaussi. Tükelda samasse ka mar-
melaad. Lisa kakaopulber ja sega 
kergelt läbi. Sega kokku vedelikud: 
kondenspiim, kohv, brändi. Kalla 
segu küpsise-marmelaadi massi 
hulka ja sega korralikult läbi. Vormi 
massist kolmele küpsetuspaberi tü-
kile pikad vorstid ning keera need 
paberisse nagu kommid. Vormi kä-
tega läbi paberi tihedateks rullideks. 
Tõsta 4–12 tunniks külma. Lõika 
enne lauale andmist viiludeks.

Nostalgiliselt serveeritud Kirju koer. Foto: Jaan Heinmaakodused maitsed meiega alatiseks ja 
olgu see kokaraamat teile omamoo-
di meeldetuletuseks, et vanad head 
road taas meie kodudes aukohale 
seada. Iga pere teeb neid vanu häid 
roogi pisut erinevalt, näiteks kartuli-
salatit. Mõni perenaine lisab värs-
keid õunu, teises peres jällegi ei söö-
da konservherneid,“ räägib ta.

„Ka näiteks Kirju koera, enami-
ku lastega perede lemmikmaiuse 
tarbeks on igas kodus oma retsept. 
Meie perele on alati meeldinud liht-
sam, vaid marmelaadi ja küpsistega 
tehtud variant, millele on lisatud 
pisut kohvi ja brändit. Nüüd, mil 
lapsed suured, teen seda vahel ise-
endalegi maiustamiseks,“ ütleb ta.

Lia käis oma raamatut ka ETV 
saates „Ringvaade“ tutvustamas ning 
saatejuht Marko Reikop ei jõudnud 
ära imestada, kui kiiresti Lia saates 
valmistatud pasteet valmis sai ning 
kui hästi maitses. Naise sõnul an-
nab kodusele kanamaksapasteedile 
selle õige maitse just tilgake sellesse 
lisatud brändit. Aga sobib ka til-
gake Vana Tallinna või Põltsamaa 
Kuldset.

„Väike magus noot teeb pasteedile 
vaid head,“ ütleb kokk. Veisemaksa 
saab tema sõnul turult, kanamaksa 
aga müüakse nii värskelt kui külmu-
tatult igas suuremas toidupoes.

Lia kanamaksa pasteedi retsepti 
leiab saate „Ringvaade“ Facebooki 
lehelt, kuid kõige kindlam on raa-
mat osta endale või sugulastele-
sõpradele jõulukingituseks. „Lia on 
iga toidu kohta raamatusse kirjuta-
nud lahedad tutvustused,“ tunnustab 
Lia kolleeg Liis Auväärt. „Ning kui 
see kokaraamat koju soetatud, võib 
loota, et ka noorem generatsioon 
vanu häid toite valmistama õpib.“

Kui mitu kokaraamatut on Lialt 
tänaseks ilmunud? Paraku on 
hobikokal arvepidamine sassi läi-
nud. „Täpset arvu enam ei mäletagi. 
Minu jaoks on kõige olulisem hoo-
pis see, et minu raamatud kodudes 
kasutamist leiaksid, et need kodu-
kokkadele vajalikud oleksid,“ ütleb 
ta.
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

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

Veoautojuhi
„Täienduskoolitus”

35 ak/t
10.-18. detsember

(L, P kell 8.00)

B-kat autokool
12. detsember 2022-

24. jaanuar 2023
(E, T kell 16.00-18.00)

Info ja registreerimine
tel 32 25 060 Rohuaia 6, Rakvere

või info@noraxkoolitus.ee;
www.noraxkoolitus.ee

* Kursuste eest saab tasuda osadena.

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

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 06.12

B-kat e-õpe 06.12 ja 08.12
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 15.12

Sisesta kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?

PAKUN TÖÖD

• Vajame detsembriks müü-
jaid ilutulestikuletti Rak-
veres, Väike-Maarjas, Kad-
rinas, Türil. Palk 5 €/tund 
+ % käibest. Tel 5777 9999, 
pariis@pariis.ee 

• Savala MÜ ootab oma 
meeskonnaga liituma va-
sikatalitajat, lüpsjat, sööt-
ja-traktoristi. Töökoht asub 
Ida-Virumaal Edisel. Töö 
on täistööajaga või osalise 
tööajaga. Tööle asumine ko-
heselt. Huvi korral väljaõpe 
kohapeal. revinofarming@
gmail.com, tel 529 0643

• Katela saekaater ot-
sib ketassae operaa-
torit. Tööaeg E-R. CV 
saata katelapuit@gmail.
com või helistada 504 
8960

• Pakun alalist tööd bussi-
juhile (liinitöö, enamasti 

5 päeva nädalas). Tel 503 

2269

• Võtame tööle põllumajan-
dusmasinate juhi. Kasuks 

tuleb CE-kategooria juhi-

load. Tel 503 6413, vahur@

trovador.ee

• Vajan Rakveresse la-
serravi tegijat. Soovitav 
üksik korralik naine, väl-
jaõppe ja majutus või-
malus. Tel 554 6490

OTSIN TÖÖD

• Otsin osalise tööajaga tööd 

autojuhina, C-, C1- kate-

gooria load. Tel 528 5762
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

PAKKUMISED 2.-15.detsember
Poolsuitsuvorst Mõisa
(viilutatud) 190 g
HkScan

Kanafileenagitsad
230 g
Maks & Moorits

0.64
1.60 €/kg

0.88

Pardimaksapasteet
200 g
Nõo Lihatööstus

Vürtsikilu
430 g / 320 g
Viru Rand

Juust Eesti
(viilutatud)
27%, 150 g
Valio

Riivjuust Eesti
250 g
E-piim

Kõva riivitud juust Džiugas
Gold
100 g

Kohupiimapasta Tere
(torus) 300g / 4 sorti
Kohupiimapasta Tere
(torus) 300g / 4 sorti

Piimatäidisega biskviitkook
Kinder Maxi King
35 g

Salatikaste Tukuma
20%, 400 g

Kartulisektorid küüslauguga
(külmutatud) Aviko
600 g

Röstitud rukkileiva-kuubikud Flint
80 g / 2 sorti

Mõnus mix
650 g

1.24
4.96 €/kg

HEA HIND

0.64
18.29 €/kg

HEA HIND

0.98
2.18 €/kg

1.38

1.64
8.20 €/kg

1.98

1.68
2.80 €/kg

2.14

1.24
al 13.78 €/kg

1.68

0.41
5.13 €/kg

0.48

7.38
11.35 €/kg

9.48

NÄDALAPAKKUMISED 2.-8. detsemberNÄDALAPAKKUMISED 2.-8. detsember

1.08
4.70 €/kg

1.58

Miniverikäkk
250 g
Rannarootsi

1.08
5.68 €/kg

1.28

1.44
7.20 €/kg

1.68

2.18
6.81 €/kg

2.68

1.48
9.87 €/kg

1.78

1.88
7.52 €/kg

2.28

1.34
13.40 €/kg

1.78

1.14
3.80 €/kg

1.28

Pulgajäätis Magnum
al 74 g / 5 sorti

Rasvavõie Delma võileibadele
20%, 450 g

Pannkoogid Mamma
(kohupiima ja sõstramoosiga)
200 g

Kookose- ja mandlijook
Alpro
1 l

Poolsuitsuvorst Küüslaugu
(viilutatud)
150 g

1.18
1.38

7.87 €/kg

Päevalilleseemned Bazarnye
(soolased, röstitud)
100 g

0.48
4.80 €/kg

0.78

Hakklihasegu Oma, 1 kg*
(pakendatud)

2.88
3.18

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

2.34
2.88

2.18
2.78

05.01.23

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

05.01.23

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.58
21.94 €/kg

2.18

Kohupiimapasta Tere
(torus) 300g / 4 sorti

NÄDALAPAKKUMISED 2.-8. detsember
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED
02.detsember-15.detsember

+ 0.10

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: A 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; JOOGID, 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,Kohtla-Järvel: A+ A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas:
A A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+. Tel 354 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,Jõgevamaal Tallinnas:
A A B A+ B A A+ A A B A+. Tel 653 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; KOTKAKAUBAKESKUS, 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; 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:Raplamaal: Harjumaal:
A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:. Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn

1, . 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, TilaA Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: AJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

1.38
5.75 €/kg

Karastusjook
0,5 l / 4 sorti

GT Vein La Conda
al 13%, 0,75 l
3 sorti
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Energiajook Red Bull
0,25 l / 8 sorti

Ingverijook Ginger Duke
0,75 l
Liviko

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

KPN  kvaliteetvahuvein Martini
& AstiProsecco

%, 0,75al 7,5 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN  kvaliteetvahuvein Martini
& AstiProsecco

%, 0,75al 7,5 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN  kvaliteetvahuvein Martini
& AstiProsecco

%, 0,75al 7,5 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Argo
36 ,   l%, 0 5
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Tee Herba
25 pk / 4 sorti

Kohv Paulig Presidentti
Colombia
500 g

1.74

Šokolaad Kinder Bueno
107,5 g

Kommid Celebrations Sweet
98 g

1.88
2.58

19.18 €/kg16.19 €/kg

2.78
3.98

27.80 €/kg

Šokolaadist Jõuluvana M&M’s
100 g

Šokolaad Karl Fazer
200 g / 2 sorti

2.44
12.20 €/kg

Vahvel ahjupiimamaitseline
240 g

Kakao O’boy
450 g

2.74
6.09 €/kg

0.74
0.03 €/tk

6.98
13.96 €/kg

0.78
1.56 €/l + 0.10

1.08
1.38

4.32 €/l

Hele õlu Heineken Lager
5% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi JP. Chenet
36 ,7 l%, 0
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

05.01.23

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

KPN kvaliteetvahuvein
Mas Pere Brut Seleccio
Cava 11,5 0,75%,        L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KVV Vein Barone
Montalto Passivento
al 12,5 l% 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Aknapuhastusvahend Ajax
500 ml / 2 sorti

4.78
5.38

23.90 €/l

8.98
13.88

299.33 €/l

Garnier nöohooldustooted
al 30 ml
3 sorti

8.98
14.88

8.98
17.48

1.58
2.28

3.16 €/l

Nõudepesumasina kapslid Finish
0 %
640 g / 40 tk

14.03 €/kg

Nõudepesumasina
geel Finish All-in-1
900 ml

9.98 €/l

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

2.48
al 3.28

al 9.92 €/l

Šampoon ja palsam Garnier
Goodbye damage
al 200 ml
2 sorti

Šampoon ja palsam Garnier
Goodbye damage
al 200 ml
2 sorti

Šampoon ja palsam Garnier
Goodbye damage
al 200 ml
2 sorti

1.68
2.18

5.60 €/l

1.78
2.28

2.37 €/l

+ 0.10

4.98
6.98

6.64 €/l

4.18
4.98

0.42 €/tk

Patareid Panasonic
Everyday
AA, AAA
7 + 3 tk / 2 sorti

02.02.23

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI 7.98

11.88

0.20 €/tk

6.68
9.48

2.98
3.48

Kiisueine Felix
85 g
erinevad

0.44
0.58

5.18 €/l

4.48
6.98

5.33 €/l

7.88
11.88

0.39 €/tk
2.88

4.88

Värvi- ja mustusekogumise lapid
Dr.Beckmann
22 tk

Tualettpaber Grite Plius
Ecological 3-kihiline
8 rulli

Tualettpaber Zewa
Soft Embo / 8 rulli

0.13 €/tk

1.34
1.88

0.17 €/l

3.48
5.28

0.44 €/kg

Suupiste Pedigree Jumbone
suurtele koertele
180 g

1.58
1.98

8.78 €/kg

8.98
13.38

3.84 €/kg

HEA HIND HEA HIND HEA HIND

HEA HIND HEA HIND HEA HIND HEA HIND
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

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

 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

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

KINNISVARA

• Müüa 2toaline korter Sõme-
ru, Puiestee 10. I korrus, maja 
värskelt renoveeritud, korter 
remonditud, tehnika ja mööbel 
hinnas. Info tel 509 8328

• Müüa 2toaline puuküttega 
korter Roelas. Täpsem info tel 
5552 6557

• Müüa Järvamaal madalate 
kommunaalkuludega hubane 
ahiküttega 2toaline korter, 
üldpind 44 m2, I korrus. Kõrged 
laed, avar planeering. Korter 
asub rahulikus Jalgsema külas. 
Kortermaja ümbritsevad talud, 
seene-marjametsad. Korteri 
juurde kuulub kelder, puukuur 
kus talve puud olemas, avar 
aiamaa. Korter elementaar-
selt sisustatud, kindlustatud, 
olemas korstnapühkijalt akt. 
Tallinn 110 km, Järva-Jaani 4 
km, Aravete 13 km, Koeru 20 
km, Paide 36 km. Hind 17 000 €. 
Huviline helistab tel 5385 2867

• Müüa 3toaline korter
Väike-Maarjas. Lisainfo 
telefonil 5656 6873 

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi 
mugavustega korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 
508 1311

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

• 5-liikmeline pere ostab 3-või 
enam toalise korteri, väikse-
ma maja või maja osa Rakvere 
või lähiümbrusesse, otse oma-
nikult. Tel 5592 2258

• Ostan maja Tartu või Jõgeva-
le. Tel 5817 2199

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja sa-
muti võib sisse jääda kogu teie 
vana prügi või mittevajamine-
vad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline möb-
leeritud korter Kundas. Üür 
140 €. Tel 522 3647

• Üürile anda Rakvere kesk-
linnas Laada 10 majas 2toa-
line kõigi mugavustega kor-
ter. Hind 300 €. arvosa45@
gmail.com. Tel 527 6306

• Üürile anda 2toaline muga-
vustega korter Rakvere kesk-
linnas. Tel 506 5721

• A n d a  ü ü r i l e  o t s e  o ma -
nikult 2toaline ahjukütte-
ga korter Kadilas. Tel 501 
0497

• Anda üürile 2toaline möb-
leeritud korter Kundas. Üür 
180 €. Tel 522 3647

• Välja üürida Aseris korralik 
möbleeritud 2toaline kõigi 
mugavustega korter. Tel 5390 
1003

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 

(heas korras, konditsioneer 
jm), bussijaama vastas Vilde 
14, Rakvere. Sobib ka hamba-
raviks, odavad kommunaalku-
lud. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa Toyota Corolla 02, 
diisel, ÜV 09.2023, univer-
saal, kärukonks, defa plo-
kisoojendus, talve- ja su-
verehvid velgedel. Välimus 
viisakas ja rooste puudub, aga 
sellegipoolest pole see uus 
auto. Hind 2255 €. Tel 5301
 0818

OST
• O s t a n  m o p e e d i  R I G A , 
M I N I ,  S T E L L A ,  D E LTA , 
JAWA jne. Pakkuda võib kõi-
ke, ka nende varuosi. Mak-
san parimat hinda. Tel 5616 
5761

• Ostan sõidukeid, kau-
bikuid 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! Va-
jadusel registrist maha! 
Võib pakkuda absoluutselt 
kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

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

• Ostan kasutult seisma jää-
nud või kiirmüügihinnaga 
sõidukeid. Toimivaid, avariili-
si, riketega, arvelt maas, vanu ja 
lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan seise-
vauto@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 mootorrattaid, võrri
nende osi ja muud tehnikat. 
Tel 503 1849  

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan mini mopeed Riga või 
vana mootorratta! Tel 5817 
4614

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada re-
monti, olla seisnud, avariilised, 
heas korras, romud jne. Huvi 
pakuvad ka vene autod. Sobiva 
pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Mak-
san head hinda! Tel 5357 7108

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

• Ostan oma majapidamisse 
traktori T-40. Sobib ka remonti 
vajav traktor. Tel 5396 7664

• Ostan seisnud, remontiva-
javaid, avariilisi, heas korras 
jne sõidukeid. Maksan õig-
last hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arvel-
damine ja dokumentide vor-
mistamine kohapeal. Tel 5438 
0594

• Ostame autosid, kaubikuid
ja maastureid igas seisukor-
ras. Pakume head hinda, küsi 
julgelt pakkumist. Tel 5693 
2565

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

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

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

• Veoteenus, kolimine, ja kolu
vedu prügimäele. Tel 506 1547
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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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI 
• Teostame fekaaliveoteenust
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ. Tel 5194 4298, 5381 
9930

EHITUSTEENUS

• Müün, paigaldan ja re-
mondin õhksoojuspum-
pasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Ehitusprojektide koosta-
mine. Rekonstrueerimis- ja 
muudatusprojektid. Laien-
dusprojektid ja mõõdistus-
projektid. Ehituslubade taot-
lemine, ehitusteatise esitamine. 
Kasutuslubade taotlemine ja 
kasutusteatiste esitamine. Lü-
hikesed tähtajad! Tel 5850 7731, 
email: info@korsarprojects.eu

• Biopuhastite, septikute pai-
galdus ja müük. San.tehnili-
sed ehitus- ja parandustööd. 
Tel 5757 0202 või erlend@
eestiseptik.ee

• Kütte-, vee- ja kanalisat-
sioonitööd. Eramajas, kor-
teris kui ka tootmishoones. 
Tehnosüsteemide hooldus, 
remont ja diagnostika. Eri-
väljasõidud 7 päeva näda-
las. info@watercat.ee, tel 
5697 9409

• Kõik elektritööd pädevu-
sega elektrikult, boilerite 
puhastus ja remont. Tel 5890 
2983, 5656 4876

• Elektritööd kogemustega 
elektrikult. Tel 5349 5632

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 
2528

• Teostan santehnilisitöid
Lääne-Virumaal. Üldehitus, 
siseviimistlus, hoone vunda-
mentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.
com

• Teostame kõiki lammu-
tustöid koos prahi äraveo-
ga. Tel 5308 1705  

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 
2528

• Teostame erinevaid sise- 
ning välistöid, korterite ja 
m aja d e r e n o v e e r i m i n e , 
katus e-  ja fassaaditööd . 
Pikaajaline kogemus ning 
paindlikud hinnad. Tel 5875 
5454

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Maalritiim tuleb ja teeb kii-
resti ning kvaliteetselt, www.
estmaaler.ee. Tel 503 0406

• Eramute ja korterite reno-
veerimine. Tel 5889 2528

• Teostame elumajade, kor-
terite, vannitubade ehitus- ja 
remonditöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Teostame katuse ning fas-
saaditöid. Pikaajaline koge-
mus ning paindlikud hinnad. 
Tel 5875 5454

• Remondimees koju ja 
kontorisse.  Väiksemad 
siseviimistlus ja väli re-
monditööd. Põranda-, 
laematerjalide ja muude 
siseviimistlusmaterjali-
de paigaldus, kiirremont. 
Elektr itööd:  pistikute, 
lülitite valgustite ja muu 
elektroonika paigaldus ja 
seadistus. Santehnilised 
tööd: valamu, WC -potti, 
boileri paigaldus, ummis-
tuste likvideerimine. Uste, 
akende, mööbli, kardina-
puude paigaldus. Ostuabi 
ja transporditeenus. Tel 
5554 4686

• Teostame kvaliteetset 
ehitus- ja viimistlustööd. 
Üldehitus, remonttööd 
(korterid, majad, kõrval-
hooned), maja ehitus vun-
damendist võtmeteni. Kui 
hindad täpsust ja head 
kvaliteeti, siis helista tel 
527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

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

• Teostame järgmisi töid: 
puitfassaadid, terrassid, 
sis etö ö d, plaatimine, 
krohvimine, küprokitööd, 
OSB-tööd, tuulekojad, 
verandad, varjualused. 
Hinnad soodsad! Tel 5459 
7216, 5637 9559

• Puitlagede ehitus, materjal 
otse tootjalt. Tel 5889 2528

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga immutatud 
puidust piirded. Tehtud töö-
dele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel 5888 9999

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee. Tel 508 3305

• Saunade, grillimajade, vari-
katuste, terrasside ehitus. Tel 
5889 2528

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Kõik lammutustööd koos 
prahi äraveoga. Tel 5889 2528

• Teeme korteritele ja van-
nitubadele remonti. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Pleki kantimine: valmista-
me plekke vastavalt kliendi 
soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõ-
duga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• PUR VAHUGA SOOJUSTA-
MINE. Tel 5565 3842, www.
pursoojustus.ee

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, korstna-
pühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

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

• R a kve re  Kü t t e s a l o n g 
pakub küttesüsteemide 
paigaldust ning hooldust
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyt-
tesalong@gmail.com, 558 
6786, Jaama pst. 5 Rakvere, 
www.küttesalong.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

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

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

OÜ Häcke Kohtla-Järve 
hooldekodu 

pakub lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust.

Asume Järveküla tee 30, 
Kohtla-Järve.

Hind alates 
25.00 EUR/ööpäev.

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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Kes soovib ära anda 
kodus jalgu jäänud asju 

u  liseerimiseks?
Aknad/uksed
Radikad
Mööbel
Köögiseadmed/tehnika
Sõidukid
Metall
Soojuspumbad
Ehitus/kü  epuud
Aiapos  d, väravad

PAKKUDA VÕIB KÕIKE!
Tel 5813 2913

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

OÜ Häcke Rakvere 
pansionaat Kuldne Sügis

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 
hooldusteenust. 

Info tel 5887 4558 

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 

üldhooldusteenust. 
Info tel 5342 2248

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

Ostan pildil olevad esemed. Värvid võivad erineda. 
Pakkuge ka teisi Tarbeklaasi vaase ja karahvine. 

Tel 529 1288

MUUD TEENUSED
• Pildistame ja fi lmime õhust. 
Lihtsustame kõrgete objektide 
visuaalset kontrolli - korstnad, 
mastid, tornid jne. Tel 5662 9768

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Peale renoveerimist on jäl-
le avatud õmblusmasinate
parandus Rakveres, Rohuaia 
20-2. Müügil uued ja kasutatud 
õmblusmasinad 2-aastase ga-
rantiiga. Tagavaraosad kõiki-
dele masinatele ja elektrisead-
metele. Terade- ja kääride
teritus. Tel 558 8429

• Pööningute ja keldrite koris-
tus. Tel 5889 2528

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

• Raamatupidamisteenus väi-
kefirmadele, majandusaasta 
aruanne, eelneva perioodi 
korrastamine, pikem koostöö. 
Tel 5667 1255

• Hauaplatside hooldus. Lä-
henemas on jõulud! Süüta 
lahkunu mälestamiseks küü-
nal. Kui Teil ei ole võimalik 
ise kalmistule minna, teeme 
seda Teie eest. Abistame ka 
trandspordiga kalmistule. Tel 
5820 7337, lisainfo http://www.
kalmistuhooldus.ee

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja 
rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinna-
ga analoogtoonereid. Alates 
31.01.2022 uus aadress E. Vilde 
3, telefon 553 5475, meiliaad-
ress info@itsalong.ee

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Kasutatud laua- ja sülearvu-
tite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Helista 
juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee

KODU

• Pööningute ja keldrite koris-
tus. Tel 5889 2528

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloo-
ne? Pakkuda võib ka autoreh-
ve, ka veoauto omasid - komp-
leksselt. Palun helistada. Tel 
5678 0335

• Müüa uus tumehall (must) 
U-nurgadiivan mõõtudega 
160x310x212 cm, kõrgus 42 
cm. Hind 700 €. Suur valamu
kappidega mõõtudega 120x49 
cm, kõrgus 70 cm. Hind 100 
€. Puidust diivanilaud - 50 €. 
Helista ja küsi lisa tel 5592 0376

• Müüa pikendatav voodi
(80x190 cm), koos madrat-
siga – hind 40 €. Kasutatud 
pesumasin-kuivati  Elect-
rolux – hind 300 €. Tel 5699 
6594

OST
• A n t i i g i ä r i  H a n s a  A n -
tiik annab teada: Läksime 
üle talvistele lahtiolekuae-
gadele. Oleme kuni april-
li lõpuni avatud KOLMEL 
PÄEVAL NÄDALAS - T, N, L 
10.00-14.00. Ost-Müük-Va-
hetus. Kojukutsed endiselt 
tasuta. Pikk 7, Rakvere. Tel 528 
2330

• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusos-
tud majapidamiste likvideeri-
misel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 
7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

•  Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. 
Pakkuda võib kõike, ka nende 
varuosi. Maksan parimat hin-
da. Tel 5616 5761

• Ostan kruustangid, alasi, 
saunaahju, puurpingi, töö-
laua ja akulaadija. Tel 503 
1849

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi
vaase, maksan kuni 170 € vaa-
sist. Paku julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• O s t a n  g a ra a ž i  t ö ö l a u a
kruustangid, võib pakkuda 
ka koos töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami, 
ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja an-
tiiki, hinnad head, koju kutsed. 
Tel 503 1849

• Ostan NSVL fotoaparaa-
te, objektiive, vahvliküp-
setajaid Tallinnas. Tel 5607 
6805

• Ostan itaalia keele sõnaraa-
matu ja itaalia keele õpiku. 
Tel 5695 9304

• Ostan nõukaaegse lilledega 
või merepildiga maali. Tel 
5677 0569

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas saetud 
ja lõhutud küttepuid, kui-
v a d  ja  t o o re d ,  l e h t p u u , 
koju vedu 5-10 rm. Tel 505 
1528

• Müüa kuivi ja tooreid kütte-
puid, koos kohale toomisega. 
Tel 514 3328

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

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

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 
514 8848

• Müüa metsakuiva kuuske 90 
€/ruum, kohale toomine hin-
nas ja toome 3 ruumi korraga. 
Tel 5480 0134

• Kuivad puud 40 l võrgus. Tel 
5380 5508

• Müüa kuivad küttepuud, 
sanglepp 38 ja 43 cm pikad, 
ühel alusel ca 1 m2, hind 150 
€. 1 alus ja ümarat puitbriketti 
1 alus 350 € (1 alus 700 kg ja 20 
kg pakid). Info tel 5614 0016
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Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

www.kuulutaja.ee
LOE

• Saadaval toored küttepuud: 
hall lepp 35-60 cm - 90 €/ruum; 
sanglepp 35-60c m - 100 €/
ruum. Kuivad 40 L võrgud: 
klots 5-25 cm 4.50 €/võrk; hall 
lepp 30 cm 5 €/võrk; kask 30 cm 
6 €/võrk. Tel 5559 0853

• Müüa küttepuid aastaring-
selt koos kohale toomisega, 
veokile laotult 5-15 m3. Kuivad 
38, 50 cm ja toored 30-50 cm, 
hinnad soodsad. Tel 503 0311

• Müüa küttepuud - okaspuu, 
sobib kohe kütmiseks, 40-45 
cm, 2,5 m3 korraga (kaubikus 
laotuna), 90 €/rm. Paluks sms 
asukohaga. Tel 553 9506

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 
554 9113

• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

• Müüa ümarterast, pikkus 125 
cm, läbimõõt 4 cm. Tel 5889 
2528

• Katela saekaater pakub 
sae- ja höövelmaterja-
li koos kohaletoomisega. 
Võimalik ka ise materjalile 
järele tulla - asume Katela 
külas, Rakvere vallas. Li-
sainfo kodulehelt http://
www.katelapuit.ee, meili 
teel: katelapuit@gmail.com 
või helistades 5982 1004

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla Talu kartulit
„Gala“ ja „Laura“. Hind 30 kg 
- võrk 15 €. Uhtna. Info tel 514 
1338, vedu

• Müün toidukartulit, sordid 
on „Gala“, „Milva“, „Laura“. 
Hind koos transpordiga 0.40 
€/kg. Asukoht Lääne-Viru-
maa. Täpsem info tel 5199 
3008

• Müüa mahedalt kasvatatud 
toidukartulit „Reet“, „Laura“, 
„Ando“ ja „Piret“. Tel 504 6887

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha.  Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5196 2628 või  5354 
3002

• Müüa sõelutud musta 
mulda, asukoht Rakve-
res, lisainfo telefonil 526 
1408

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
554 9113

OST
• Soovin osta väikest paki hei-
na. Samas pakun kanamuna 
karpe. Tel 5685 8009

• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel 
5558 5956

• Ostan kasutatud mootorsae, 
võib vaja remonti. Tel 503 9650

LOOMAD

• Müüa mitut värvi kääbus-
küülikuid. Tel 5370 4404

VANAVARA

• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid asju, seal hulgas mööblit
ja väärismetalle. Valikuliselt 
huvitab ka nõukogudeaegne
kraam. Raha kohe. Kojukutsed 
tasuta. Kuni aprilli lõpuni on 
meil talvised lahtiolekuajad - T, 
N, L, 10 -14.00. Antiigiäri Hansa 
Antiik, Pikk 7, Rakvere. Tel 324 
0542, 528 2330

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984 

• Ostan antiik ja vanemaid 
esemeid. Pakkuda võib kõike. 
Tel 5616 5761

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, orde-
neid, rinnamärke, vimp-
leid, heliplaate, kellasid, 
fototehnikat, fotosid, al-
bumeid, raadio, lauanõu-
sid, 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, or-
deneid, rinnamärke, me-
daleid, postmarke, albu-
meid, vimpleid, tikutoose
ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

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

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami, 
ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antii-
ki, hinnad head, koju kutsed. 
Tel 503 1849

TEATED

• Jõulukuuskede müük. 
Pakkuda kuni 3 m pikku-
seid kuuski. Hind 25 €. 
Tule vali kohapeal või ka-
suta kojutoomise võima-
lust. Asukoht: Ees-Kangru 
talu, Tammiku küla, Väi-
ke-Maarja vald. Tel 5190 
1085

• Taaskasutuskauplus Maara
Rakveres, Laada 14- (vana 
Turuhoone, Turukaubamaja 
ja Keskväljaku vahel) - müü-
gil soojad joped, mantlid ja
jalanõud

•  Hea naisterahvas, kes sa 
aitasid mind 29.11 kell 16.30
Rakveres, Rägavere tee 47 Eesti 
Gaas CNG tanklas, võtke mi-
nuga palun ühendust telefonil 
5569 2057

TUTVUS

• 50-aastane mees Tapalt soo-
vib tutvuda rahuliku ja toreda 
naisterahvaga .Tel 545 20549

• Alko ja tubakavaba mees
tutvub naisega 50-58. a. Tel 
556 84191

• 62-aastane Virumaa mees, 
kes elab maakodus soovib 
leida enda ellu toredat saleda 
poolset naisterahvast. Tel 
5809 4634

• 86-aastane mees soovib tut-
vuda rahuliku, toreda naiste-
rahvaga, kellel on mugavus-
tega korter Rakveres. Tel 5386 
6881

MUU

• www.toonklaas.ee

• Pööningute ja keldrite koris-
tus. Tel 5889 2528

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

•  Tel 900 5020 NÕUANDE-
LIIN. Eraelu- ja suhtep-
robleemide nõustamine. 
Anname teile parimaid 
soovitusi. Kõne hind 1,48 
€/min

• Kogenud sensitiiv nõustab, 
paneb kaarte, aitab maagiaga 
igas eluvaldkonnas. Teeb reiki 
seansse. Helista tel 524 7836

ILUSAT JÕULUAEGA!
Avame 1. detsembril 

kasutatud riiete ja 
segakauba kaupluse.

Lai tn 14, Rakvere
Avatud E-R 10-18, L 10-15, P suletud 

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789



Kuulutaja reede, 2. detsember 202214 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE/TASUB TEADA

www.kuulutaja.ee
LOE

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 10.00 12.00

Tomat, imp. kg 3.80

Sibul kg 2.00 3.00

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Porgand kg 2.00 2.50

Jõhvikad liiter 6.00

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka pähklid kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 1. DETSEMBER.
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.00 – 14.30

Müügil soojad kudumid ja kalmuseaded!

Reedel, 2.12 ja laupäeval, 3.12 turul kalabuss 
rikkaliku kala valikuga!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Avaldame kaastunnet Helile ja 
tema perele kalli ema ja vanaema 

EEVI EERIK
kaotuse puhul.

OG Elektra AS endised töökaaslased

Su jalg ei astu enam armsaid koduradu, 
ei ava käsi koduväravat… Tuul nii tasa puude ladvas liigub, 

linnud unelaulu laulavad. 
Avaldame kaastunnet perega 

Galina Aleksajavale 
ALEKSANDER PILDENI

kaotuse puhul. 
KÜ Aseri Kooli 1

TÄNA MAAILMAS

1956: Fidel Castro alustas „vanaemaga“ 
võitlust kommunistliku Kuuba eest

Täna 66 aastat tagasi, 2. 
detsembril 1956. aastal 
jõudis Fidel Castro koos 
oma pooldajatega jahilae-
val Granma Kuuba ranniku-
le ja alustas võitlust võimu 
pärast. Täpselt 20 aastat 
hiljem, 2. detsembril 1976. 
aastal sai pikka aega abso-
luutset võimu nautinud Fi-
del Castro ametlikult veel 
ka Kuuba presidendiks.

Allan Espenberg 

1952. aastal oli Fulgencio Batista 
kehtestanud pärast sõjaväelist riigi-
pööret Kuubal diktaatorliku režiimi, 
mille vastu asuti peatselt võitlema. 
Vastupanuliikumist hakkas juhtima 
Havanna ülikooli lõpetanud noor 
advokaat Fidel Castro.

Juba 26. juulil 1953. aastal rün-
das rühm relvastatud mõttekaaslasi 
Fidel Castro juhtimisel Moncada 
armeekasarmuid Santiago de Cuba 
linnas, kuid see ettevõtmine luhtus. 
Paljud revolutsionäärid vahistati, 
Castro ise mõisteti kaheks aastaks 
vangi. Kui tema vanglaaeg otsa sai, 
siis saadeti ta Kuubalt välja. USAs 
ja Mehhikos pagenduses olles moo-
dustas Castro 26. Juuli Liikumise 
ja alustas relvastatud riigipöörde 
ettevalmistamist.

Mehhikos kohtus Fidel Castro 
Argentina kuulsa revolutsionääri 
Ernesto Che Guevaraga (1928–
1967), kes oli põgenenud Guate-
malast, kus oli osalenud valitsus-
vastases liikumises. USAst saabus 
Mehhikosse ka professionaalne 
revolutsionäär Camilo Cienfuegos 
(1932–1959), kellest sai peatselt 
Kuuba revolutsiooni legendaarne ja 
Fideliga sama populaarne tegelane. 
Mehhikos oli kohal ka Juan Manuel 
Márquez Rodríguez (1915–1956), 
kes oli oma mõttekaaslastest tundu-
valt vanem – tema õlul oli juba üle 
40 aasta, kuid tema elulised ja polii-
tilised kogemused kulusid noortele 
meestele marjaks ära.

Fidel Castro rühm ostis variisiku-
te kaudu 10. oktoobril 1956. aastal 
USA kompaniilt Schuylkill Products 
Company Inc suure saladuskatte all 
15 000 dollari eest 13 meetri pikku-
se diiselmootoriga jahi Granma (tõl-
kes „vanaema“). 

1943. aastal ehitatud Granma ei 
sobinud tegelikult kuidagi dessan-
toperatsiooni korraldamiseks. 1953. 
aastal oli laev tormis uppunud, 
kuid ta tõsteti merepõhjast üles ja 
remonditi veidi, kuid endiselt oli 
see väga viletsas seisukorras. Ükski 
normaalne inimene ei ostaks sellist 
rämpsu, kuid Fidel Castro kuulas 
oma südant, mis ütles talle, et just 
Granma toob talle võidu Batista dik-
taatorirežiimi üle. Granma oli mõel-
dud 12 inimese sõidutamiseks, kuid 
hiljem laaditi sellele lubatust üle 

kuue korra rohkem mehi ja naisi.
Pärast laeva omandamist seisis Fi-

del Castrol ees veel üks oluline üles-
anne: oli vaja anda rühma liikmetele 
sõjalist algõpet. Selleks üüriti Meh-
hiko pealinna erinevates piirkon-
dades mitu korterit, kus tulevased 
võitlejad elasid ja harjutasid. Lisaks 
treeniti mägedes, õpiti tundma par-
tisanisõja taktikat ja laskmist.

25. novembril 1956. aastal asus 
pilgeni ülekoormatud Granma – 
pardal oli 82 inimest – Fidel Castro 
juhtimisel teele Mehhiko sadamast 
ja kurss võeti Kuubale. Võitlusrüh-
mast oli vaid 21 inimesel lahingu-
kogemus, sest nad olid osalenud 
Moncada kasarmute ründami-
sel. Enamasti olid Castro sõdurid 
20–30aastased noored mehed. Peale 
inimeste oli pardal veel kaks tuhat 
apelsini, nelikümmend kaheksa 
purki kondenspiima, sinki, mune, 
100 šokolaaditahvlit ja 100 naela 
leiba.

Peaaegu kõiki laevareisijaid vae-
vas nädalase mereretke ajal mere-
haigus, mistõttu paljud inimesed 
hoidsid oma päid ämbrites ja oksen-
dasid, aga osa polnud isegi selleks 
suutelised. Mõnel inimesel ägenesid 
astma ja muud haigused ning lisaks 
puhkes torm, Granma eksis kursilt 
ja laev hakkas lekkima. Kajutites-
se voolas vesi, mida reisijad asusid 
ämbritega välja loopima. Lõpuks 
käskis Fidel Castro kogu ebavajali-
ku kraami üle parda heita: alles jäeti 
vaid relvad, padrunid ja veidi toitu. 
Hiljem selgus, et veeuputust polnud 
põhjustanud mitte leke, vaid rikki 
oli läinud laeva sanitaarsõlm.

2. detsembri hommikul rannikule 
lähenedes sõitis Granma mangroo-
visohu ja jäi madalikule kinni. Kal-
dani jäi umbes sada meetrit. Vette 
lastud päästepaat läks koheselt põh-
ja, mistõttu tuli Castro inimestel läbi 
tihedate rootihnikute kahlata kur-
guni vees kalda poole, hoides kõrgel 
peade kohal relvi. Vaatamata hoo-
likale konspiratsioonile said Kuuba 
salateenistused teada revolutsionää-
ride dessandist. Sõjalennukid ja -lae-
vad olid selleks ajaks jahi juba avas-
tanud ja Castro meeste suunas avati 
tuli, kuid neil õnnestus pihtasaamist 
vältida.

Granma maabumisega algas Kuu-
ba revolutsionääride sõda diktaator 
Fulgencio Batista vastu. Revolut-
sionääride deviisiks oli sellal hüüd-
lause: „1956. aastal me saame vabaks 
või hukkume võitluses.“

Peatselt laiendas Fideli ülestõu-
suarmee oma tegevust kogu Kuuba 
territooriumile. 1958. aasta lõpus 
toimunud lahingutes alistas Fideli 
armee valitsusväed ja 1. jaanuaril 
1959. aastal jõudsid mässulised Ha-
vannasse, kus Fidel Castro moo-
dustas oma sõpradest uue valitsu-
se. Senine Kuuba juht Fulgencio 
Batista põgenes uusaastaööl aga 
USAsse.

Kaunist Rahvusvahelist
Puuetega Inimeste Päeva!
Kaunist Rahvusvahelist

Puuetega Inimeste Päeva!
Kaunist Rahvusvahelist

Puuetega Inimeste Päeva!

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

soovib kõikidele erivajadustega inimestele

ja nende peredele jõudu ja jaksu,

paremat elukvaliteeti ja ühiskonda kaasatust

läbi huvikaitse ja koostöö.

Riigikogu liige ja

Riigikogu sotsiaalkomisjoni

aseesimees Siret Kotka

Kirjalikud küsimused saab saata aadressile siret.kotka@riigikogu.ee

Vastuvõtuks palume eelnevalt

registreerida telefonil 5302 3206.

Keskerakonna Rakvere büroos

aadressil Lai tn 1

kell 13-15.

võtab vastu kodanikke

neljapäevi�

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
6.12 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk
7.12 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk
8.12 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk
9.12 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk
10.12 kell 11 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen Rekkor
10.12 kell 15 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen Rekkor
10.12 kell 17 „Ajurünnak“  v/s, lav. Taago Tubin

ARVUSTUS

„Menüü“ – hõrk ja hurmav õuduskomöödia
Sel nädalal jõuab kinodes-
se tõepoolest omanäoline 
film, mis on ühtaegu justkui 
nišitoode, kuuludes õudus-
komöödia kategooriasse, 
kuid samal ajal on sellel 
suur šanss saada laiema 
publiku soosing, sest tege-
mist on õnnestunud filmi-
ga, mis pakub maitse-
elamust nii nõudlikule kui 
lihtsamale maitsele.

Margit Adorf

Pean tunnistama, et asusin seda lina-
teost vaatama pigem madalate oo-
tustega, arvasin, et tegu on järje-
kordse keskpärase kokafilmiga, 
kus leiduvad ehk mõned toredad 
toidukaadrid, aga ei enamat. Panin 
täiega mööda! Film on absoluutselt 
vaimustav ja mida kaugemale lugu 
jõudis, seda enam hakkas see mulle 
meeldima. Lugu pakub väikeseid 
üllatusi ja uusi maitsenüansse lõ-
puni välja. Tummine, vürtsikas, 
mitmekihiline.

Peaosades näeme vanameister 
Ralph Fiennest hullunud peakoka 
Chef Slowiki rollis, talle sekundee-
rib eskort-tüdrukut Margotit män-
giv noor staar Anya Taylor-Joy. Sä-
rava rolli kõrvalosas teevad teenin-
daja Elsa rollis olev Hong Chau ja 
gurmaan Tylerit kehastav Nicholas 
Hoult. Seltskond on kirju, õhus on 
eksklusiivsust, elitaarsust ja samas 
sügavat maalähedust. Lugu on hõrk, 
me tõepoolest saame näha suure-
päraseid toidukaadreid. Samas on 
lugu ka robustne, sest peene pealis-
kihi all on peidus tüüpiline maniaki-
film à la „Saag“.

Siiski, seni peamiselt teleseriaali-
de režissöörina leiba teeninud Mark 
Mylod serveerib meile rahuldust-
pakkuva ja meelitäitva peenekoeli-
se õudusfilmi. Poleks tõesti temalt 
oodanud nii meeldivat üllatust ja 
seda suurem rõõm on mul lugeja-

tele seda filmi soovitada – ärge jät-
ke vahele, minge vaatama! See pole 
mingi niisugune splätter (sihilikult 
vägivalla kujutamisele keskenduv 
žanr – toim) nagu „Saag“, verd küll 
korraks pritsib, aga õige pisut ja või-
gaste kaadrite vaatajate ette toomine 
ei ole selles filmis eesmärk omaette. 
Mõndades stseenides on see lihtsalt 
möödapääsmatu.

Stsenaariumi autoreiks on Seth 
Reiss ja Will Tracy, tiim sai kok-
ku teleseriaali Succession tegemi-
sel (sarja võib samuti soovitada), 
nii Reiss kui Tracy on mõlemad ka 
näitlemist proovinud, aga olnud ka 
tegevad produtsentide ja telerežis-
sööridena. Seth Reiss on pikka aega 
stsenaristina kätt proovinud sarjade 
ja lühifilmidega, see on tema esime-
ne täispika filmi stsenaarium. Tuleb 
tunnistada, et minu meelest on see 

väga hea, et sarjakirjanik on filmi te-
gemas, see vast seletabki seda, et siin 
filmis kogu aeg midagi juhtub, iga 
stseen on üllatus, uus pööre, edasi-
minek. Nii peabki, see hoiab vaataja 
loo kütkes.

Loo idee on aga pärit Will 
Tracylt, kes käis turistina Norras 
ning seal viibides einestas pisisaa-
rel asuvas restoranis, kus talle pak-
kus suure elamuse asjaolu, et enne 
saarelt minema ei pääsenudki, kui 
mitmekäiguline õhtusöök läbi. Nii-
siis, filmi seltskond ongi teel eli-
taarsesse restorani, kuhu viib lühike 
paadisõit.

Kui kedagi huvitab inspiratsiooni-
allikaks olnud restoran, siis selleks 
on Cornelius Sjømatrestaurant Ber-
genis. Toitlustuskoht asub saarel, 
kuhu viib veetransport – sõit kestab 
25 minutit ning pakutakse viiekäi-

gulist õhtusööki, mis maksab ühe 
inimese kohta 1400–1800 NOKi 
ehk 135–175 eurot. Tegemist on 
mereandide restoraniga.

Filmis on koht peenem kui päris-
elus ja pakutakse igasugu hõrgutisi, 
mis kõik saarel kohapeal valmista-
takse. Restoran on seal töötanud 
juba mitmeid aastaid ning üle ela-
nud ka raske koroonaaja. Seega te-
gemist ei ole sellelaadse filmiga, kus 
psühhopaat spetsiaalselt kogubki 
ohvreid ja ehitab nende jaoks pee-
ne tapamaja – ei, kõik on seni ke-
nasti toiminud. Siinne lugu räägib 
sellest, kuidas ühel päeval kuidagi 
märkamatul on peategelane hul-
luks läinud, piisk piisa järel on ta 
endasse kannatusi kogunud, kuni 
lõpuks...

Seda kõike väljendatakse ka sõ-
naliselt, mis on meeldiv. Ridade va-
hele ja publikule märkamiseks jääb 
samuti paljutki, kuid mulle meeldib 
selle linateose puhul, et suur osa te-
gelaste taustast serveeritakse siiski 
otse kätte. Miski ei jää liiga mitme-
tähenduslikuks või arusaamatuks, 
nii et vaene vaataja peaks sündmus-
tele ise tähendusi juurde mõtlema. 
Küll aga on vaatajal siiski avastamis-
rõõmu, väikseid vihjeid läbi filmi, 
päris läbinämmutatud asi ei ole.

Kokad ja teenindajad elavad seal-
samas saarel nagu mõni ususekt ja 
olgem ausad – korralikult töötav 
restoraniköök ongi ju veidike nagu 
ususekti minimudel või sõjaväe-
üksus, kus kõik löövad gurule või 
kindralile ehk siis peakokale kulpi ja 
täidavad vastuvaidlemata käsku. Ma 
ei hakka filmi sisu pikemalt ümber 
jutustama ega ütle ka seda, kas või 
kes sureb, kuidas see juhtub ja kas 
või kes ellu jääb.

See on hea film, minge vaadake – 
nauditavad näitlejatööd, ilus ope-
raatoritöö, kaunid toidud ja inter-
jöörid, mõnus lugu. Nalja visatakse 
ka filmitööstuse üle ja leidub uni-
versaalseid lausepärleid, mis siiski 
ei mõju klišeena. Kõik kokku mõjub 
värskendavalt ja meelierutavalt. Kii-
dan ja kummardan.

Peaosades näeme vanameister Ralph Fiennest hullunud peakoka Chef Slowiki rollis, talle 
sekundeerib eskort-tüdrukut Margotit mängiv noor staar Anya Taylor-Joy. 
Foto: pressimaterjalid
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