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KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446, mob 5334 5533
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ, 
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5093, 
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv: 16 000
Toimetuse külastus 
eelneval kokkuleppel

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee, 
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee, 
322 5093

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Üle 3000 inimese pidutses läinud laupäeval Rakvere Spor-
dikeskuses – toimus uusaastapidu ja tänuüritus, kuhu olid 
kutsutud OG Elektra töötajad koos kaaslastega ning ettevõt-
te koostööpartnerid.

Kuulutaja

OG Elektra omanik Oleg Gross avaldas oma tervituskõnes lugupidamist 
kohaletulnuile. „Te kõik olete oma panuse andnud meie ettevõtte aren-
gusse, kes suuremal, kes väiksemal määral,“ kõneles Gross. „Ma olen juba 
ammu oma ea poolest pensioniealine, kuid ikkagi on täna olukord, et 
olen laval. Suur rõõm on sellises eas – ma võiks juba kuus aastat pensionil 
olla – olla aktiivselt tegevuses.“

Ta ütles ka naljatades: „Oleme oma ettevõttes kokku leppinud, et kui 
rohkem teen lolle tegusid kui tarku tegusid, siis nad patsutavad mulle õla-
le ja paluvad lavalt maha astuda.“

Ettevõtja pani kõigile südamele, et katsutaks elada võimalikult kaua 
aktiivset elu. „Sest see annab teile hea emotsiooni ja tuleb ka tervisele ka-
suks,“ lausus Gross oma sõnavõtus.

Fotod: Toni Sarro

Ül 3000 i i id t läi d l ä l R k S

OG ELEKTRA FIRM
oli tänuväljendus t

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�

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee         Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee



TASUB TEADAKuulutaja reede, 3. veebruar 2023 3

Luksus spordikeskuses
Sarnaseid firmapidusid Rakvere Spordikeskuses on ettevõte korraldanud ka 
aastatel 2018–2020, pandeemia tõttu tekkis aga paus. Kui esimestel aastatel 
lisas pidulikkust ilutulestik, siis viimastel aastatel on asendatud see lasersõu-
ga. „Saluudi oleme ära lõpetanud nii kära-müra, lemmikloomade häirimise 
kui looduse reostamise mõttes. Mitut tuhandet inimest korraga saalist välja 
saada ning hiljem sisse saada on samuti keeruline – kahel aastal seda tegime 
ja see oli viga,“ märkis Oleg Gross.

Kui spordikeskuse peasaal muudeti peosaaliks, siis luksuslik VIP-ala sõna 
otseses mõttes ehitati kergejõustikumaneeži – üheks õhtuks paigaldati isegi 
parkett ja lühtrid, rääkimata kohale toodud mööblist. „Panime suure rõhu 
seekord hankijatega läbirääkimiste tegemisele vabas õhkkonnas, seetõttu 
olid ka ostujuhid ja nende assistendid VIP-pääsmetega. Inimestel, kes mui-
du suhtlevad meili ja telefoni teel, oli kasulik rohkem tuttavaks saada,“ kom-
menteeris Oleg Gross.

Muusikud igale maitsele
Esinema oli tellitud tantsumuusika staarid Ottawan, Haddaway ning 
Kate Ryan, Eestist olid kutsutud ansamblid Shanon ja 5Miinust ning 
HUNT.

„Lääne ansamblitest ei tahtnud me praeguseid tippe võtta, esiteks 
maksab see meeletut raha ja teiseks on hetkehitiga ansamblitel vaid paar 
lugu. Ottawani lugusid „Hands up“ ja „D.I.S.C.O.“ teavad aga kõik. Need 
on 80ndatest. Mina oleks tahtnud isegi veel vanemaid ansambleid, aga 
kahjuks neid enam ei ole ja nad ei suuda häält teha, aeg on teinud omad 
korrektuurid. Mõte oli, et bändid läheks ajas tagasi – inimestel on noore-
põlvest mälestusi,“ rääkis Gross muusikute valikust.

Peo kohta on saanud ettevõtja palju positiivset tagasisidet ning ta jäi 
ka ise väga rahule. „Olen sageli kriitiline, aga seekord ei ole midagi öelda, 
kõik oli vägev,“ märkis Gross ja kiitis eraldi tegevjuht Raigo Mõlderit or-
ganiseerimise poole pealt.

„See pidu oli mõeldud oma inimestele tänuks. Oluline, et inimesed 
seda nautisid. Nii mõnigi võib öelda, et antagu parem 150 eurot preemiat 
– saan aru, et eelarve on kõigil pingeline ja raha oleks kõigil juurde vaja. 
Aga emotsioon, mis peost saadakse, jääb meelde. Inimestel on sellist asja 

vaja, eriti keerulisel ajal,“ arutles Gross, kes sai kaupluste töötajatelt palju 
südamlikku tagasisidet.

Peojärgne vaba päev tsehhides
Road valmisid ettevõtte oma tsehhides ja töökodades, suure saali publi-
kule varuti lahjemaid alkohoolseid jooke rohkem kui kulutada jõuti. Pidu 
kestis hommikul kella kolmeni ning bussid viisid inimesed nende kodu-
linnadesse tagasi. Kauplused avati järgmisel päeval hiljem, et töötajad 
jõuaksid välja puhata. „Kaupluste kollektiivid ise tegid ettepanekud, mis 
kell nad sooviksid laupäeval kaupluse sulgeda, et peole jõuda ning millal 
järgmisel päeval avada,“ täpsustas Gross.

Esmaspäeval oli kaubavalik Grossi Toidukaupades kesisem, sest pü-
hapäeval tootmispäeva ei tehtud, vaid pidulised said rahulikult end välja 
puhata. „Öö läbi üleval olnud töötajad ei oleks olnud suutelised korrali-
kult oma tooteid valmistama. See oli meil teadlik otsus. Väga vabanda-
me klientide ees, et esmaspäeval kõiki kaupu ei jagunud, minunigi jõudis 
etteheiteid. Kus metsa raiutakse, seal laastud lendavad,“ kommenteeris 
ettevõtja.

Oleg Grossi pereettevõtetes kokku on 1746 töötajat, neist kauplustes 
1530.

Fotod: Raigo Mõlder

Luksus spordikeskuses

APIDU 
töötajatele
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Kandideerin Riigikokku, sest meie maakonna inimeste heaolu, elu- ja ettevõtlus-
keskkonna arendamine, teenuste kättesaadavus nii linnas kui maal, ka väiksemate 
võimaluste ja madalamate sissetulekutega inimeste elujärje parandamine on mulle 
olulised. Rahvasaadik peab seisma rahva huvide eest. Pean oluliseks, et Lääne-Vi-
rumaa inimeste mured jõuaksid Toompeale ja lahendused maakonda. Teha on vaja 
koostööd kõigi omavalistsutega maakonnas, kuulata ja anda riigile tagasisidet era-
sektori mõtetest ning mitte unustada indiviidi, inimest.

Kandidaadid on alustanud aktiivset valimiskam-
paaniat ja võimalik on kohtuda ning arutleda 
olulistel teemadel, esitada küsimusi ja saada vas-
tuseid. Eesti Keskerakond on loonud väga põh-
jaliku valimisplatvormi, mis on meie ideed ja 
ettepanekud Eesti inimeste toimetuleku ja heaolu 
parandamiseks ning ettevõtluse ning majanduse 
toetamiseks, julgeoleku tugevdamiseks jpm, mis 
tähendab, et keskerakonna kandidaatide toeta-
mine on mõistlik.

Vähem kui üks kuu on jäänud Riigikogu 2023. 
aasta valimisteni. Valimispäev on 5. märts, eel- ja 
e-valimisnädal algab 27. veebruaril , kus kõigi teie 
arvamus, teie valik ja otsus loob järgnevate aasta-
te Eesti. Kutsun teid kindlasti valimistel osalema, 
mitte jätma otsuse tegemist teiste hooleks ning 
toetage inimest, keda usaldate ning peate vääri-
liseks oma maakonna esindajaks. Ausus, töökus, 
koostöövalmidus ning -tahe on kindlasti olulised 
märksõnad. Kõige selgem, ausam, aga ka lihtsam 

lubadus on, et valituks osutudes teen südamega 
tööd kogu maakonna heaks nii nagu olen teinud 
tööd linnapeana. Teie toetuse eest olen siiralt tä-
nulik!

Austusega,
Triin Varek

Rakvere linnapea

•alandame ravimite ja toidukaupade käibemaksu 
•kehtestame astmelise tulumaksu •tõstame ka esi-
mese ja teise lapse toetusi •tõstame pensioni •toeta-
me riigieelarvest kohalikele omavalitsustele teede ja 
tänavate remondiks lisaraha eraldamist •suuname 
tervishoidu lisaraha ravijärjekordade lühendamiseks 
•B-kategooria autojuhiload riigi toetusega koolilõpe-
tajale

KE valimisplatvormiga saab tutvuda siin: https://
www.keskerakond.ee/et/45-hetkel-oluline/110-riigi-
kogu-2023.html

Head 
Lääne-Virumaa 
inimesed!

SISUTURUNDUS

Puhastusteenused

Kaevetööd

Vundamendi ehitus

Septikute paigaldus

Jpm

ehitusjärgne koristus
akende pesu

põranda vahatamine
põranda süvapesu

vaipkatete puhastus
jpm

MR TEENUSED
WWW.MRTEENUSED.EE

info@mrteenused.ee

+372 5385 5694
+372 56270634



VÕTAME TÖÖLE:

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

TEENINDAJA TEENIB KUUS

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

kuni1100 !€1100 !€

TÖÖ 5Kuulutaja reede, 3. veebruar 2023
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SINU PÕHILISED
TÖÖÜLESANDED ON:

OLED SOBIV
MEESKONNALIIGE KUI:

SIND OOTAB
MEIE JUURES:

Lisainfo: +372 5855 9598

Kaubandusosakond võtab
oma meeskonda tööle

reklaamide ette-

valmistamine

toodete pildistamine

kodulehe ja sotsiaal-

meedia haldamine

oled täpne ja kohusetundlik

sulle meeldib kirjutada ja

oled tekstiloomes osav

oled positiivne, hea

ssuhtlemi oskuse ja

organiseerimisvõimega

naudid uute ideede

väljatöötamist ja kiiret

elluviimist

omad mõne kujundus-

programmi kasutamise

oskust

tööalane väljaõpe

vaheldusrikas töö

kindel sissetulek

kaasaegsed töö-

tingimused

võimalus kasutada

täisvarustuses jõusaali

tasuta transport

Rakvere-Tobia-Rakvere

ASSISTENDI

Võtame ühendust vaid sobivate kandidaatidega!

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile CV@OGELEKTRA.EE

(reklaami alal)
kuulutused.kuulutaja.ee

PAKUN TÖÖD

• Pakun tööd müüjale Rakveres 2-3 korda 
nädalas, toidukaup, sobib ka pensionärile. 
Tel 5831 7909 

• Autode käsipesula otsib autode pesijat.
Ootame CV auruspest@gmail.com. Tel 
5614 2347

• Põllumajandusettevõte Vinnis otsib tööta-
jat seafarmi. Poegimis- ja seemenduslauta. 
Tel 5341 3329

• Pakkuda tööd farmitöölisele Haljalas. Füü-
siline töö. Vajadusel elamispind. Tel 5348 5870

• Pakume tööd 24-tonnise ekskavaa-
tori juhile (metsamajandustegevusega 
seotud tööd, kettniidukiga niitmine, 
võsa ja puude lõikus giljotiiniga). Vajalik 
eelnev töökogemus. Töö piirkonnaks 
on Läänemaa, Harjumaa, Lääne-Vi-
rumaa. CV saata aadressile silva.ser-
vice@hotmail.com. Lisainfo tel 5390 
3080

• Vajan Rakveresse laserravi tegijat. 
Soovitav üksik korralik naine, väljaõppe 
ja majutus võimalus. Tel 554 6490 

• Katela saekaater otsib ketassae 
operaatorit. Tööaeg E-R. CV saata 
katelapuit@gmail.com või helistada 
tel 504 8960

Võtame tööle 
CE-kategooria 

autojuhi 
Eesti-Ukraina 

suunal.
Tel 501 0433

OÜ Vajangu Peekon 
võtab seafarmi tööle 

kogemustega 
FARMITÖÖLISE.

Pakume konkurentsi-
võimelist tasu 

(põhipalk + lisatasu).
Elamispinna võimalus 
Vajangul või transport 

Rakverest.
CV saata 

vajangupeekon@gmail.com

Info tel 511 8848
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

PAKKUMISED

NÄDALAPAKKUMISED 3. - 9. veebruar

Rõngik mooniseemnetega 
Waffa Sofi Riina
200 g
 

2.14
10.70 €/kg  

1.48
10.96 €/kg  

1.38
7.46 €/kg  

0.58
3.63 €/kg  

0.68

1.28
1.54

1.181.04
al 10.72 €/l  

3.68
8.18 €/kg  

0.94
6.27 €/kg  

Kõrvitsaseemned 
(röstitud ja soolatud) 200 g 

0.48
4.80 €/kg  

1.48
7.40 €/kg  

0.84 1.34 1.24
1.44

0.94
5.53 €/kg  

0.84
 2.80 €/kg  

1.24
3.10 €/kg  

8.68 2.28
6.91 €/kg  

HEA HIND 1.68 4.88

Jumbo rosinad Premium
Germund 300 g

1.68
5.60 €/kg  

2.18

2.58
1.72 €/l 

3.08

1.781.08

0.98
1.28

8.17 €/kg  
5.58

6.48

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

1.08 HEA HIND

1.78 1.74

3.37 €/kg  

2.95 €/kg 

1.98

+ 0.10 + 0.10

NÄDALAPAKKUMISED 3. - 9. veebruar

+ 0.10

Lastevorst Maks & Moorits
300 g
Atria 

Juust Hiirte 
(viilutatud) 200 g 
Estover 

Jogurt Skyr Baltais
(kirssidega) 
160 g 

Pasta Al Dente
(gluteenivabad)
400 g / 3 sorti

Maksapasteet Merevaigu
170 g
Rannarootsi 

Kreeka jogurt Saare
10%, 380 g

 

Hot Dog viineritega Mamma
135 g
Saarioinen
 

Päevalilleseemned Bazarnye
(soolased, röstitud)
100 g
 

Kanaviiner Tallegg
400 g
HKScan 

Karamellikompvekid Roshen
(piimatäidisega)
150 g
 

Jäätee Lipton
1,5 l
3 sorti 

KPN vein Gran Castillo
12%, 0,75 l
2 sorti  
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Karastusjook Coca-Cola
1,5 l / 2 sorti

 

1.18 1.48 2.78

2.84

Sulatatud juust Viola
(klassikaline) 185 g
Valio 

Koonusjäätis Super Viva
al 96 g
4 sorti
 

Mesi pehme Nordmel 
450 g 

0.84
4.20 €/kg  

0.98 0.78

Punasesõstra-maasikamaitseline 
siirup
1,5 l
 

Looduslik mineraalvesi 
Haage
0,33 l / 2 sorti

 

2.55 €/l  0.89 €/l  0.83 €/l  

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

3. - 16. veebruar

Täissuitsuvorst Ordu
(viilutatud)
120 g

Sea seljatükk, 1 kg*

Broileri kintsuliha 
(suitsutatud) ~300 g
1 kg
Nõo 

Rannarahva sealiha sült 
330 g

HEA HIND
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED

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

Kundas: Kasemäe 12, A+. Tel 322 4700; Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24, A. Tel 322 3925; Väike-Maarjas: Pikk 9, A+. Tel 326 1150; Rakkes: Faehlmanni 38, B.  Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpruse 5, A. Tel 325 1550; Tobia külas: ELEKTRA, B. Tel 322 4746; Aseris: Tehase 23, A. Tel 337 3033. Ida-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuiestee 33, A+. Tel 

337 4500; Kohtla-Järvel: JOOGID, Outokumpu 13a, A+. Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, A+. Tel 337 4300; Virmalise 2, C. Tel 337 0700; Ahtmes: Maleva 23, A+. Tel 332 0633; Estonia pst 30a, A+. Tel  337 2888; Iisakus: Tartu mnt 55, A+. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a, A+. Tel 336 3200; Vokas: Narva mnt 5, A. Tel 332 7000; Narvas: Pähklimäe 2a, 

A. Tel 354 1441; Pähklimäe 6a, A+. Tel 354 0420; Rakvere 71, A+. Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, A. Tel 357 0709; NARVA CENTRUM, Tallinna mnt 47, A+. Tel: 356 3350. Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a, B. Tel 776 2956; Pargi 1, A+. Tel 747 7050; Mustvees: Tähe 9, A. Tel 772 3700; Põltsamaal: Tartu mnt 1b, A+. Tel 772 3003. Tallinnas: Lastekodu 14, 

A. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93, A.  Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, B. Tel 679 0666; Paasiku 2a, A+. Tel 602 3000; Ümera 13a, B. Tel 607 6888; Endla 53, A. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, A+. Tel 609 9722; Kari 3, A. Tel 609 8380; Majaka 28a, A. Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, B. Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, A+. Tel 6 098 

222; Randvere tee 115, A. Tel 660 5060; Kivila 26, A+. Tel 6077 500; Vikerlase 23, A. Tel 6004700; Mustamäe tee 41, A. Tel 6001700. Raplamaal: Kohilas: Viljandi mnt 3a, A+. Tel 489 2670; Järvakandis: Turu 1, A. Tel 489 4500. Harjumaal: Maardus: Keemikute 41, A. Tel 644 0599; Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald, A. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1, 

A+. Tel 607 6000; Loksal: Rohuaia 6, A+. Tel 600 9200; Jüril: TAMMIKU, Aruküla tee 7, B. Tel 609 1630; Kehras: Kose mnt 7, A+. Tel 601 9770; Keilas: Piiri 5, A+. Tel 601 3010; Paldiskis: Rae 26, A. Tel 658 1200; Kosel: Kodu 2, A+. Tel 601 4200; Sauel: Pärnasalu põik 1, A+. Tel 600 4300; Lool: Saha tee 9, A+. Tel 600 4900; Kose-Uuemõisas: Kesk tn 

1, A. Tel 600 8908. Järvamaal: Paides: Pikk 25, A+. Tel 387 0001; Türil: Viljandi 13a, A+. Tel 387 8666; Järva-Jaanis: Lai 23, A+. Tel 385 3200; Koerus: Paide tee 2, B. Tel 389 7570. Pärnumaal: Vändras: Pärnu-Paide mnt 26, A+. Tel 44 39 600; Pärnu-Jaagupis: Uus 20a, A. Tel 446 0620. Tartumaal: Tartus: Soola 7, A. Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila 

küla, A+. Tel 742 6200. Viljandimaal: Viljandis: Jakobsoni 2, A. Tel 434 0111. Võrumaal: Võrus: Niidu 8, A+. Tel 772 2377. Põlvamaal: Põlvas: Kesk tn. 41 A+. Tel 79 22333. GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16, Y. Tel 324 4600; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, Y. Tel 327 0462.

5.98
7.68

0.75 €/tk 
2.68

3.48

0.67 €/tk 

2.88
3.88

1.44 €/tk 
4.28

5.98

0.68
0.88

6.98
9.98

8.00 €/kg 

3. - 16. veebruar

McLean mikrokiust 
(nõude kuivatus ja nõrutusalus)
1 tk

2.48
3.48

1.18
1.58

0.06 €/tk 
1.88

2.98

52.22 €/l 

0.98
1.28

0.33 €/tk 
1.28

1.98

0.43 €/tk 
3.88

7.88

1.78
2.48

3.56 €/l 0.97 €/tk 

1.18
2.08

0.12 €/tk 
13.48

16.88

7.09 €/l 

8.98
13.38

3.84 €/kg 
3.98

5.98

0.27 €/tk 
4.48

6.98

2.48
3.78

0.25 €/tk 5.33 €/l 

3.48
al 5.18

46.40 €/l 
1.98

2.18

6.60 €/l 
1.58

1.98

0.32 €/tk 
4.48

al 6.68

5.94
7.44

14.85 €/l 

Patarei Duracell
4 tk / 2 erinevat
 
 

Tualettpaber Zewa 
Exclusive Natural
(4- kihiline) 8-rulli 

Svamm Vileda
Tip-Top
3 tk 

Piiritusjook Aramis 
V.S.O.P. 
30%, 0,5 l
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.
 

WC geel Duck Fresh Discs
Lime
36 ml 

Liköör Jägermeister
35%, 1 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist. 

Hügieeniside Libresse
Ultra Thin Normal
10 tk 

 

GT Vein Teliani Valley 
Alazani al 11%, 0,75 l 
2 sorti 
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.

Pesugeel 1,9 l ja pesupulber 
1,1 kg (20 pesukorda)
Mini Risk 

 

Juuksevärv Garnier
 Olia 1 tk 
erinevad toonid

Kiisueine Gourmet Perle 
85 g / 3 sorti

Aknapuhastusvahend Ajax
500 ml / 2 sortiNõudepesumasina 

kapslid Finish
0 % 640 g / 40 tk

 

Nõudepesumasina
geel Finish All-in-1
900 ml 

Pesugeelkapslid Mayeri 
Sensitive 15 tk 

Raseerija Bic
5 tk / 2 sorti

Gin Bombay Sapphire
Dry Gin 40% 5 l 
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.

Brändi Ararat 3a 
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist. 

Viin Khortytsa 
Classic Vodka
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist. 

Viin Hlibniij 
Dar Klasichna
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist. 

Hambapasta Colgate 
75 ml / 3 sorti 

 

Šampoon Head & Shoulders 
400 ml / 2 sorti 

 

8.48
9.88

7.71 €/l 

Pesuloputuskontsentraat 
Mini Risk
Softener 900 ml

2.78
3.68

3.09 €/l 
8.98

14.88

9.98 €/l 
8.98

17.48

0.22 €/tk 

Küürimissvamm Vileda 
Glitzi Plus
3 tk 

Majapidamislapp Vileda 
mikrofiiber
4 tk 

Prügikott nööritav Home 
LD 30 l (56 x 64cm) 
20 tk/rull
 

Veekeetja Esperanza Victoria
1800W 1,8 L
1 tk

13.48 13.48

Vahvliküpsetaja Esperanza 
750W 1 tk

Röster Esperanza 
valge 700W 1 tk

Võileivagrill Esperanza 
Parmigiano 
valge 1000W 1 tk

3.48
4.98

0.87 €/tk 

Meeste bokser Friends
(52-56)
1 tk 
 
 

Meeste sokid Sunny Side
2 paari 
 
 

Naiste hipsterid Friends
(suurus 36-44) 
1 tk
 

11.78 11.98
14.98 14.88 12.48 14.88
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

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

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

LAI VALIK VÄHE KASUTATUD 
JA UUSI TALVEREHVE!
Rakvere, Vabriku 12/1

324 3421

VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

ÜLDEHITUS

☎5333 0146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Võidu 112
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.grossitoidukaubad.ee
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

RAKVERE, LAI 25

15 m2 - 2 korrus

KOHTLAJÄRVE, 
MALEVA 23

69,8 m2, 2. korrus

RAKVERE, LAI 21 
TSENTRUM
36,1 m2 - 3 korrus 
privaatse terrassiga

NARVA, RAKVERE 71, 
MEGAMARKET

85,6m2; 10,3m2; 316,6m2; 
25m2 - 1. korrusel

LOKSA, ROHUAIA 6

71,2m2 - 1. korrusel

RAKVERE, 
TURU KAUBAMAJA, 
LAADA 16

49,4m2; 49,1m2; 52m2

0. korrus

Tel: 5554 5501

KINNISVARA

• Müüa 1toaline kõikide mugavustega 
remonditud korter Tartu tänaval. Info tel 
5688 7918

• Müüa 1toaline  möbleeritud korter
Kundas (32,4 m2) kõigi mugavustega. Tel 
506 1547

• Müüa või üürile anda 1toaline korter
Tamsalus (tuba, köök, esik, vannituba, pa-
kettaknad, turvauks). Tel 5680 1956

• Müüa 2toaline korter Kadrinas, hind 
43  000 €. Valgusküllane korter asub väga 
heas kohas, lähedal asuvad lasteaed, kesk-
kool, spordikeskus, tervisekeskus, toidu-
pood MEIE asub kohe maja taga, bussi-kui 
ka rongiühendus on piirkondlike suuremate 
keskustega hea. Korteris on ruutmeetreid 
60,2. Rohkem infot tel 5564 5372 või meri-
ke1967@gmail.com

• Müüa Loksa linnas 2toaline korter, I 
korrusel. Keskküttega. Tel 5624 4605

• Kiirmüük! Müüa 3toaline korter Laada 
tn 6, 5/1, 60,3 m2, läbi maja asetus, kõik 
toad eraldi, samuti eraldi vannituba ja WC. 
Seisukord vajab remonti. Olemas keldriboks. 
Tel 5669 1060

• Müüa Kurista külas 3toaline korter. Tel 
5624 4605

• Müüa Tihemetsa alevikus 3toaline korter, 
I korrusel, möbleeritud. Tel 5624 4605

• Müüa 4toaline korter Rakke alevikus 
(kõik eluks vajalik olemas, lasteaed, kool, 
ambulatoorium, kauplused, väga hea ron-
giühendus, ka bussiühendus olemas). Hind 
15 000 €, annab ka tingida! Palun, helistada 
numbril 5197 2396 või kirjutada aadressil 
siiri.silem@mail.ee

• Müüa maja Rakveres suure krundiga 1670 
m2. Info tel 527 0058

• Müüa Tõrma külas, Rakvere vallas re-
noveerimist vajav 2-korruseline maja. Tel 
5624 4605

• Müüa Vändra alevis 2-korruseline reno-
veerimist vajav kortermaja. Tel 5624 4605

• Müüa Jõgevamaal Lilastvere külas reno-
veerimist vajav suvila .Tel 5624 4605

• Müüa Rae vallas, Vaidasoo külas 3,3 ha 
maatulundusmaa. Tel 5624 4605

OST

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

• Ostan Rakveres või Rakvere lähiümbruses 
1- või väiksema 2toalise heas korras korteri, 
hind kuni 42 000 €, sobivusel tehing kohe. 
Tel 5683 8310

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

• 5-liikmeline pere ostab 3-või enam toalise
korteri, väiksema maja või maja osa Rak-
vere või lähiümbrusesse, otse omanikult. 
Tel 5592 2258

• Soovime osta maja Rakveres max ostuhind 
130 000 €. Kinnisvaraportaalide kuulutus-
tega oleme väga hästi kursis. Tel 523 3846, 
asterof81@gmail.com

• Ostan maja Tartu või Jõgevale. Tel 5817 
2199

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord 
pole oluline ja samuti võib sisse jääda kogu 
teie vana prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde tänaval. 
Tel 5648 6638

• Ostan Rakveres või selle läheduse ga-
raaži (hea kui oleks 2 tk kõrvuti) või mõne 
muu suurema hoone. Kindlasti peab saa-
ma notariaalselt ringi kirjutada. Tel 5688 
6588

ANNAN ÜÜRILE

• Anda soodsalt üürile Rakveres, kesk-
küttega hoones hostel tüüpi tuba 30 m2. 
Heas asukohas, Küti tn piirkonnas, hea 
ühistranspordi ühendusega, soe ja mugav 
(põranda vesiküte), möbleeritud, kaasaeg-
ne, kõigimugavustega hostel tüüpi tuba 
(eraldi köök, pesumasin, dušš, WC, TV, 
internet), kas pikaajalisemaks või lühe-
maks kasutamiseks. Sobib ühele inimesele. 
Hind 130 €/kuu + madalad kommunaalid. 
Päeva kaupa üür 35 €/päev. Ruumid va-
banevad 05.02.2023. Ole kiire, huvi korral 
kirjutada info infobesmartest@gmail.
com

• Anda üürile suur (42 m2) 1toaline kõigi 
mugavustega möbleeritud korter Rakvere 
linnas. Üüri hind 220 €. Tel 502 9052

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 1- või 
2toaline (50 m2) hea korter. Tel 5358 6829

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega korter
Rakveres Jaama tänaval. Üüri hind 170 € + 
kommunaalmaksud. Tel 527 0058

• Anda üürile Türi linnas 1- ja 2toaline
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Koigi külas 1toaline korter. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Põlvas 1toaline korter. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Rakveres 2toaline möbleeri-
tud korter. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline mugavustega korter
Rakvere kesklinnas. Tel 506 5721

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

• Anda üürile 2toaline mugavustega möb-
leeritud korter Kundas, üüri hind 160 € + 
kommunaalmaksud. Info tel 527 0058

• Anda üürile Jõgeva alevis 2toaline korter, 
möbleeritud, keskküttega. Tel 5624 4605 

• Anda üürile Loksa linnas 2toaline korter. 
Tel 5624 4605

ÄRIPINNAD

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Mazda 6, 2013. a, 2.2 diisel, auto 
väga heas seisus luukpära, roostet ei esine, 
kõik hooldused Carstopis, võtab vähe kütust 
- keskmine 4.5 l. Hind 6300 €, asub Paides, 
suurema huvi korral saab näitama tulla üle 
Eesti. Tel 5632 3142

• Müüa saksa auto, tehniline ÜV 2024, 
läbisõit 70  000 km, 1 omanik - naine. Tel 
5594 7776

• Müüa veoauto GAZ-53 koos varuosadega. 
Tel 5624 4605

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, STELLA, DEL-
TA, JAWA jne. Pakkuda võib kõike, ka nende 
varuosi. Maksan parimat hinda. Tel 5616 5761

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid 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 absoluutselt kõike, 
ka paberiteta utiili. Tel 5631 1001

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

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

• Ostan igasuguses seisukorras vanu sõi-
dukeid, vanaaegseid sääreväristajaid, 
tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, 
Riga, delta) jne. Maksan head hinda!  Tel 
5388 4499

•  Ostan mootorrattaid, võrri nende osi ja 
muud tehnikat. Tel 503 1849  

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 5558 5956

• Ostame 4x4 diisel maastureid Ukrai-
na expordiks! Võib pakkuda absoluutselt 
igas seisukorras ning hinnaklassis! Tel 
5896 1576

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

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

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

• Ostan avariiliseid, rikketega või lihtsalt ja-
lus seisvat autot (Audi ja VW.) Autol peavad 
paberid korras olema. Tel 5688 6588

• Ostan vene buraane, vene mopeede, 
samas ostan Ford Sierra. Tel 5632 3142

• Ostan enda tarbeks kehtiva ülevaatusega 
auto, mitte vanem kui 18. a, hinnaga kuni 
1000 €. Tel 5593 1834

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga.
Tel 554 6353

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

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

Tel: (+372) 552 7977
Vilde 14, Rakvere
www.vildeautorent.ee
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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
● Maakütte kontuuride 

paigaldus
● Septikute, mahutite, bio-

puhastite müük ja paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* 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

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

KAEVETEENUSED

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

EHITUSTEENUS

• Ventilatsiooniseadmed, õhksoo-
juspumbad, õhk-vesi soojuspumbad, 
maasoojuspumbad, konditsioneerid. 
info@ventilatsioon2.ee. Tel 509 3114

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

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
süvendamine, remont, rõngaste vaheta-
mine ja käsipumpade remont. Tel 5840 0240

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

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

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

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

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 5890 2983 
või 5656 4876

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

•  Teostame kõiki lammutustöid koos
prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Eramute ja korterite renoveerimine. 
Tel 5889 2528

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

• Teostan ehitus- ja remonditöid Rakveres. 
Üldehitus, viimistlus, vannitoad, saunad. 
Info tel 5351 5120

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Kõik lammutustööd koos prahi ära-
veoga. Tel 5889 2528

• Maalritööd, trepikodade remont jt. 
Ehmesoy@gmail.com, Janek – 5897 9293, 
ehmes.ee

• Parketi paigaldus. Tel 5194 5740

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 5637 9871

• Elektritööd kogemustega elektrikult. Tel 
5349 5632 

• Ehitus- ja remonttööd eramutes ja kor-
terites. Siseviimistlustööd, laminaadi ja 
parketi paigaldus, vannitubade ehitus, 
katusealuste soojustamine ja välja ehi-
tamine jne. Fassaadid (vooder, soojusta-
mine, värvimine) katused, vundamendid, 
terrassid jne. Santehnilised tööd. Tel 5803 
4004, huvi korral helistab ja jõuame hinnas 
kokkuleppele.

• Teostame: viimistlustöid, korterite re-
mont, värvimine, kruntimine, seinapah-
tel, kipsplaatide paigaldus, värvimistööd, 
põrandkatete paigaldamine, mööbli kok-
kupanek. Teostame ka katusetöid ja teeme 
ka üldehitust. teostame töid Eestis kui ka 
Lätis - jääme pakkumisi ootama. Kontaktid: 
alillmets@gmail.com. Tel: Est +3725191 
7497, Läti +3712869 8282

• Saunade, grillimajade, varikatuste, 
terrasside ehitus. Tel 5889 2528

• Teostan kõiki üldehitustöid vundamen-
dist võtmed kätte võimalusega. Samuti ehi-
tan teisaldatavaid saunu ja maju. Võta julgelt 
ühendust ja leiame lahenduse. Tel 5591 2161

• Teostame katuse parandustöid SBS bi-
tuumenrullmaterjaliga. Tel 5858 9350

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 2528

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

• Puukuuride ehitus. Tel 5889 2528

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• POTTSEPATÖÖD: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

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

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

• KORSTNAPÜHKIJA. Ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Teostame korstnapühkimist ja pottse-
patöid. Samuti aitame lammutustööde, 
kaubaveo ja väiksemate remonttöödega. 
Järjekorrad lühikesed ja hinnad soodsad. 
Tel 5349 8046

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

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

Küsi lisa! Tel 5695 4670
insaider.raimo@gmail.com

INSAIDER OÜ

KINNISVARA 
KORRASHOID

KÕIK 
EHITUSTÖÖD

HALJASALADE 
KORRASHOID

ERITÖÖD

SANITAAR-
TEHNILISED TÖÖD

• 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

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

• 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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

MUUD TEENUSED
• Kogemustega juubelite, pulmade ja fi rma-
pidude päeva- ja õhtujuht. Tel 5646 9548

• Ühemehe bänd sisustab Teie peoõhtu 
mõnusa tantsumuusikaga. Kuula demosid 
http://www.bondband.ee. Tel 517 5707, 
info@bondband.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528
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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

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

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

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

MÜÜA MÜÜA 
PUITBRIKETTI PUITBRIKETTI 

Hinnaga 360 €/tonnHinnaga 360 €/tonn

Transpordivõimalus
Erinevad 

pakendusviisid
Tel 513 2021

• Koristan ära teie vanaraua keld-
ritest ja õuedelt, kaasa arvatud auto 
akud, vana auto dokumentidega ja  
kodutehnika. Tel 5672 7600

• 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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

Mikro- ja väike 
e  evõtete raamatu-

pidamisteenus
✷Majandusaastaaru-
annete koostamine✷
✷Raamatupidamisalane 

nõustamine✷
Tel 5912 7007

arved.armitec@gmail.com

ARVUTITE HOOLDUS 
JA REMONT. 

Printerite müük, hooldus. 

Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa 

hinnaga analoog-
toonereid. 

Rakvere, E. Vilde 3 
553 5475 

info@itsalong.ee

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

KODU

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528 

• Kas kellelgi on pakkuda vanu propaani ja 
hapniku balloone? Pakkuda võib ka auto-
rehve, ka veoauto omasid - kompleksselt. 
Palun helistada. Tel 5450 7029

• Müüa väga korralikke õmblusmasinaid. 
Parim saksa väike VERITAS, tööstuslik tšehhi 
siksak „MINERVA“ ja kingsepa masinaid 
„SINGER“. Tel 517 4186

• Müüa kasutatud narivoodi tüdrukule, 
valge, roosade riiulitega, ratastega laud, saab 
lükata voodi alla, korralik madrats 90x200, 
hind 80 €. Tel 5341 9602

• Müüa rinnamärke Vihur tehas, õmb-
luse masin 1905. a, kastmekann 1940. a, 
postkaart kuni 1910. a, vanu rahasid, vanu 
kellasid ja muud. Tel 522 6957

• Müüa saunavihad (pärn, lisatud must-
sõstar, kirss). 10 tk hind 20 €. Tel 5347 7180

• Pakun elektripliiti (4 x ahi), lastevoodi. 
Tel 5594 7776

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

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

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

• Ostan kruustangid, alasi, saunaahju, 
puurpingi, töölaua ja akulaadija. Tel 503 
1849

• Ostan vene Norma mudel- ja mängu-
autosid, 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, mak-
san kuni 170 € vaasist. Paku julgesti. Tel 
5672 7175

• Ostan vanaaegseid ja uuemaid esemeid, 
klaasist rauani, hõbedast tööriistadeni, 
nõudest raamatuteni. Teenus üle Eesti! Tel 
503 1849

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

• Ostan garaaži töölaua kruustangid, võib 
pakkuda ka koos töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan vanaraua kolu: pliidid, pesumasi-
nad jne kila kola. Tel 5366 1646

• Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust vanakraami, ka tänapäeva esemeid, 
teile mittevajalike esemeid ja antiiki, hin-
nad head, koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan NSVLi fotoaparaate, objek-
tiive, vahvliküpsetajaid Tallinnas. Tel 
5607 6805

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Halumasina teenus. Küttepuude saagi-
mine ja lõhkumine teie kodus metsas või 
põllul. Tel 5667 2813

• Rakvere Kliima OÜ müüb, paigal-
dab ja hooldab! Õhksoojuspumpade 
müük-paigaldus-hooldus kõik ühest 
kohast! Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneeri küsi meilt pakkumist! 
Tasuta konsultatsiooni ja kohale tulemi-
ne helista meile tel 5662 2050 või http://
www.rakverekliima.ee

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40 liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 4,50 €/kott ja 
kasel 5,50 €/kott. Tel 505 1528

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

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

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

• Müüa saetud/lõhutud küttepuud: haab, 
sanglepp, kask. Tel 5192 4320

• Müüa kohe kütmiseks looduslikult kuiva-
tatud sangleppa, erinevaid sorte puitbriket-
ti ja kvaliteetset premium pelletit , transport. 
Info tel 5614 0016

• SOOJUSPUMPADE MÜÜK, PAIGAL-
DUS, HOOLDUS. Müüme ja paigaldame 
soojuspumpasid & konditsioneere. Soo-
juspumba siseosa keemiline puhastus. 
Õhk-Vesi ja maaküte soojuspumpade
müük ning paigaldus. VIRU SOOJUS-
PUMBAD OÜ. www.virusoojuspumbad.
ee. Tel 5656 4857

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

• Kuivad küttepuud võrkudes: kask 6 
€/võrk, okaspuu 5 €. Tellimine tel 508 
7430

• Kuivad puud 40 l võrgus. Tel 5380 5508

• Müüa küttepuud .  Saadaval toored 
küttepuud: hall lepp 30-60 cm - 85 €/
ruum, sanglepp 30-60 cm - 90 €/ruum. 
40 L võrgud: klots 5-25 cm - 4.50 €/võrk 
(kuiv), klots 5-25 cm – 4 €/võrk (pool-
kuiv), 30 cm 4.50 €/võrk (toores). Tel 5559 
0853

• Müüa toored lõhutud küttepuud. Halu 
pikkus vastavalt kliendi soovile. Saadaval 
ka küttepuud võrkkotis. Hinnad alates 90 €/
ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald. 
Tel 5375 4750

• M ü ü a  s e p t e m b r i s  l õ h u t u d  kü t-
tepuud 40 cm lepp, 90 €/m3. Tel 5614 
2347

• Müüa toorest lõhutud sanglepa kütte-
puud. Pikkused vastavalt soovile. Hind 
alates 80 €/rm koos transpordiga. Helista ja 
küsi lisa tel 5192 1547

• Müüa puitbrikett 350 €, pellet 390 €, 
kivisüsi 490 €. http://www.algaveod.ee, 
tel 5566 9440

• Kliimakoda OÜ pakub kliimasead-
mete paigaldust, hooldust, müüki. 
Kliimakoda OÜ on käimas kampaania 
Vivax õhksoojuspumpadele. Sobivad 
nii kütteks, kui suvel jahutuseks. Tule 
küsi pakkumist ja leiame sobiva la-
henduse just Teile. info@kliimakoda.
ee või tel 5304 5058

MÜÜA RAKVERES 
KORRALIKKU KUIVA 

LEPPA 40L VÕRGUS . 

Halu pikkus 30 cm. 
Ko   hind 4.50 €! 

Tel 5300 3606

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 9113

• Müüa killustikku, erinevad fraktsioonid. 
Tel 554 9113

METS

www.kuulutaja.ee
LOE
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Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

 

Info tel 5593 3899, 
kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline (r. sibul, petersell, till) kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 12.00

Sibul kg 2.50 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 2. VEEBRUAR.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.00 – 14.30

Kalabuss turul 3. - 4. veebruaril 2023.a.

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

kuulutused.kuulutaja.ee
PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 9113

OST
• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel 5558 5956

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

VANAVARA

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

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel iga-
sugust vanakraami, ka tänapäeva esemeid, 
teile mittevajalike esemeid ja antiiki, hinnad 
head, koju kutsed. Tel 503 1849

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

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

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

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

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

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käe-
võrusid, merevaiku, münte, hõberub-
lasid, paberrahasid, kellasid, hõbedat
(pitsid, lusikad, portsigarid jne). Huvi-
tavad ka vanad rinnamärgid, medalid, 
ordenid, koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. Ostan 
raamatu „Oikumeeni äärel“ 30 €/tk ja 
enne 1940. aastat trükitud nahkköites 
raamatuid (raamatu selg või kaaned on 
nahaga kaetud) ja muid vanu raamatuid. 
Pakkuda võib igasuguseid esivanematest 
jäänud asju! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja ka va-
nemaid raamitud seinapilte, graafi lisi 
lehti, õlimaale, akvarelle, kujusid ja
skulptuure. Samuti ostan igasuguseid 
nõukogudeaegseid keraamilisi kujusid, 
kujukesi, skulptuure ja keraamilisi 
seinaplaate. Võib pakkuda ka pilte mis 
vajavad raamimist ja korrastamist. 
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! 
Said päranduseks korteri või plaanid 
kolida? Ostan üleliigse vanakraami ja 
raamatud! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

TEATED

• Pakkuda parkimiskohta Rakveres, 
Kungla 4. Tel 5554 0476

• Taaskasutuskauplus Maara Rakveres, 
Laada 14- (vana Turuhoone, Turukau-
bamaja ja Keskväljaku vahel) – hea va-
lik meeste pükse kuni ümbermõõduni 
130 cm.

• Kasutatud riided ja segakaup. Kaup-
lus Rakveres, Lai 14. Avatud E-R 10-17, 
L 10-15. Uus kaup, palume külastada!

MUU

• www.toonklaas.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 
2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

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

• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. Era-
elu- ja suhteprobleemide nõustamine. 
Anname teile parimaid soovitusi. Kõne 
hind 1,48 €/min

TÄNA MAAILMAS
1565: Venemaal kehtestus räige terroririik 

T äna 458 aastat tagasi, 3. veeb-
ruaril 1565. aastal andis Ve-
nemaa tsaar Ivan IV Julm väl-

ja dekreedi, millega asutati opritš-
nina. Kui alguses ei nähtud valitseja 
järjekordses ukaasis midagi kohu-
tavat, siis lõpuks kujunes see ajastu 
väga traagiliseks Venemaa ajaloos.

Kui tsaar kuulutas 1565. aastal 
välja opritšnina, siis ei osatud mi-
dagi karta. Selles terminis iseendas 
pole midagi hirmutavat ja see päri-
neb iidsest vene sõnast „opritš“, see 
tähendab „eraldi“, „eriti“ või „välja 
arvatud“. Seetõttu tundus esialgu, et 
tsaar moodustab lihtsalt spetsiaalse 
eliitarmee, mida hilisematel aegadel 
hakati kutsuma kaardiväeks.

Tegelikult moodustas tsaar Ivan 
IV karistusorganisatsiooni, mille-
sarnast polnud varem Venemaa aja-
loos olnud. Selle masinavärgi verine 
tegutsemine määras kogu riigi sise-
poliitika ajavahemikus 1565–1572 
ning seda iseloomustas massiterror 
omaenda rahva vastu.

Tsaaril tekkisid suured lahkhelid 
mingi seltskonna aadlikega: Ivan IV 
soovis iga hinna eest jätkata 1558. 
aastal alanud Liivi sõda, kuid tema 
lähiringkonnas tekkis sellele tugev 
vastuseis. Konflikti tagajärjel põ-
genes märkimisväärne hulk aristo-
kraate välismaale, mille tulemusel 
moodustus seal võimas välismaine 
opositsioonirühm, kuhu kuulusid 
kõik need, kes ei nõustunud tsaari 
poliitikaga.

Kujunenud olukorras otsustas 
tsaar tegutseda kiirelt, otsustavalt 
ja põhimõttekindlalt, tehes kavala 
poliitilise käigu. Ta lasi 1565. aasta 
jaanuaris välja paista, nagu ta tahaks 
vaimulike, bojaaride ja ametnike 
„reetmise“ tõttu loobuda võimust. 
Aga oma armulikkuse ja troonile 
naasmise jaoks seadis ta tingimuse, 
et ta võtab endale erakorralised vo-
litused ja asutab opritšnina. Nii sün-
diski 3. veebruaril 1565 tsaari ukaas 
territooriumi, armee, rahanduse ja 
valitsusasutustega „erilise“ õukonna 
loomise kohta.

Ettevõtmise ulatusest räägib 
tõsiasi, et lisaks tsaarivaldustele 
osutusid kohe opritšninateks Mo-
žaisk, Vjazma, Suzdal, Kozelsk, 
Przemyśl (praegu Poola territoo-
rium), Beljov, Medõn, Dvina, Ve-
liki Ustjug, Kargopol ja Vologda. 
Hiljem liitusid nendega Kostroma, 
Staritsa, osa Novgorodist, Onega 

järve piirkond. Kõik nendest val-
dustest saadud tulu läks opritšnina 
ametnikkonna ja sõjaväe ülalpida-
miseks, mille arv ulatus 6 tuhande 
inimeseni.

Erimäärusega kehtestas tsaar op-
ritšnikutele kohtuallumatuse, mis 
tähendas, et võimuorganite ja koh-
tute jaoks olid nad puutumatud ning 
neid ei saanud vastutusele võtta. 
Tsaarile alluvast opritšninast sai for-
maalselt koguni riik riigis.

Ülejäänud riiki hakati kutsu-
ma „zemštšinaks“, mida opritšnina 
ülalpidamiseks samuti maksustati 
100 000 rublaga. „Zemštšina“ all 
mõeldi Ivan IV ajal Venemaa osa, 
mis eraldati opritšnina moodusta-
misel omaette valitsetavaks maaks, 
mis ei allunud mitte tsaarile, vaid oli 
bojaaride võimu all.

Vara ümberjagamisega opritšni-
na valdustes kaasnes ohjeldamatu 
ja verine terror: kohalikud bojaa-
rid jäeti ilma nende valdusest, mis 
anti opritšnikutele, aga neid endid 
süüdistati sageli „reetmises“ ning 
hukati koos teenijate, talupoegade 
ja pereliikmetega. Pärast seda levis 
poliitiline terror üle kogu riiki. Isegi 
avalikult väljendatud rahulolema-
tus opritšninaga tähendas surma-
otsust.

Opritšnina paiskas riigi püsiva 
õuduse seisundisse ja nõrgendas 
oluliselt majanduslikku ja sõjalist 
jõudu. Maksude maksmata jätmine 
ja talupoegade põgenemine muu-
tus massiliseks ning 1571. aastal 
tegi tsaar ebameeldiva, puhtsõjalist 
laadi avastuse: karistusväed, üks-
kõik kui palju neid toita ja kullaga 
meelitada, on sobimatud lahingu-
väljal vaenlase regulaararmeega 
võitlemiseks. Seda kinnitas vene-
laste purustav lüüasaamine Revali 
lähedal Liivi sõjas. Ja samal aastal 
põletas Krimmi khaan Devlet Giray 
poole Moskvast maha ja viis mõne 
allika järgi minema kuni 150 tuhat 
inimest.

Pettunud ja väsinud Ivan IV tü-
histas 1572. aastal opritšnina ja ta-
gastas osa konfiskeeritud maadest 
ellujäänud omanikele. Opritšninal 
polnud ühtegi positiivset tulemust. 
Kuid negatiivsed tagajärjed olid ilm-
sed: lisaks umbes 15 tuhandele huk-
kunule põhjustas see järgneval küm-
nendil üleriigilise kriisi.

Allan Espenberg
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3.02 kell 19 „Ohtlik meetod“ v/s lav. 
Madis Kalmet
3.02 kell 19 „Lihtsalt, rõõmuks“ s/s, 
kontsertlavastus
4.02 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s, lav. 
Peeter Raudsepp
4.02 kell 19 „Kõike head, vana Tori-
seja“ v/s, lav. Eili Neuhaus
6.02 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, 
lav. Helen Rekkor
8.02 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, 
lav. Urmas Lennuk
9.02 kell 19 „Rosmersholm“ s/s, lav. 
Peeter Raudsepp
9.02 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, 
lav. Helen Rekkor 

ARVUSTUS

Peaosades Micheal Ward Stephenina ja Olivia Colman Hilaryna. Foto: pressimaterjalid

„Valguse impeerium“
Sellelgi nädalal jõuab kinodesse üks Oscari nominat-
siooniga film, „Valguse impeerium“ kandideerib parima 
operaatoritöö vallas.

Margit Adorf

See, et filmile vaid operaatoritöö nominatsioon pudenes, ei tähenda mui-
dugi seda, et linateos muus osas kuidagi halb oleks – näiteks tasub kindlasti 
esile tõsta peaosa täitvat näitlejatari Olivia Colmani, aga ka filmi muusikat. 
Paraku on selle filmiga siiski nii, et see on paljudel erinevatel festivalidel 
ja preemiate jagamistel olnud nominentide seas, kuid veel ei ole ühtegi 
preemiat saanud, ega tea, kas saabki. Siiski on kindel, et kui juba peetak-
se preemia nominendi vääriliseks, siis on tegemist keskmisest tublima 
saavutusega. Muide, film oli ka eelmise aasta PÖFFi kavas, programmis 
Screen International kriitikute valik.

Tegemist on romantilise draamaga, mille stsenarist-režissöör on Sam 
Mendes, kes sai eestlastest kinopubliku jaoks kuulsaks filmiga „American 
Beauty“ (1999), kus mängis ka otsapidi Eestiga sugulussidemeid omav 
Mena Suvari. Vahepeal on muidugi palju vett merre voolanud ja kuigi see 
üle 20-aasta vanune film on ka väga hea, siis „Valguse impeeriumit“ kii-
detakse Mendese seni parimaks tööks. Küps, inimhinge süüviv, emotsio-
naalne. Olgu veel öeldud, et tegemist ei ole ameerikaliku armastuslooga, 
see on puhas briti kraam, ka tegevus toimub Inglismaal, Kentis.

Vaataja viiakse ajas tagasi, 1980ndatesse, aega, mil läänemaailma uh-
kemad kinod olid nagu teatrisaalid ja kus ühes Kenti linna sellises kinos 
töötab Hilary Small (Olivia Colman), kes on ühtlasi  oma ülemuse armuke. 
Tal on mentaalseid probleeme, bipolaarse häire tõttu kasutab ta ravimeid. 
Tema elu ei ole just ladus ja sulnis ning õnne ja rõõmu täis, vastupidi, ta 
võitleb depressiooniga.

Siis aga võetakse tööle mustanahaline noormees Stephen (Michael 
Ward), kes keskealise Hilaryga peatselt sõbruneb ja neil tekib ka roman-
tiline suhe. Toonasel Inglismaal on rassism veel laes ja nii ei saa Hilary ka 
oma uut suhet rahulikult avalikult nautida, vaid tuleb sedagi varjata nagu 
armukeseks olemist. Depressioon kandub edasi ka uude suhtesse, lisaks 
saab Stephen räigelt peksa selle eest, et ta on kes ta on.

Kindlasti muudab selle linateose vaatamisväärseks juba varem mainitud 
suurepärane operaatoritöö Roger Deakinsi käe all, kes on muide võitnud 
kaks Oscarit ja kokku 179 erinevat preemiat oma valdkonnas, erinevaid 
nominatsioone teist samapalju lisaks.

Huvitava faktina võib filmi kohta märkida seda, et tegemist on Mende-
se esimese täiesti ise kirjutatud stsenaariumiga, kõik varasemad tööd on 
olnud kellegi teise poolt kirjutatud stsenaariumi alusel. Samas on see lina-
teose väikeseks nõrkuseks, kuna kohati võib tunduda, et sinna on tahetud 
sisse panna korraga liiga palju. Näitlejad siiski mängivad kõik kenasti välja 
ja film ei muutu sisult lämmatavaks. Etteaimatavat rada pidi see siiski 
kulgeb, siin ei tasu oodata mingeid erilisi üllatusmomente. Rohkem oleks 
ekraanil tahtnud näha kino juhataja Donaldi rolli täitvat superstaari Colin 
Firthi, kelle roll jäi liiga pisikeseks.

Filmist jääb kõlama mõte, et keegi teine ei saa sinu eest elada sinu elu 
ega mitte keegi ei too midagi sulle kandikul kätte – ikka ise pead oma unis-
tuste poole püüdlema ja oma elu elama nii nagu sa seda suudad ja oskad.

Minule isiklikult jäi film veidi igavaks, kuigi kõik oli ilus vaadata ja näit-
lejad tasemel. Küll aga ma ei arva, et kõik saalis niheleksid ja kella vaa-
taksid, kindlasti meeldib see romantiliste draamade austajatele ja ehk nii 
mõnigi poetab filmi jooksul ka pisara. Siin linaloos mängivad visuaalsed 
detailid, vaatamist ja kaasamõtlemist jagub aeglasema tempoga filmide 
austajaile küll.

TÄNA MAAILMAS

1967: kuulsa popstaari 
Luigi Tenco õnnetu lõpp
Siinkohal avaldame möödunud reedel ilmumata jäänud „Täna maailmas“ rubriigi artikli tagantjärele.
Täna 56 aastat tagasi, 27. 
jaanuaril 1967. aastal suri 
Itaalia üks andekamaid 
lauljaid Luigi Tenco. Ta elas 
kõigest 28aastaseks. Pä-
rast ebaedu San Remo 
(Sanremo) laulufestivalil te-
gi mees väidetavalt enese-
tapu, kuigi on kahtlustatud 
ka tapmist.

Allan Espenberg

21. märtsil 1938 sündinud Luigi 
Tenco oli andekas helilooja, kaunite 
romansside esitaja ja Adriano Ce-
lentano sõber, aga samas ka mässu-
meelne ja anarhist. Mees oli 26aas-
tane, kui ta kohtus Itaalia-Prant-
suse 33aastase lauljanna Dalidaga, 
kes võrdles hiljem seda kohtumist 
entomoloogi kirega, kes preparee-
rib mikroskoobi all inglitiiba. See 
kohtumine etendas olulist rolli nii 
Tenco lauljakarjääris kui üldse elus.

Üks oli mässaja, teine oli staar. 
Nad said kokku, mees puudutas 
naist, naine sai sellest elektrilöögi ja 
murdus, kirjutati ajakirjanduses. See 
oli tõsine algus bulvariromaanile, 
mis huvitab teadupärast kõiki itaal-
lasi, eeskätt koduperenaisi.

San Remo järjekordse laulukon-
kursi eel oli Dalida uus armuromaan 
noore ja nägusa lauljaga ajakirjandu-
se meelisteemaks. Mõni päev enne 
festivali algust jaanuaris 1967 ilmu-
sid Dalida sensatsioonilised interv-
juud, milles ta rääkis võimalikust 
abielust Luigiga. Sellega oleks pida-
nud vähemalt publikupoolne toetus 
neile tagatud olema. Ka produtsen-
did olid lubanud Tencole San Re-
mos kindlat võitu, nende avalikkuse 
ette paisatud armastuse tõttu võis 
oodata isegi žürii soosingut. Kuid 

midagi läks valesti: oli siis tegu jube-
da ebaõigluse või kellegi kavandatud 
lõksuga.

Igatahes sündis mõte, et Dali-
da ja Luigi Tenco võiksid 1967. 
aasta San Remo festivalil esineda 
üheskoos. Enne laulukonkurs-
si püüdsid Tenco sõbrad veenda 
teda loobuma festivalil esinemast, 
kuid Tenco oli juba mängus sees 
ja ei saanud keelduda. Ta osaleb 
ju võidu eest koos Dalidaga, nai-
sega, keda ta armastab. Kuigi ega 
talle endalegi esinemismõte eriti 
ei meeldinud ja ta läks lavale üsna 
vastumeelselt. Teda tuli õhtujuh-
tide poolt lausa tõugata mikrofoni 
ette.

26. jaanuaril 1967 kell 22.15 esi-
taski Tenco San Remos enda kirju-
tatud laulu „Ciao amore, ciao“, mille 
publik võttis vastu suure aplausiga. 
Kui aga tehti teatavaks kohtunike 
punktid, saabus saali haudvaikus. 
Tenco laul sai žüriilt vaid 38 punk-
ti 900 võimalikust, jäi 12. kohale ja 
ei pääsenud finaali. Suuremat häbi 
laulja ja helilooja jaoks on raske ette 
kujutada.

Kohe kontserdi järel rääkis Tenco 
sellest, kui lollid on pealtvaatajad ja 
kritiseeris teravalt žürii otsust. See-
järel suundus kasiinosse, kus mängis 
maha kuus miljonit liiri, jõi kõvasti, 
sõimles ja ropendas ning saatis kõi-
ki kuradile. Dalidale kanti ette, et ta 
olevat neelanud rahusteid ja loputa-
nud neid alla rohke alkoholiga. See-
järel siirdus Tenco oma numbritup-
pa hotellis.

Kaks saatuslikku naist
Savoy hotelli töötajad kuulsid 27. 
jaanuari öösel numbritoast 219, kus 
peatus Luigi Tenco, püstolilasku ja 
seejärel karjatust. Nad teatasid sel-
lest hotelli juhtkonnale, kes kutsus 

kohale Dalida. Kümne minuti pä-
rast, umbes kell 2.15 jõudiski Dalida 
hotelli ja palus varuvõtit. Sisenedes 
Tenco tuppa, nägi naine kõigepealt 
laual kirjakest, seejärel voodi alt 
paistvaid Tenco kingi. Arvates, et 
mees on surmavalt purjus, jooksis ta 
talle appi.

Dalida ehmatus oli suur, sest 
Tenco pead kattis verine padi, tema 
ümber oli aga vereloik. Surnukeha 
juures vedeles Waltheri püstol. Mil-
lest võis Dalida sel hetkel mõtelda, 
vaadates meest, kellest pidi kuu aja 
pärast saama tema abikaasa?

Luigi jättis maha hüvastijätukir-
ja: „Ma armastasin Itaalia publikut 
ja pühendasin mõttetult talle viis 
aastat oma elust. Ma ei tee seda sel-
lepärast, et olen elust väsinud (see 
on midagi muud), vaid protestiks 
publiku vastu, kes saadab „Io, tu e le 
rose“ finaali, ja žürii vastu, kes valib 
välja laulu „La rivoluzione“. Loodan, 
et kellegi jaoks on see õppetunniks. 
Hüvasti. Luigi.“

Ametliku versiooni kohaselt lõ-
petas laulja oma elu enesetapuga, tu-
listades endale kuuli pähe Walthe-
riga, mille ta oli kolm kuud varem 
omandanud enesekaitseks.

Pool aastat hiljem andis Dalida 
avameelse teleintervjuu. Kaamera 
näitas suures plaanis tema pisaraid. 
„Tenco võttis rahusteid koos vis-
kiga. Sellises olukorras võib igaüks 
teha lollusi,“ korrutas lauljanna. 
„Jah, ma armastasin teda väga,“ ütles 
Dalida. Kuid paljud inimesed ei us-
kunud Dalida sõnu ja arvasid, et ta 
varjab midagi.

Alles 30 aastat hiljem saadi teada, 
mida Dalida varjas. Siis avalikustati 
Luigi Tenco kirjad oma armsamale, 
kelleks polnud üldsegi Dalida. Laulja 
salapruudi nimi oli Valeria.

Just selle saladusliku tüdruku 

juurde lubas Tenco kohe pärast lau-
lukonkursi lõppu sõita, et puhata 
enda ümber puhkenud suurest ki-
sast-kärast. Mõned read Tenco nen-
dest kirjadest on üsna šokeerivad. 
Nii kirjeldab ta Dalidad kui kuulsuse 
poolt rikutud, pahelist ja hüsteeri-
list naist, kellega ta pidi suhtlema 
üksnes äriedu nimel. „Kuradile San 
Remo! Tahan pääseda sellest kao-
sest, kuhu mind meelitati, lubades 
paradiisi,“ kirjutas Tenco pool-
teist kuud enne San Remo festivali 
Valeriale.

Kas ikka oli enesetapp?
Paljude aastakümnete jooksul on 
kaheldud Tenco surma ametlikus 
versioonis. Tenco enesetapu teemal 
on ilmunud Itaalias hulgaliselt artik-
leid ja mitu raamatut, mis kahtlevad 
enesetapus. Mitu korda on alustatud 
uurimist Tenco surmapõhjuste koh-
ta, kuid need pole kuhugi jõudnud. 
Igatahes on tõstatatud ka kuri kaht-
lus, et Dalida mõned lähemad kol-
leegid võisid asjaga seotud olla.

Kui tegemist oli enesetapuga, siis 
miks oli lask pähe tehtud vasakult 
poolt, kuigi Tenco oli paremakäe-
line? Kas surmaeelse kirja kirjutas 
ikka Tenco ise? Kulus palju aastaid 
ja tehti väidetavalt koguni viis eks-
pertiisi, et kinnitada, et kirja auto-
riks oli ikkagi Luigi.

Veel üks imelik asi. Kui purjus 
inimene tulistab endale kuuli pähe, 
siis ta vaevalt mõtleb sellele, kuidas 
nägu pärast surma välja näeb. Kuid 
Tenco oli katnud oma näo padjaga, 
et mitte jätta nahale püssirohujälgi. 
Kõige suuremaks saladuseks on aga 
ikkagi Valeria, keda pole praktiliselt 
mitte keegi mitte kunagi näinud. 
Võib-olla „kadus“ samal kombel te-
magi? 
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„Keskajal oli liha kõige olulisemaid ja armastatumaid toi-
duaineid, mida tõesti ka palju tarvitati. Eelkõige on tuntud 
liharohked pidusöögid, kuid ka igapäevaellu jätkus seda 
piisavalt,“ tõdes ajaloodoktor Inna Põltsam-Jürjo Rakvere 
linnakodaniku majamuuseumis peetud loengul.

Ülle Kask

„Liha peeti mitmel põhjusel kesk-
ajal üheks parimaks toiduaineks, 
mis maitses hästi. Aga liha söömine 
oli tol ajal ka jõu ja võimu sümbol. 
Rüütlitelt või sõdalastelt nõuti pi-
devat valmisolekut ja vormisolekut. 
Kui sõdalane oli suuteline sööma 
hästi suures koguses liha, siis näitas 
see tema kvaliteeti ja headust sõja-
mehena,“ kõneles ajaloodoktor Põlt-
sam-Jürjo.

Ta jätkas, et tõik, kui palju oli või-
malik liha toiduks valmistada, seda 
pakkuda ja serveerida ühe söömaaja 
jooksul, sõltus inimese sotsiaalsest 
seisusest ja materiaalsetest võima-
lustest. Rääkimata sellest, et tol ajal 
põhineski võim tugevate ühiskonnal 
ja füüsilisel jõul, mida liha kõige sel-
gemalt garanteeris.

Keskajal jaotati loomi kasuli-
keks ja kahjulikeks. Kasulik loom 
oli inimesele täielikult allutatud ja 
inimene oli loomast alati kõrgemal 
seisev, kuna keskaja käsitluses loo-
mal polnud hinge. Kõrgem seisund 
– positsioon teiste liikide üle tuli ka 
n-ö toidu või liha hankimisest ja hä-
davajalikust looma tapmisest. Liha 
hankimise viis seadis inimese teis-
test elusolenditest kõrgemale.

Ajaloolane rõhutas, et teema, mil-
le peale alati ei tulegi, on liha seos 
näljaga. Loomne toit aitas inimestel 
näljaaegu paremini üle elada kui te-
ravili. Kui peaaegu midagi süüa pol-

nud, lasti loomadelt eluspüsimiseks 
verd ja elati sellest. Kui ilmastiku-
tingimused olid nii äärmuslikud, et 
vilja polnud võimalik külvata, vil-
jasaagid ikaldusid kogu aeg ja leiba 
polnud lauale panna, saadi liha siiski 
nii koduloomadelt kui metsloomi ja 
linde küttides. Lihatoit võis olla näl-
jaajal päästvaks õlekõrreks.

„Kahjuks keskaja Rakvere koh-
ta pole infot, mis siinset toidulauda 
aitaks kirjeldada. Need on tõesti 
mõningad üksikud fragmendid,“ 
kõneles Põltsam-Jürjo. „Kõige tun-
tumad on Balthasar Russowi kirjel-
dused Liivimaa provintsi kroonikas, 
millest võib järeldada, et toiduga oli 
tollal kõik väga hästi, kõike oli palju 
ja kõik oli odav. Siin valitses Rus-
sowi meelest õgimine, lakkumine, ja 
priiskamine, liha oli hea hinnaga ja 
kättesaadav.“

Arheoloogilistele loomade luus-
tike andmestikele tuginedes tarvi-
tati professori sõnul toiduks kõige 
rohkem veiseid, lambaid, kitsi, sigu 
ja metssigu. Sulelistest kanu ja ha-
nesid. Haneparaad oli väga levinud. 
Ordulinnuse visitatsioonist aastal 
1451 selgub, mida toiduainetest 
linnuses hoiti. Kõige tähtsam oli 
sool, kuid varuti ka kõikvõimalik-
ku teravilja ja humalaid. Oluliseks 
proviandiks peeti seapekki ja soola-
liha, veiseliha, kuivatatud liha, eriti 
lammast. Kuna keskajal oli oluline 

paastumine, siis ainult lihaga läbi ei 
saanud, pidi olema ka kalavaru.

Põltsam-Jürjo kõneles, et ordu-
mõisates kasvatati palju kariloomi. 
Näiteks Keila ordumõisas aastal 
1559 kasvas üle 100 lehma, 25 här-
ga, 22 pulli, 24 kitse, 35 lammast, 78 
siga, 4 nuumsiga, 4 süldipõrsast. 17. 
sajandi mõisamajapidamistest tuleb 
välja, et sigu nuumati odraga, mida 
ei kasvatatud ainult õlle tegemiseks.

„Mis puudutab orduisandaid, 
aadlikke, aga ka linnakodanike elii-
ti, siis nende lauale sattus ka mets-
loomi ja linde,“ teadis ajaloodoktor. 
„Eriti linnakodanike puhul tasub 
tähele panna metslindude väga suurt 
tähtsust. Kui jaht suurtele ulukitele 
oli muutunud keskaja lõpus ainult 
aadlike privileegiks ja mõnel pool 
talupoeg ei tohtinud vaat et jänest-
ki püüda, siis lindude küttimine toi-
duks oli kõigile vaba. Ja üle Euroopa 
mitmed metslinnud ja veelinnud 
olid väga olulised linnakodanike 
toidusedelite täiendajad. Kuid kui 
lindude püüdmine muutus suureks 
ohuks nende arvukusele ja mõned 
liigid sattusid hävimisohtu, võeti 
vastu jahikeelde. 18. sajandil kehtes-
tati näiteks põldpüüdele ja nurmka-
nadele jahikeeld.“

Russow mainib Liivimaa pro-
vintsi kroonikas, et orduajal muuga 
ei tegeletudki kui küttimisega: „Mis 
puutub aga orduhärrade, toomhär-
rade ja aadli ning nende poole pu-
gejate igapäevasesse töösse, siis ei 
olnud see tol ajal muud kui küttimi-
ne, jaht, täringu- ja kaardimäng, rat-
sutamine ja sõitmine ühest pulmast 
teise.“

Ajaloodoktor märkis, et pidusöö-
mingute menüüde kohta pärinevad 
andmed põhiliselt Tallinnast, tuues 

näiteks Tallinna Rae hingedepäe-
va pidusöögi aastal 1421. Pidulauda 
mahtus ehk kümmekond inimest, 
aga toidu valmistamiseks tarvitati 
22 kana, 21 hane, 2 talle, 5 lammast, 
5 veiselihast moorpraadi, 5 tagumi-
se koodi suurust seasinki, 2 paari 
metskuldi kintse, 7 paari seajalgu, 2 
seaprae tükki, 2 sea rinnatükki ja 12 
loomakeelt. Nende andmete põhjal 
järeldub, et huvitavaks traditsioo-
niks peeti lahkunute mälestamist 
rohke sealiha söömisega.

„Keskaja uhkeid pidusööminguid 
iseloomustas peale liharohkuse ka 
lauakaunistus või üllatusroog,“ kõ-
neles Põltsam-Jürjo, kelle teada 
kanti Tallinnaski aastal 1513 ordu-
meistri vastuvõtuks pidulauale kul-
latud paabulind. „Me võime mõel-
da, et Rakveregi võib sellega seotud 
olla, kui Rakvere foogt paabulindu 
nägi,“ ütles ta.

Naine lisas, et ka luikesid ja kur-
gesid kasutati lauakaunistuses. Seks 
puhuks jagati õpetusi, et nad tuleks 
serveerida nii, et nad näeksid väl-
ja nagu elus. Lindude elutruudus ja 
loomutruudus pidi raudselt tagatud 
olema. Suuremates ja peenemates 
Euroopa õukondades toodi üllatus-
roogade käigus söögisaali koguni 
elusaid loomi. Pirukate seest lenda-
sid välja linnud või kusagilt lasti siga 
lahti. Loomad tegid tolleaegse kom-
be kohaselt pidusöögi tervikuks ja 
andsid sellele erilise aktsendi.

Küsimuse peale, kas kasse ja koeri 
ka keskajal söödi, vastas ajaloodok-
tor, et selle kohta andmed puudu-
vad. Arheoloogid on aga leidnud, et 
kassi nahka ja koera nahka kasutati 
rõivastes. „Kui mõtleme aga nälja-
hädade peale, mil kõike söödi, rää-
kimata kannibalismist, siis kui juba 

Liha keskaja inimese argi- ja pidupäeva menüüs
rõivaid kõlbas kanda, küllap söödi 
ka nende elukate liha,“ arvas ajaloo-
doktor.

„Kes huvi tunneb, võib lugeda 
vastilmunud nelja autori (Juhan 
Kreem, Ivar Leimus, Anu Mänd, 
Inna Põltsam-Jürjo) raamatut „Loo-
mad keskaegse Liivimaa ühiskonnas 
ja kunstis“,“  soovitas ajaloodoktor 
Inna Põltsma-Jürjo.

Aasta tagasi tabas Marek 
Riimat, kes Rahklas Liiva-
mäe talus miniloomaeda 
peab, kuri haigus. Mitu 
ebaõnnestunud operat-
siooni surusid tegusa loo-
mapidaja ratstooli. Õnnetu-
sed tulevad ikka mitmekau-
pa ja mees on sunnitud 
rõõmu pakkuva harrastuse-
ga koomale tõmbama, sest 
abi on raske leida.

Piret Saul-Gorodilov

Miski ei ennustanud, et kõik lagu-
nema hakkab ja Marek Riima tule-
vikuplaanide hulka kuulus koguni 
konverentsimaja ehitamine, milles 
huvilised saaksid pidada sünnipäevi 
ja lastepidusid. „Isegi materjalid olid 
valmis ja seal nad seisavad,“ ohkas 
mees.

Kui tema parem jalg hakkas aas-
ta tagasi reetlikult tudisema ja nõr-
kusemärke avaldama, siis tuvastati 
Mareki seljaajus kaks tsüsti. 25. 
jaanuaril tehti Tartus operatsioon 
ja kuue päeva pärast tundus talle, 
et võiks lausa tantsid. „Siis hakka-
sid jalad alt ära kaduma,“ meenutas 
ta sündmuste käiku. Mees tajus, et 
kõik pole korras, aga haiglas korrati 
iga päev: „Ootame, vaatame, jälgi-
me.“ Sõnad ei aidanud, sest jalad jäid 
juba haiglas järjest nõrgemaks, nii et 

Marek ei suutnud isegi füsioteraa-
piat kaasa teha.

11. veebruaril saadeti ta haigla 
uksest välja rulaatori abil, aga küm-
me päeva hiljem oli mees Tartus 
tagasi. Leiti, et selga on tekkinud 
veretsüst. Kui enne operatsiooni 
suutis Marek Riima veel seinte najal 
liikudes ise dušši all ära käia, siis 2,5 
tundi hiljem, narkoosist ärgates, oli 
kogu alakeha halvatud.

Sellega operatsioonidejada para-
ku ei piirdunud. Nädal hiljem tun-
dis Marek peas talumatut survet ja 
läbivaatusel selgus, et haava hakkas 
kogunema vedelik, mis tekitas rõ-
humise tunde peas. Kolmanda ope-
ratsiooniga püüti viga parandada ja 
öeldi, et nüüd õmblesime tugevama 
niidiga ja panime liimi ka vahel.

„Huvitav, kuidas nad siis enne 
selle haava kinni õmblesid,“ arutles 
Marek, kes leiab, et vale ravi tõttu 
on tal pool elu untsus. Mees saab ke-
vadel 47-aastaseks ja sellises vanuses 
minnakse ikka plaanidega edasi. Eri-
ti puudutab see kümmekond aastat 
arendatud miniloomaaeda.

„Hiilgehetkel oli oma 400 loo-
ma-lindu,“ rääkis Marek, kes erilise 
hasardiga soetas igasuguseid reba-
seid. „Korsakid ehk stepirebased, 
polaar-rebane, puhast verd hõbere-
based, sinirebased ja nende erinevad 
vormid,“ loetles ta. Mees arvutist 
reinuvaderite pilte, mille juurde sel-
gitas, kes neist on punase vormiga 
hõberebane ja loomulikult meenu-

tas ikka veel kibestunult oma pleh-
kul pistnud marble vormiga erilist 
hõberebast, kelle metsloomaühing 
kinni püüdis ja keeldus talle tagas-
tama.

Aasta on piisavalt pikk aeg, et 
arengu asemel algab hääbumine. 
Mehejõu puudumine nii suures 

majapidamises hakkas endast kohe 
tunda andma. Juba eelnevalt tööde-
ga ülekoormatud perenaise Taimi 
Susi jaoks muutus olukord hoopis 
väljakannatamatuks, kui tuli haka-
ta lisaks veel ratastooli aheldatud ja 
pooleldi halvatud mehe eest hoolit-
sema.

Möödunud aasta lõpus lahkus ta 
talust, et asuda omaette elama. Tai-
mi rääkis, et miniloomaia kõrvalt 
polnud mitu aastat võimalik teise 
töö peal käia ja nüüd tuleb jälle eluga 
järjepeale saada. Taimi meenutas, et 
loomaaeda kunagi plaanis ei olnud 
ja soetatud sai lihtsalt kolm küüli-
kut ja neliteist kana. Sellest, et ühel 
päeval sirutavad tema poole koonu-
sid sellised loomad nagu ninakaru ja 
pesukaru või et toita tuleb lisaks ta-
vapärastele kodulindudele kakkusid, 
jaanalinde, emusid ja nandusid, ei 
osanud naine undki näha.

Marek Riima sõltub praegu suu-
rel määral kodushooldajast, kelle ta 
pika otsimise peale leidis. Kõrvalist 
abi vajab ta juba varahommikul riie-
tumisel, voodist ratastooli saamisel 
ja hügieenitoimingutes. Samal ajal 
kui hooldaja Marekut tubastes toi-
metustes ja ahju kütmisel aitab, toi-
metavad loomadega kaks vabataht-
likku talitajat.

Lõunaks on loomadele esimene 
tiir peale tehtud ja talitajad arutavad 
Marekuga köögis sooja kohvitassi 
taga, mis on kõige pakilisemad te-
gemised ja kuidas vajaliku sööda ja 
laudasaadustega asjad joonel hoida.

„Mune ma enam naljalt inkubaa-
torisse hauduma ei pane,“ ütles Ma-
rek nukralt ja lisas, „ega loomapida-
mine pole odav lõbu. Mida harulda-
sem ta on, seda kallim pidada.“

Suuremad meestetööd on tege-
mata ja nukralt vaatas mees aknast 

Miniloomaaia saatus on peremehe tervise pärast ohus

Taltsad rebased on väga solvunud, kui neid iga päev vaatamas ei käi. Marek nunnutab 
hõberebast nimega Papa. Foto: erakogu

välja – vihm sulatas järjest pooleli 
jäänud projekte lume alt välja ja sü-
gisel jäi hoov harjumatult rääma.

„Sügisel kuulutasime küll talgu-
päeva välja. Tegime kõik jaanalin-
numuna omleti ja supi valmis, et 
pakkuda. Aga ainult paar inimest tu-
ligi kohale,“ kurtis ta ja loodab väga, 
et leidub rohkem inimesi, kes oleks 
nõus tema loomatalitajatele appi 
tulema, sest ka nemad vajavad vabu 
päevi.

Marek püüab ratastoolis istu-
des vähemalt kätele tegevust leida. 
„Teen kõike, mida saan teha ja mil-
lele ratastooliga ligi pääseb,“ rääkis 
ta ja näitas arvutist hulgaliselt pilte 
ja videosid. Mõne looma kasvulugu 
on pildijadana näha. Armsad ja nal-
jakad, südantsoojendavad ja nukraks 
tegevad meenutused Liivamäe mini-
loomaia parematest päevadest.

„Tegelikult on igal loomal oma 
nägu, isegi oma jaanalinnul teed 
näo järgi vahet,“ kinnitas ta ja näitas 
pehme vooderdusega stepirebaste 
kuuti, mida teismeeas poeg Kevin 
aitas ehitada. „Loomadel peab hea 
olema,“ kommenteeris ta pilti. Mees 
muretseb miniloomaaia tuleviku pä-
rast. Abikäsi on väga-väga vaja.
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• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 Tel 5647 3004

* AALTONEN

* REMONTE* REMONTE

* RIEKER

* CAPRICE* TAMARIS

SAABASTE

HINNAD ALL

-30%

-20%-40%

-50%

-40%

-40%

-30%

Tegeleme ainult Lääne-Virumaal

Katused Üldehitustööd Fassaadid- -

Vihmaveesüsteemide valmistamine

Soojustamine puistevillaga

Katusepleki müük/paigaldus

Plekipainutustööd

Liistprofiilide valmistamine

Katuseredelite, lumetõkete jms müük/paigaldus

5330 1455
5340 6519

virumaa.katused@gmail.com
www.virumaakatsued.ee

Tel. +372 516 4647
info@1pur.ee /  www.1pur.ee

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Kvaliteetne materjal ja kiire töö.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786,•

e-mail: kyttesalong@gmail.com www.küttesalong.ee•

Järelmaksu
võimalus!

Oleme avatud:

E-R 8.00-17.30

L 9.00-14.00

KÜSI PAKKUMIST TERVIKLAHENDUSELE!KÜSI PAKKUMIST TERVIKLAHENDUSELE!KÜSI PAKKUMIST TERVIKLAHENDUSELE!

Õhk-vesi soojuspump -
keskkonnasõbralik ja mugav küttelahendus
Õhk-vesi soojuspump -
keskkonnasõbralik ja mugav küttelahendus
Õhk-vesi soojuspump -
keskkonnasõbralik ja mugav küttelahendus

Päikesepark -
sinu kindel investeering tulevikku

Päikesepark -
sinu kindel investeering tulevikku

Päikesepark -
sinu kindel investeering tulevikku

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 28.02

B-kat e-õpe 07.02 ja 09.02
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 16.02

+372 53 315 398
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