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Täpselt täna, 8. aprillil, täitub 
25 aastat päevast, mil lugeja-
teni jõudis Kuulutaja esimene 
number. Kui algul ilmus leht 
teisipäeviti, siis juba aastaid 
on Kuulutaja-päev reede. 
Praegu on nädalaleht tasuta 
kättesaadav kõigis 74-s Gros-
si Toidukaubad kaupluses üle 
Eesti.

Katrin Uuspõld

„Ma mäletan väga hästi, kuidas Kuu-
lutaja alguse sai. Eha Neito võttis 
minuga ühendust ja ütles, et tal on 
mulle üks äriline jutt. Mul on mee-
les, et kohtusime temaga Wesen-
berghi hotellis ja ta rääkis mõttest 
teha tasuta jagatav leht, mille tulu 
tuleks reklaamist,“ jutustas Kuuluta-
jat välja andva AveC Kirjastuse OÜ 
omanik Oleg Gross. „Nägin tol ajal 
selget nišši sellisele lehele, et tekiks 

konkurents ka kohalikul reklaami-
turul. Eha Neito oli aastaid Kuuluta-
ja peatoimetaja.“

Gross jutustab, et uuele lehe-
le kuulutati välja auhinnafondiga 
nimekonkurss, mille võitis kon-
kureeriva ajalehe Virumaa Teataja 
peatoimetaja Hannes Kuusma. „Ni-
mesid laekus konkursile väga palju, 
aga tema pakutud Kuulutaja tundus 
kohe igati loogiline ja õige. Meenu-
tan Hannes Kuusmat suure lugupi-
damisega, ta oli ka ajakirjanikuna 
väga tasakaalustatud ja intel-
ligentne.“

Gross viitab, et mõni aeg 
hiljem hakkas Eestis ilmuma 
teinegi Kuulutaja nime kandev 
leht – kristliku sisuga. „Meie 
olime Kuulataja nime patendee-
rinud, aga läksime siiski komp-
romissile: kui nad panevad lehele 
nimeks kristlik leht Kuulutaja, siis 
pole vajadust neil nime muuta,“ sel-
gitas Gross.

Kuulutaja omanikfirma nime 
AveC pani ettevõttele Oleg Grossi 
lapsepõlvesõber ja pinginaaber Jaan 
Neidorf, kes kahjuks eelmise aasta 
lõpus meie seast lahkus. 

 „Prantsuse keeles on sõna „avec“ 
tähendus „koos“. Jaani loogika nime 
valikul oli ilmselt ka see, et nimi 
algaks a-tähega ja oleks nõnda igal 
pool otsingutes eesotsas leitav,“ 
selgitas kõik need 25 aastat lehe fi-
nantsasjade eest hoolitsenud AveC 
Kirjastuse OÜ juhatuse liige Rita 
Uukkivi.

Ettevõtja Oleg Gross märkis, et 
aasta pärast Kuulutaja ilmuma hak-
kamist astus ka Hans H. Luik Eesti 
Päevalehega Kuulutaja omanikerin-
gi. „Aga 2002. aastal ostsin ta osaluse 
tagasi,“ rääkis Gross.

Kuulutaja toimetus alustas Rak-
veres Vilde 6a ruumides, aga kui OG 
Elektra kompleksis Lepna külje all 
Tobia külas valmis raamatupidajate 
ruumide kapitaalremont ja ehitati 
juurde uut kontoripinda, kolis 2016. 
aasta jaanuaris sinna ka lehetoimetus. 
Rakvere Vilde tänava hoones olevas 
kaupluses Joogid võetakse aga kuu-
lutusi tänaseni paberkandjal vastu, 
enamik kliente eelistab 
neid sisestada 

siiski Kuulutaja veebis. Lehte saab 
tellida Ekspressposti kaudu (www.
tellimine.ee) ka koju postkasti – leht 
ise on tasuta, tellijal tuleb kanda vaid 
kojutoomistasu.

Esimene Kuulutaja oli neljalehe-
küljeline, kõige paksemad ilmunud 
numbrid on olnud isegi 32 lehekül-
ge. „Kõik olenevalt majanduse olu-
korrast Eestis,“ märkis Rita Uukkivi 
ja Oleg Gross täpsustas, et kõige pa-
remad ajad olid kuni majanduskrii-
sini 2009. aastal.

„Leht on ennast nende aastate 
jooksul ära majandanud ja omani-
kuna ei ole ma pidanud peale maks-
ma,“ rääkis Oleg Gross. „Tasuta 
lehe kontseptsioon reklaamimüügi 
kaudu on end õigustanud ja jätkame 
samamoodi.“

Kuulutaja 25 ja OG Elektra 30 
sünnipäeva on plaanis kevadsuvel 
tähistada reklaamiklientidele ja et-
tevõtte koostööpartneritele mõel-
dud ühise tänuüritusega. „Oleme 
vana logistikakeskuse laod ümber 
ehitanud suureks peosaaliks koos 
retroautode kollektsiooni saalidega, 

jäänud on viimased tööd 
ning seal me tänuü-

rituse õige pea 
korraldamegi,“ 

nimetas Oleg 
Gross. 

Tegevtoimetaja
Katrin Uuspõld, 322 5092
katrin.uuspold@kuulutaja.ee
Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee
Disain
Marimai Kesküla
Kelli Rannamets
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Tühjana seisnud ühiselamust saab sõjapõgenike üürimaja
Rakveres Rohuaia 12 asuv 
endine ühiselamuhoone, kus 
esimesel korrusel on Tallinna 
tehnikakõrgkooli Mõdriku tee-
nusmajanduse instituudi 
täienduskoolituse ruumid, 
aga ühiselamukorrused seisa-
vad jõude, renditakse nüüd 
välja Ukraina sõjapõgenikele.

Katrin Uuspõld

Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee 
hinnangul oleks kõige otstarbekam, 
kui riik ise tegeleks sõjapõgenike 
majutamisega. „Paraku on täna olu-
kord selline, et pikaajalisi majutu-
si riik ei paku, vaid seda tuleb teha 
omavalitsustel. Rakvere linna üü-
riturg on õhuke ning kriisi alguses 
arvutasime ja mõtlesime läbi, et kui 
meile tuleks suur arv sõjapõgenikke, 
kuidas saaksime neile majutust ja 
teenuseid pakkuda. Rohuaia tänaval 
asuv endine ühiselamu oleks selleks 
hea hoone,“ selgitas Kaljuvee.

Hoone kuulub riigile ning riik 
on andnud selle haldamise Tallinna 
tehnikakõrgkoolile. Rakvere linn 
on sõlminud Kaljuvee sõnul poole-
aastase lepingu hoone kasutamiseks. 
„Kui periood läbi saab, vaatame asja-
dele otsa ja otsustame edasi, praegu 
on raske prognoosida,“ ütles Kalju-
vee. 

Praegu pakutakse Rakvere linna 
registreeritud sõjapõgenikele ühe 
võimalusena välja seal ühisköögiga 
sotsiaalpinna rentimist. 

„Minu hinnangul on vähemalt 
kaks majutuskorrust heas seisukor-
ras, korraliku remondiga, uuen-
datud on ventilatsioonisüsteemid. 
Hoone on varem toiminud ühisela-
muna ja kannatab suuremaid rahva-
hulkasid välja,“ rääkis Kaljuvee.

Ühel korrusel on suurusjärgus 20  
erineva suurusega tuba. On ühisk-
öök, ühised pesuruumid. „Need on 
täiesti korralikud, mina elaksin ra-
humeeli sellistes tingimustes,“ kom-
menteeris abilinnapea.

Esimeste elanikena on sisse koli-

nud need sõjapõgenikud, kel lõppes 
riigi lühiajaline majutusteenus, aga 
on tulnud ka neid, kes on leidnud 
endale Rakveres tööd ja puudus seni 
elukoht. Üürileping sõlmitakse vas-
tavalt inimese soovile kuni pooleks 
aastaks.

Kaljuvee märkis, et andmebaasid 
ei võimalda hetkel sõjapõgenike ar-
vust väga head omavalitsusepõhist 
ülevaadet, aga Rakveres on suurus-
järgus 400 sõjapõgenikku, kellest 
150 on lapsed, Lääne-Virumaale on 
jõudnud kokku umbes tuhat põge-
nikku.

„Kuna me ei tea lõpuni ka täna 
kui pikaks ajaks ja kui palju lapsi 
jääb linna, kellele on vaja pakku-
da kooli- ja lasteaiakohta – meil on 
kohad üsna loetud – oleme arvesta-
nud ka võimalusega, et kuna hoones 
on varasemalt tegutsenud kool, on 
olemas ruumid, kus saaks vajadusel 
organiseerida ka neid asju,“ rääkis 
Kaljuvee. 

Tallinna tehnikakõrgkooli tee-
nusmajanduse instituudi koolitus-

koordinaator Maive Türkel rääkis, 
et valmisolek sõjapõgenikke kooli 
ühiselamuruumides vastu võtta oli 
juba ammu. „Märtsi alguses hakka-
sid erinevad ministeeriumid küsima 
koolidelt pindasid majutuseks, meie 
kool pakkus välja Rohuaia maja,“ 
rääkis Türkel.

Hoone esimesel korrusel on koo-
lituskeskuse klassid, teine korrus on 
tühi, kolmandal ja neljandal korru-
sel on ühiselamutoad, mida viimasel 
ajal ei ole kasutatud.

„Kuna ühiselamukorrused olid 
seisnud tühjana, siis korraldasime 
seal oma kooli õppejõudude ja õpi-
lastega talgud: koristasime ruumid, 
tõstsime mööblit ringi, pesime ak-

naid,“ kirjeldas Maive Türkel.
Nii Mõdriku kui Tallinna tu-

dengid ja üliõpilased kogusid ka 
humanitaarabi: nõusid, voodipesu, 
mänguasju, pesuvahendeid, hügiee-
nivahendeid. 

„Kes on käinud majaga tutvu-
mas, on olnud meeldivalt ülla-
tanud. Me oleme mänguruumid 
ja puhketoad korraldanud maju-
tuskorrustele. Kõik on puhas ja 
korras. Linnavalitsus on saatnud 
uusi tekke-patju ja muud vajalikku 
ning samuti organiseerinud igas-
se tuppa väikese külmkapi, praegu 
tegeletakse pesupesemis- ja kuiva-
tusvõimaluste loomisega,“ rääkis 
Türkel. 

Rohuaia 12 asuvas ühiselamus korraldas 
nädal aega sõjapõgenike vastuvõtukes-
kusena tööd sotsiaalkindlustusamet. 
Nüüd on Rakvere linn sõlminud lepingu, et 
pakkuda pikaaegset majutust sõjapõge-
nikele. Laste mängunurgaks kujundatud 
õppeklass. Foto: Maive Türkel

Ukraina sõjapõgenikele avati püsiva elukoha leidmiseks kinnisvaraportaal
Sotsiaalkindlustusamet koostöös 
Kinnisvara 24-ga avasid kinnisva-
raportaali, kuhu koondatakse elu-
pindasid, mida inimesed pakuvad 
just nimelt Ukraina sõjapõgenikele. 

„Paljud Eesti inimesed on avanud 
enda südamed ja koduuksed Ukrai-
na sõjapõgenikele ning tuhandeid 
kinnisvarapakkumisi on tulnud nii 
Pagulasabile kui ka sotsiaalkindlus-

tusametile. Seni on majutuspakku-
misi vahendatud sotsiaalkindlustu-
sameti ja Pagulasabi eestvedamisel 
lühiajalistes majutuskohtades ja 
Pagulasabi kontoris. Nüüd saab pak-
kumise sisestada valminud keskkon-
da,“ rääkis hädaolukorra lahendami-
se ühendstaabi sotsiaalkaitsegrupi 
esindaja Evelyn Kaasik.

Uue portaali eeskujuks võeti juba 

olemasolev Kinnisvara24.ee veebi-
lehe struktuur, arendustööde käi-
gus lisati kohandused, mis sobiksid 
praeguse eriolukorraga. Näiteks 
saab uuest portaalist otsida elupinda 
perioodi, inimeste arvu, lemmikloo-
made ja töökoha võimaluste järgi. 

Vastloodud portaali www.kinnis-
vara24.ee/ukraini kuulutuse sisesta-
jad ei pea muretsema keelebarjääri 

pärast, sest kogu info tõlgib lehe-
külg automaatselt eesti keelest vene 
keelde. Pakkumiste portaali sisesta-
mine on kinnisvaraomanikele tasuta 
ja oodatud on nii tasuta, soodustin-
gimustel kui ka tavatingimustel pak-
kumised.

Kuulutaja

Tallinna tehnikakõrgkooli tudengid ja õppejõud nii Tallinnast kui teenusmajanduse insti-
tuudist Mõdrikul, kogusid ühiselamusse ka vajalikku humanitaarabi. Oma panuse andsid 
ka töötajate lapsed, kes lisasid mänguasjadele ka südamliku kirja. Foto: Maive Türkel 

e-mail: kkmagusanurk@gmail.com  I  tel. 5681 7886
FB: K&K magusanurk

e-mail: kkmagusanurk@gmail.com  I  tel. 5681 7886
FB: K&K magusanurk
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RAAMID
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WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

8., 16., 22.  ja 29. aprill

22. aprill

T-R 9-18, L 10-14

UUDIS

Kadrina vald tähistab 30. sünnipäeva 
ümbervallasõidu ja Kukerpillidega
Kadrina vald saab laupäeval 
30aastaseks – 9. aprillil 
1992. aastal kirjutas ENSV 
Ülemnõukogu esimees Arnold 
Rüütel alla õigusaktile, mis 
kinnitas Kadrina külanõukogu 
moodustamist Kadrina val-
laks. Ümmarguse sünnipäeva 
tähistamist jagub nii külades-
se kui vallakeskusesse.

Katrin Uuspõld

„Ma arvan, et Kadrina vald kui 
30aastane sünnipäevalaps on uudis-
himulik ja leidlik,“ kommenteeris 
Kadrina vallavanem Kairit Pihlak. 
„Alati on siin olnud tähtsad inimes-
tevahelised suhted. Meie valla visiit-
kaartideks ongi tegusad inimesed, 
kes võtavad asjad kätte ja teevad 
ära. Kohalik omaalgatus selle sõna 
otseses mõttes.“ Ta toob näiteks 
Läsna ja Tiigissaare külad, Kadrina 
Saunaklubi. „On kohaga seotud al-
gatusi või ühiste huvidega inimeste 
algatused ja liikumised. Kui inime-
sed on nii ettevõtlikkud,  siis on 
lausa lust valda juhtida,“ rõõmustas 
Pihlak. 

Ettepoole vaadates märkis valla-
vanem, et väga suur osa valla elust 
koondub ümber kooli. „Kool on 
meie fookuses olnud viimased aas-
tad ja on ka järgmised aastad. Et 
kool oleks hea nii sisult kui vormilt. 
Meil on kogukonnakool, mille toe-
tamiseks on loodud unikaalne hari-
duskogu, kus kõik asjasse puutuvad 
osapooled panustavad vabatahtlikult 
hariduse arengusse  ja valla inves-
teeringute mõttes on suurim prio-
riteet koolimaja. Arhitektuuri-
konkurss on koolile toimu-
nud, tänavu alustame pro-
jekteerimisega ja loodame 
ehitamisega edasi liikuda 
kohe kui majanduslikud 
olud seda võimaldavad,“ 
selgitas Pihlak.

Samuti on värskelt saa-
dud ühele poole keskväljaku 
arhitektuurikonkursiga. „See on 
oluline suure pildi mõttes. Täna ei 
saa veel öelda, millal see saab nõnda 
välja ehitatud, aga teame, millises 
suunas liikuda. Kui sul ei ole sihti 
ees, siis lihtsalt siblid ühe koha peal,“ 
kommenteeris Pihlak.

Kadrina valla 30. sünnipäeva tä-
histatakse 9. aprillil mitmel moel: 
lõuna-paiku stardivad autoekipaa-

žid, et teha tiir mööda valla piire, 
marsruudi pikkuseks on ligi 106 ki-
lomeetrit. Sõit algab „piiripunktist“ 
Tapalt Valgejõe silla juurest kell 13 
ning lõppeb orienteeruvalt kell 18 
Võduveres, külastatakse tee peale ja 
lähedusse jäävaid külasid. 

Kadrina kultuurikoja direktor 
Ahto-Lembit Lehtmets rääkis, et 
kaasa sõidavad ka kaks kaamera-
meeskonda, et kogu ettevõtmine 

üles filmida ja tulevastele põlvede-
le jäädvustada. „Iga küla tutvustab 
end, mille poolest nad tuntud on 
ja mis neid iseloomustab,“ rääkis 
Lehtmets. „Plaan oli, et valla sün-
nipäeva pidada mitte ainult kesku-
ses, vaid viia see mööda valda laiali. 
On suur rõõm, et 16 küla on selles 
osalemas.“

„Kahjuks on ilm selline, et paljud 
kaherattalised ning ameerika au-

tod, millel talverehve ei olegi, ei saa 
sõidus osaleda,“ nentis Lehtmets ja 
lisas, et huvilised on teretulnud lii-
tuma, täpsem info on leitav Kadrina 
valla sotsiaalmeedialehel. 

Õhtul kell 19 algab aga Kadri-
na rahvamajas suur pidu koos äsja 
50aastaseks saanud Kukerpillidega. 
„Kukerpillid tulevad endast 20 aastat 
nooremale vallale külla,“ märkis Ah-
to-Lembit Lehtmets.

Kadrina vald sai sünnipäevaks endale ka värske visuaalse identiteedi
30aastaseks saav Kadrina vald tellis loovagentuurilt 
Tabasco ka vallale uue logo. „Ei ole just igapäevane, et 

üks väike omavalitsus nii põhjalikult ja mõtleb 
oma visuaalse identiteedi professionaalselt 

läbi. Kaasajastab ja korrastab esindusliku 
külje. Ikka selleks, et tervitada ühiselt 
mõistetavalt ja ühtemoodi sõbralikult 
nii vallakodanikku kui ka külalisi,“ sel-
gitas Kadrina Kultuurikoja direktor 
Ahto-Lembit Lehtmets uue ilme olu-
lisust.

Uue imago lõi loovagentuur Ta-
basco disainer Stepan Solodkov, kes on 

pälvinud Eestis aasta parima disaineri tiitli. 
Loovagentuur Tabasco ise on tuntud Pakendi-

keskuse humoorikate videote poolest, kus Argo 
Aadli kehastab erinevaid koomilisi karaktereid ostmas 
küll pakkekilet ja pappkaste. Tabasco portfoolios on 
suur hulk loovfestival Kuldmuna auhindu.

Kadrina valla identiteedi kujundamiseks ammutas So-
lodkov inspiratsiooni valla rikkalikest territoriaalsetest 
eripäradest. Piirkonda kaunistavad looduslikud vaata-
misväärsused nagu järved, metsad ja põllumaad. Pea-
misteks sümboliteks valiti kaks elementi:  puuleht, mis 

kujutab loodust ja sümboliseerib kasvu, ning põldude 
siluetid, mis peegeldavad piirkonna põllumajanduslikku 
osatähtsust ja teisalt tähistavad kihtidena Kadrina valla 
mitmekesisust eri tasanditel - nii kultuuris, spordis kui 
ka ettevõtluses. 

Visuaalse identiteedi puhul on tegemist terviklahen-
dusega, mida vald saab kanda ametlikel puhkudel, pi-
dupäevadel ja argiolukordades. See saab olema tuttav 
nii vallahoonel, peokutsel kui ka külaviidal, plakatil ja 
kohvikruusil. Uus nägu sümboliseerib kasvu, avatust ja 
värskust. 

Peale logo mängivad suurt rolli ka graafilised elemen-
did, mis on seotud Kadrina vallaga – Kadrina Katariina 
kiriku siluett, Kadrina rah-
variide mustriga palista-
tud lillemotiivid, Kadri-
na laululava kaar. Need 
on abiks, et luua paind-
likum kommunikat-
sioon, milles on ruumi nii 
ametlikumaks kui ka mitte-
ametlikuks kommunikatsiooniks näiteks 
sotsiaalmeedias ja plakatite kujundamisel.

Kuulutaja

Kadrina rahvamaja lõi end valla sünnipäevaks õide – samagasugused lillekesed on sünnipäeva auks paigutatud üle Kadrina. Foto: Kevin 
Volter
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1966: parteijuhiks valitud 
Brežnevil oli truu abikaasa
Täna 56 aastat tagasi, 8. ap-
rillil 1966. aastal valiti Nõuko-
gude Liidu ainupartei – kom-
munistliku partei peasekretä-
riks senine esimene sekretär 
Leonid Brežnev, kes jäi NSV 
Liidu etteotsa kuni oma sur-
mani 1982. aastal. Brežnevi 
elus mängis üliolulist rolli te-
ma abikaasa Viktoria.

Allan Espenberg

Nooruses oli Leonid Brežnev tava-
line mees. Ta võis heas seltskonnas 
viina visata, mõnuga jahti pidada 
ja kala püüda. Lisaks oli ta noorena 
väga atraktiivne mees ja tema üheks 
nõrkuseks olid naised. Ja naised vas-
tasid talle sageli samaga. Sellise me-
hega abielu säilitamine koguks eluks 
polnud lihtne ülesanne.

Brežnev abiellus varakult, 21aas-
taselt. See juhtus 1928. aastal. Tema 
väljavalituks oli 20aastane Viktoria 
Denissova, kes pärines tavalisest 
töölisperekonnast. Pärast keskkooli 
asus naine õppima Kurski meditsii-
nitehnikumi. Just seal, ühel üliõpi-
laste diskoõhtul, kohtus ta Leonid 
Brežneviga, kes õppis maamõõt-
mis- ja melioratsioonitehnikumis 
kolmandal kursusel.

Aastaid hiljem meenutas Viktoria 
Brežneva: „Ljonja tantsis üsna koh-
makalt, isegi täiesti saamatult, nii et 
kui ta mu sõbratari tantsima kutsus, 
siis keeldus ta temaga kaasa mine-
mast, aga mina nõustusin tantsima 
„koperdisega“.“ Nii nende armuro-
maan alguse saigi.

Kolme aasta pärast, 1928. aastal 
nad abiellusid ja kolisid Sverdlovs-
kisse, kus Viktoria sai tööd haiglas 
ämmaemandana. Aasta hiljem sün-
dis nende tütar Galja ja 1933. aastal 
poeg Juri. Pärast laste sündi sai Vik-
toriast koduperenaine ja Leonid oli 
pere ainus toitja.

Kodune elu köitis Viktoriat seda-
võrd, et isegi siis, kui tema abikaasa 
sai Nõukogude Liidu peremeheks, 
jätkas ta tavapärast koduperenaise 
elu. Väga harva esines ta riiklikel 
vastuvõttudel, veetes suurema osa 
ajast oma laste, lastelaste ja lapselas-
telastega. Ja loomulikult tegutses 
ta sageli köögis. Ainus jälg, mille ta 
riigi ajalukku jättis, on seotud ehk 
spordiga. Viktoriale meeldis väga 
iluuisutamine. Selle asjaoluga sele-
tavad paljud selle spordiala järsku 

kvalitatiivset tõusu Brežnevi valit-
semisajal. 

Armuromaan rindel
Eeskujulikuks pereisaks Brežnevit 
nimetada ei saanud. Ta armastas õr-
nemat sugu ega olnud vastu sehken-
damisele mõne ilusa noore daamiga. 
Naised olid temast vaimustuses: 
noor Leonid oli ju muljetavaldav, 
rõõmsameelne ja võluv, kuigi ta 
polnud saatuslik kaunismees. Nais-
tel polnud temaga kunagi igav.

Leonid Brežnevi suurim kiusatus 
tekkis 1940. aastatel, kui poliitika-
instruktor Brežnev võitles sõjarin-
netel. Seal kohtus ta medõe Tamara 
Nikolajevaga. Koos käisid nad läbi 
kogu sõja. Tamarast sai polkovniku 
jaoks see, keda rahvasuus kutsuti 
sõjasõbratariks. Tamara oli tõeline 
vene kaunitar: sinisilmne pikkade 
juustega blondiin. 

Kirg oli nii tugev, et kohe pärast 
sõda otsustas Leonid temaga isegi 
ametlikult abielluda. Ja ütles oma 
seaduslikule abikaasale otse, et tahab 
teise naise juurde minna. Viktoria 
ei hakanud vaidlema ega skandaa-
litsema. Ta ütles vaid: „Kui sa oled 
nii otsustanud, siis pead minema ja 
rääkima sellest ise lastele.“ Aga las-
tetuppa sisenedes viskus 10aastane 
Juri isale kaela. Leonid muutis kohe-
selt meelt ega vahetanud oma pere-
konda uue armastuse vastu.

Viktoria tarkus ja vaoshoitus 
päästsid Brežnevite abielu mitu kor-
da. Naine vältis mõistlikult tülisid ja 
skandaale, eelistades tõmmata oma 
mehe iseloomus neid niite, mida ta 
väga hästi tundis. Eeskätt oli selleks 
armastus laste ja kiindumus kodu 
vastu. 

Armulugu 
järjekordse medõega
On veel üks väga tüüpiline näide 
Brežnevi armuseiklustest. See on 
seotud Kremli haigla medõe Nina 
Korovjakovaga. Mingil ajal saavutas 
ta Brežnevi üle nii suure mõjuvõi-
mu, et Nina osales isegi poliitbüroo 
liikmetega peetavatel äriläbirääki-
mistel.

Paljud uskusid, et selle naise võim 
ei seisnenud mitte ainult selles, et 
ta ravib Brežnevit hästi, vaid mil-
leski enamas. Kremli eliidi peaarst 
Jevgeni Tšazov soovis selle inimese 
eemaldamist Brežnevi lähikonnast. 
Ta uskus, et tabletid, mida naine rii-
gipeale annab, on talle kahjulikud.

Nii otsustaski Tšazov võtta liit-
laseks Brežnevi abikaasa, muutes ta 
oma noore rivaali peale armukade-
daks. Mehe üllatuseks kuulas Vikto-
ria aga rahulikult kõik jutud „kaht-
lasest õest“ ära ja kinnitas kindlalt: 
„Te olete arstid, teile on usaldatud 
peasekretäri tervis ja töövõime, nii 
et teie tegelegegi probleemidega, aga 
mina ei taha suhteid oma mehega 
rikkuda!“

Lastest said alkohoolikud
Leonid Brežnev leidis endale ideaal-
se naise, kuid seda ei saa öelda nende 
laste kohta. Järglased olid ideaalist 
väga kaugel. Tütar Galina oli paras 
frukt! Viktoria meenutas millalgi: 
„Galja kasvas üles väga isepäise tüd-
rukuna. Meie vanemlikud manit-
sused tekitasid talle piinlikkust. Ta 
pääses meie hoole alt väga varakult, 
juba 18aastaselt läks mehele.“

Tütre esimest abielu nimetasid 
tema vanemad hiljem kõige õnne-
likumaks. Vähemalt Galina ise ei 
olnud tollal veel sõltuvuses alkoho-
list, kuigi tema mees jõi üsna palju. 
Viktoria sõnutsi õpetas tema tütre 
jooma uus abikaasa Juri Tšurbanov, 
kellest hiljem sai siseministri asetäit-
ja. „Ta oli ise põhja käinud joodik ja 
õpetas selle selgeks ka Galjale,“ rää-
kis Viktoria oma väimehest. Lisaks 
oli Brežnevi tütrel hulgaliselt armu-
romaane.

Poja Juriga polnud asjad sugu-
gi paremad. Alguses astus ta oma 
isa jälgedes ja temast sai metallur-
giainsener. Kuid kui tema isa tõusis 
peasekretäriks, sai Juri tööle välis-
kaubandusministeeriumisse. Seal, 
kintsukaapimiste ja kõikelubavuse 
õhkkonnas, käis noormees kiiresti 
alla.

Kolleeg meenutas hiljem: „Kõik 
kutsusid teda külla, kõik tahtsid olla 
temaga sõbrad. Püüdsime teda ala-
ti rohkem jooma panna... Ta võttis 
abiliseks ilusa tüdruku, reisis temaga 
välismaale, oli sageli purjus.“ Nii jäi 
Juri  alkoholist sõltuvusse ja magus 
elu lõppes. Pärast Brežnevi surma 
saadeti poeg tervislikel põhjustel en-
netähtaegselt pensionile. 

Leonid Brežnev suri vaikselt ja 
ootamatult magamise pealt. See juh-
tus 1982. aasta novembris. Tema 
naine Viktoria elas üle perestroika ja 
suri 1995. aasta juulis. Ja kolm aas-
tat hiljem lahkus Galina. Viimasena, 
augustis 2013 lahkus siitilmast alko-
holist läbiimbunud Juri Brežnev.
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Hooliv ja abivalmis

BUSSIJUHT
LÄÄNE-VIRU MAAKONNAS

Liitu meiega!

Hansabussis pakume Sulle:
- Konkurentsivõimelist töötasu
- Paindlikku ja kokkuleppelist töögraafikut
- Praktilist vormirõivast
- Kaasaegseid busse
- Koolitusi
- Confido tervisekindlustust
- Majutus- ja transpordivõimalust kaugematest
piirkondadest tööle tulijatele

- Abi bussijuhi ameti ja kutse omandamisel
- Ühiseid sportlikke koosviibimisi

Hoiame Sinu peret:
- Lastele korraldame õppehooaja alguse
puhul City Tour Hop-On-Hop-Off ürituse,
talvel jõuluetenduse
- 1. septembril anname 1. ja 2. klassi
lapsevanematele tasustatud vaba päeva
- Toetame pereliikme sünni kui ka
kurvema sündmuse puhul

Tähistame juubeleid koos
Sinuga:
- Peame meeles nii töötajate tööjuubeleid
kui ka ettevõtte juubeleid
- Tähistame ühiselt tähtpäevi

Tule sõida keskkonnasõbralike CNG Iveco Crossway ja Fenksibus bussidega ning
aita viia Lääne-Viru maakonnaliinide teenuse kvaliteet uuele tasemele

Tule ja abista reisijaid igapäevaselt ning vii nad avalikus
liiniveos soovitud sihtpunkti

Suhtle rõõmuga eesti ja vene keeles

Tule jaga oma pädevust rooli keeramises Täienda oma pühendumusega meie ühtehoidvat meeskonda

Bruto töötasu alates 1250 eurot!
Rakvere kontori asukoht: Aia tänav 16.

Lisainfo: Marina Sonn tel. +372 671 3267

Tule meie tutvustavale infopäevale Rakveres 12.04 ja 19.04 kell 11:00, Laada 22 (Töötukassa ruumides) ja saame tuttavaks!

www.hansabuss.ee

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

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 08.04 ja 27.04
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 12.04 ja 14.04
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 21.04
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!
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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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müüjatele

pakub tööd
OÜ Vajangu Perefarm

Vaala Keskuses
avatavasse lihapoodi.

Vaala Keskuses
avatavasse lihapoodi.

vajanguperefarm@gmail.com

Info tel. 5348 9538

CV SAATA:

Töötasu parim, küsi julgelt tööd.Töötasu parim, küsi julgelt tööd.

Tööle asumise aeg: koheselt

Väljaõppe võimalus

Tööle asumise aeg: koheselt

Väljaõppe võimalus

TASUTA Koolitused 2022
Digioskuste algtaseme koolitus
04.04 - 26.05.2022 / 50 t, E ja N kell 18.30 - 20.00
Meeskonna juhtimine ja koostöö virtuaalplatvorme
kasutades 06.04 - 16.05.2022 60 t, kell 15.30 - 19.15 /
19.05 - 29.06.2022 60 t, kell 15.30 - 19.15 /
Pagari- ja kondiitritoodete reklaamfotod ja videoturundus
19.04 - 10.05.2022 / 26 t,T ja K kell 16.00 - 19.00
Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste puhastusteenindajate
täienduskoolitus , N kell 10.00 - 15.3014.04 - 26.05.2022 / 50 t
Savikrohvimine keskkonnasõbralikus ehituses
26.04 - 19.05.2022, / 32 tT ja N kell 17.00 - 20.00
Lihtsa reklaamvideo loomine Windows 10 videoredaktori
abil ,T ja N kell 16.00 - 19.00 /19.04 - 12.05.2022 32 t

PAKUN TÖÖD

• Otsime inglise keele õpetajat 4. ja 6. klassi 
lastele Rakveres. Info tel 514 1973

• Otsin asjalikke mehi eramaja vun-
damendi ehituseks, võib ka ettevõte 
olla.  Objekt Rakveres, töö algus aprill! 
Tel 522 6500

• RTR Teenused OÜ võtab tööle veoauto
lukksepa, töökoht asub Moe külas. Tel 
506 1861

• OÜ Rakvere Põllumajandustehnika pakub 
tööd traktoristile Soonuka ja Punasoo 
turbamaardlas. Täiendav info telefonil 
5330 5215

• Pakkuda tööd traktoristile! Omalt poolt 
pakume: motiveerivat töötasu, tasuta 
elamine, toetavat ja sõbralikku kollektiivi, 
stabiilset tööd aastaringselt. Vastu oota-
me: traktoristiload, vastutustundlikkust, 
farmis töötamise kogemust või valmidust 
õppimiseks. Alkoholi sõpradel palun mitte 
tülitada! Töökoht asub Soomes. Kui Sind 
see pakkumine kõnetas ja soovid rohkem 
infot: inglise- või soome keeles vestlemiseks 
helistage numbril +358 505117 721; eesti 
keeles +358 50550 6577

Võtame tööle 

haljastus-
töölise. 

Tel 5333 7410

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 
pakub tööd 

HOOLDAJATELE ja 
REMONDIMEHELE. 
Info tel 5342 2248

OÜ Häcke Paide

Info ja kandideerimine
TEGUTSEME KA TAPAL.

 KOOLITUSED

• 20.04 algab Rakveres kursus tõstuki-
juhtudele (aku, auto, teleaoop, hüdro, 
frontaal). Tel 523 1883/444 5866, kit.cut.
oy@gmail.com

• Pakume tööd taksojuhtidele. Tel 
528 2659

• Pakume tööd poolhaagis-kalluri juhile, 
kindel töö Ida-Virumaal, töötasu 1800 €. 
Tel 501 0433

• Seoses töömahu suurenemisega võtame 
tööle CE-kategooria autojuhte rahvus-
vaheliste vedude jaoks. Marsruudid Ees-
ti-Rootsi-Soome-Eesti, Eesti-Soome-Eesti, 
Eesti-Soome-Venemaa-Eesti jne. Päevatasu 
alates 75 €. Tööle võimalik asuda kohe. 
Tel 501 9427 (Enno), mlktransport.info@
gmail.com

• Otsime enda meeskonda C- kategooria 
autojuht-operaatorit survepesuautole. 
Tel 5194 4298

LOE 
KUULUTAJAT 

INTERNETIS

WWW.KUULUTAJA.EE

www.kuulutaja.ee
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Kuidas Ukraina sõjapõgenikud 
töötukassast abi saavad?
A jutise kaitse saanud Ukraina 

sõjapõgenikest on Töötu-
kassa Lääne-Virumaa osa-

konnajuhataja Kristi Moldau sõnul 
hinnanguliselt enam kui kümme 
protsenti ilma töötukassa poole 
pöördumata juba omal käel töö leid-
nud. Kes ei ole, neil aidatakse tööd 
leida mitmete teenuste kaudu. Üks 
võimalus nii kohalikele kui sõjapõ-
genikest tööotsijatele on 20. april-
lil Rakvere spordikeskuses toimuv 
värbamispäev.

Töötukassa Lääne-Virumaa osa-
konnajuhataja Kristi Moldau selgitas, 
et sõjaolukorras Ukrainast saabujad, 
kellele on väljastatud ajutine kaitse ja 
kes pole töökohta leidnud, saavad esi-
tada töötuna arvele võtmise avalduse. 
„Peale seda pakume individuaalset 
nõustamist, kus koostöös nõustajaga 
selguvad töösoovid, piirkond ja va-
jaduspõhiselt võimalikud toetavad 
teenused, mis aitavad liikuda soovi-
tud tööle. Isikud, kellel ajutine kaitse 
puudub, ei saa arvele tulla, küll aga 
saab töötukassa pakkuda infot tööta-
mise ja töö otsimise võimaluste kohta, 
tutvustada http://link.tootukassa.ee/
ukraina tööpakkumiste keskkonda, 
võimaldada kasutada arvutit ja saada 
abi kandideerimisel karjääriinfotoas,“ 
rääkis Kristi Moldau.

Moldau sõnul tehakse tihedalt 
koostööd sotsiaalkindlustusametiga, 
et saada ülevaade maakonda tulnud 
sõjapõgenikest. „Selline ülevaade 
aitas meil paika panna edasised te-
gevused, näiteks infotunnid maju-
tuskeskustes, kus käime tutvustamas 
töötukassa tegevust ning jagame in-
fot töötamisvõimaluste, töökohtade 
ja tööandjate kohta,“ rääkis Moldau. 
„Töötuna on end tänase seisuga Lää-
ne-Virumaal arvele võtnud üle saja 
sõjapõgeniku, mõned ka juba meie 
abiga ka tööle liikunud.“

Regulaarselt teeb töötukassa ka 
infotunde vastuvõtu- ja majutuskes-
kustes, et jagada ukrainlastele infot 
töötamise võimaluste, töökohtade ja 
tööandjate kohta.

Töötukassa on avanud on eraldi 
tööpakkumiste portaali, kust leiab 
pakkumisi vene ja inglise keeles. Tä-

naseks on seal registreerunud enam 
kui 2000 tööandjat, pakkuda on 
enam kui 1100 töökohta väga erine-
vatest valdkondades. 

„Palju on tööpakkumisi toitlustus- 
ja majutusvaldkonnas ning ka erine-
vate tootmistöödega seotud. Lisaks 
pakutakse tööd haridusvaldkonnas 
(otsitakse ka õpetajaid, lasteaeda lo-
gopeedi ja psühholoogi), IT sektoris 
ning põllumajanduses. Tööpakku-
misi on seinast-seina – erinevad 
lihttööd, tootmistööd, kaubandus/
klienditeenindus/ iluteenindus, ma-
jutussektor, IT-sektor vajab väga 
erineva profiiliga töötajaid (eelkõige 
tarkvara arendajaid, programmeeri-
jaid jne), aga otsitakse ka õppejõu-
de, professoreid ülikoolide juurde, 
farmaatsia- või keemiatehnolooge, 
kommunikatsioonikoordinaatoreid 
jms. Mitmed tööandjad on sealtkau-
du endale juba ka töötajaid leidnud,“ 
nimetas Kristi Moldau.

Ta nentis, et nii nagu tavapäraselt 
tööpakkumistega, siis suuremates 
piirkondades, Tallinnas ja Tartus, 
on neid rohkem.

Tänaseni saabunud sõjapõgeni-
kud on koondunud valdavalt Tal-
linna piirkonda, kus on ühtlasi ka 
kõige rohkem tööpakkumisi. „Sa-
mas on selge, et kõiki ei ole või-
malik Tallinna piirkonda asustada 
ning põgenikke jõuab üha rohkem 
igasse Eesti maakonda. Selleks, et 
sõjapõgenikud saaksid tööl käia ja 

võimalikult iseseisvalt siin viibimise 
ajal toime tuleks, on oluline, et nad 
asuksid elama maakonnakeskustesse 
või asulatesse, millel on keskustega 
hea ühistranspordi ühendus,“ rõhu-
tas Moldau.

Ajutise kaitse saanud sõjapõge-
nikest on Moldau sõnul hinnangu-
liselt enam kui kümme protsenti  
ilma töötukassa poole pöördumata 
omal käel töö leidnud.

„Tööandjad saavad eelkõige pak-
kuda tööd nendele ametikohtadele, 
kus ei ole keelenõuet või ei ole vaja 
kutset. Need, kes on kvalifitseeri-
tud, ei pruugi leida tööd meie maa-
konnas, keeruline on ka tööle võtta 
spetsialiste, kel Eestis kvalifikatsioo-
ninõuetes eesti keele nõue,“ rääkis 
Moldau.

20. aprillil kell 10-14 korraldab 
töötukassa Rakvere Spordikeskuse 
fuajees värbamispäeva, et viia kokku 
Lääne-Virumaa tööandjad ja tööot-
sijad, sealhulgas Ukrainast saabunud 
tööotsijad, kes hindavad silmast-sil-
ma kohtumist tööandjatega. „Loome 
hea keskkonna vahetuks suhtle-
miseks ja tööpakkumistega tutvu-
miseks. Registreerime tööandjaid 
osalema kuni 15. aprillini, üritus on 
tööandjatele ja külastajatele tasuta,“ 
nimetas Kristi Moldau. 

Värbamispäev toimub paralleelselt 
virtuaalse töö- ja karjäärimessiga.

Katrin Uuspõld

LUGEJA KÜSIB

Tahame tööle võtta Ukrainast 
pärit töötajaid. Meil on olemas 
eestikeelsed ohutusjuhendid, 
aga kuidas peaksime neid tut-
vustama? Kas sobib, kui ma ju-
hendamise käigus olulised asjad 
ära tõlgin? Allkirja võtame ka 
juhendite lugemise kohta.

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni 

töökeskkonna konsultant: 

Otsest kohustust juhendite tõlkimi-
seks seadusest ei tulene, kuid meeles 
tuleb pidada juhendamise eesmärki: 
töötaja teab, kuidas ohutult tööd 
teha. Kui ta seda ei tea, võib tagajär-
jeks olla tervisekahjustus. Tööins-
pektsiooni statistika kinnitab, et 
kolmandik tööõnnetustest juhtub 
töötajatega, kes on tööl olnud alla 
aasta – mitte ainult tööturule vast-
selt sisenenud noortega, vaid ka 
nendega, kes töökohta vahetanud. 
Põhjuseks reeglina  puudulik välja-
õpe ja juhendamine:  töötaja lihtsalt 

ei teadnud, millised ohud töökesk-
konnas varitsevad ning kuidas en-
nast nende eest hoida.

Suuliselt tõlkimine aitab juhendit 
paremini mõista, kuid siin on omad 
ohud. Kui tõlkida ainult valikuliselt, 
siis võivad osad asjad jääda töötajale 
arusaamatuks, sest nendest polnud 
juttu. Esmapilgul ebaolulisena tun-
dunu võib teises olukorras väga olu-
liseks osutuda. Lisaks on heas ohu-
tusjuhendis ainult asjakohane info 
ehk et seal ei tohikski olla ebavaja-
likku ega ebaolulist kirjas. Ebaolu-
line info ohutusjuhendis kahandab 
selle väärtust – kui mingi osa juhen-
dist ei puuduta konkreetset tööd või 
töökeskkonda, võib lugeja ka oluli-
sest silmadega üle libiseda. Ohutus-
juhendit peaks saama ikka ja jälle üle 
lugeda. Kui see aga on eesti keeles ja 
vaid osaliselt suuliselt tõlgituna üle 
räägitud, ei saa töötaja kontrollida, 
mida ta tegema pidi.

Tõlkimine on kulukas ning see-
tõttu tasuks üle vaadata, kas kõik 
ohutusjuhendid on vajalikud. Näi-

teks pole vaja ohutusjuhendit es-
maabi andmiseks. Ettevõttes peavad 
olema  koolitatud esmaabiandjad ja 
vajalikud esmaabivahendid. Töö-
tajad peavad teadma, kes esmaabi 
annavad  ning kus vahendid asuvad.

Töötaja juhendamisel ei tohi ära 
unustada riskianalüüsi – ka seda 
peab tööandja juhendamise käigus 
töötajale tutvustama.

Suulise tõlke puhul võib problee-
mide korral tekkida vaidlus selle üle, 
kas mingit konkreetset osa tõlgiti. 
Tööandja ei saa aga tõendada, et ta 
mingi konkreetse reegli või põhi-
mõtte töötajale selgeks tegi.

Seega:  et juhendamine oleks as-
jakohane ja seda  oleks võimalik 
hilisemalt ka tõendada, on mõistlik 
juhendid tõlkida keelde, milles töö-
andja (esindaja) ja töötaja omava-
hel suhtlevad. Nii on välistatud,  et 
mingi osa juhendist jääb kogemata 
tõlkimata ning töötaja seetõttu viga 
saab.

Allikas: Tööinspektsiooni 
portaal Tööelu

Foto: Töötukassa
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 8 - 14. aprill

1.78
44.50 €/kg

2.48

Teriyaki BBQ grill-liha
500 g
Rannarootsi

5.84
6.49 €/kg

7.04

Suitsuvorst juustuga
77,7%, 300 g
Maks & Moorits

3.68
7.36 €/kg

5.68

2.04
6.80 €/kg

2.54

1.28
6.40 €/kg

1.44

1.88
8.74 €/kg

2.24

Praetud kilud Saaremaa
430 g / 215 g
2 sorti
Läätsa Kalatööstus

1.18
32.78 €/kg

1.48

Küpsisetaigen Pagarini
400 g / 3 sorti
Eesti Pagar

3.48
7.73 €/kg

5.48

1.28
9.48 €/kg

1.48

1.08
2.16 €/kg

1.88

2.44
6.10 €/kg

3.08

Juust Edam
(viilutatud)
500 g

3.98
7.96 €/kg

4.58

1.68
8.40 €/kg

2.18

1.08
2.84 €/kg

1.28

3.28
4.48

0.74
4.93 €/kg

0.94

2.98
5.96 €/kg

3.98

1.34
6.70 €/kg

1.64

0.74
2.96 €/kg

0.88

Mustikašašlõkk Rakvere
900 g
HKScan

Kuivatatud latikafilee
ribad
40 g
Läätsa Kalatööstus

Suitsu-keedu seljakarbonaad
(viilutatud)
110 g

0.98
1.28

8.91 €/kg

Pardimaksapasteet
200 g
Nõo Lihavürst

Kuivatatud tursk
(vürtsikas, vähesoolane)
36 g / 2 sorti

Hot Dog viineritega Mamma
135 g
Saarioinen

Suitsujuust
18%, 200 g
Tere

Juust Eesti täispiimast
(viilutatud)
32%, 450 g
Estover

Küpsetusmargariin EveSol
75%, 500 g

Hapukoor topsis
20%, 250 g
Farmi

Kodujuust Alma
klassikaline 5%, 380 g
Valio

Kreeka jogurt Saare
10%, 380 g
Saaremaa Delifood

Kreeka jogurt Aasa
150 g / 2 sorti

Jäätis Carte D´Or
Gelateria
500 g
3 sorti

Grillvorst karulauguga
1 kg

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

A+

A+ A

Kohupiim Žemaitijos
9% (poolrasvane)
1 kg

A+ A A+ A 28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Sefiir šokolaadis Laima
200 g
Orkla

1.38
3.63 €/kg

1.78

A+ A

Sealihasteik kondiga
1 kg

SOODUSPAKKUMISED! 8. - 14. aprill

3.28
3.88

4.48
5.98
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
8. - 14. aprill

Küünte- ja
kätepalsam OSH
75ml

1.34
1.84

39.41 €/kg

3.98
5.98

39.80 €/kg
11.98

17.98

0.54
0.74

0.36 €/l

0.50
0.68

1.52 €/l

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

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

Lahustuv kohv
Krönung
100 g

Kohviuba Jacobs
Barista Crema
1 kg

KPN kvaliteetvahuvein
Jaume Serra Cava
11,5% 0,75 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Šampoon Puhas Loodus
250 ml
3 sorti

Looduslik mineraalvesi
Neptunas
1,5 l / 2 sorti
Coca-Cola

GT vein Old Tbilisi
11,5 0,75 l%
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Nõudepesuvahend
Fairy
900 ml
3 sorti

KPN Vein Murviedo
Reserva
13,5% l, 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

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

Püksmähkmed Pampers
Night  VP
al 19 tk
erinevad

Hügieeniside Naturella
Ultra al 8 tk
3 sorti

Viski Tullamore Dew
Irish
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Jordan
75 ml
4 sorti

Kondoomid Durex Intense
3 tk / 2 sorti

Joogitopsid Smile
200 ml / 25 tk
2 sorti

Raseerija Gillette
Fusion Proglide
2 tera

Näovesi Old Spice
Whitewater
100 ml

Torudepuhastusvahend
Mr.Muscle
1 l

Kreemdeodorant Secret Stick
40 ml / 3 sorti

Laste hambapasta Jordan
50 ml
2 sorti

Hambapasta Aquafresh Kids
50 ml

0.99
1.34

9.90 €/l

3.18
al 4.38

42.40 €/l

1.18
1.98

15.73 €/l

1.18
1.98

23.60 €/l

0.98
1.18

19.60 €/l

1.68
2.38

3.36 €/l

8.78
13.98

4.28
6.98

42.80 €/l

2.78
al 4.28

32.71 €/kg

2.58
3.88

64.50 €/kg

Tualettpaber Grite Blossom
3-kihiline / 8 rulli

WC puhastusvahend
Bref
700 ml / 2 sorti

1.38
1.98

5.52 €/l

2.68
al 2.98

0.89 €/tk

2.68
2.79

0.17 €/tk

1.28
1.48

al 0.13 €/tk

2.28
3.28

0.29 €/rull

2.68
3.98

1.34 €/rull

1.78
2.38

2.54 €/l

1.58
2.28

2.11 €/l

1.88
2.28

2.09 €/l

3.68
5.68

2.73 €/kg

7.48
9.88

al 0.26 €/tk

Koeratoit Darling
linnuliha & uurvilij

10 kg

Kohvimasina puhastustabletid
Dr.Beackmann
6 tk

1.88
2.48

4.28
4.98

0.71 €/tk

1.78
2.28

0.18 €/m

0.48
0.68

0.02 €/tk

1.68
2.48

0.84 €/tk

12.78
15.98

1.28 €/kg

Must tee Lipton
(sidruniga)
34 g

Energiajook Burn
0,33 l / 2 sorti
Coca-Cola

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Liköör Vana Tallinn
40 0,5 l%
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Jägermeister
35 0,5 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Brändi Magistr Divin
De Lux XO.
40 0,5 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Maitsestatud viin
Nipernaadi (kirsi)
40 0,5 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Saaremaa
40 1 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Deodorant Mennen
85 g / 2 sorti

Hambapasta Colgate
Max White
75 ml / 2 sorti

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Vedelseep Palmolive Naturals
500 ml
3 sorti

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Tampoonid OB Comfort
16 tk / 4 sorti

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Majapidamispaber Zewa
Wisch Weg&

Minions
2 rulli

Aknapuhastusvahendi täide
Ajax
Floral Fiesta
750 ml

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Patarei Panasonic
2 tk
3 sorti

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

+ 0.10+ 0.10

4.39 €/tk
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

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

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

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

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

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

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

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

www.cormet.ee

Tel 5349 1627 
Andrus Ilves

andrus.ilves@uusmaa.ee

Tel 5349 1627 
Andrus Ilves

andrus.ilves@uusmaa.ee

VÕTAN MÜÜKI KINNISVARA NING 
AITAN SIND KÕIKIDES KÜSIMUSTES!

MUUDATUSPROJEKTIGA
ELEKTRIPAIGALDISE AUDITIGA
EHITUSJÄRGSETE TEOSTUSJOONISTEGA
TULEOHUTUSE DOKUMENTSIOONIGA
EHITISE AUDITIGA
KASUTUSLOA TAOTLUSEGA
JURIIDILISTE KÜSIMUSTEGA
MAKSUSTAMISE KÜSIMUSTEGA

GARANTEERIN SULLE PARIMA HINNA TEHINGU!

KINNISVARA

• Kinnisvara ost/müük/üür. Pa-
kun tasuta konsultatsiooni, kuidas 
müüa või anda üürile oma kinnis-
vara turu parima hinnaga! Soovi 
korral teeme kogu töö teie eest ära. 
1. Eduka müügi- ja üüritehingute-
ga seotud asjaolude rakendamine 
ning müügi/üüri tehinguni kogu 
protsessi läbiviimine algusest 
lõpuni. 2. Dokumentatsiooni 
kontrollimine. 3. Profi fotode teos-
tamine. 4. Müügiplaani koostami-
ne. Võta julgelt ühendust kui Sul 
tekkis küsimusi. AIGAR - maakler/
konsultant. Tel 5853 1339, e-mail: 
aigar@konsultkinnisvara.ee

• Kiirelt müüa remonti vajav korter
Sääse 8-8. Tel 5671 8186

• Müüa ahiküttega 2toaline 41 m2

suurune korter, Pikk 37 Rakvere. Hind 
26 650 €. Tel 5034972, info@ko.ee

• Müüa kinnistu 917 ruutu Rakvere 
kesklinna lähedal, väga hea asukoht. 
Kinnistul asub elumaja 80 ruutu ja 
abihoone 120 ruutu koos suure garaaži 
ja 2toalise elamisega, sobib kahele 
eraldi leibkonnale. E-post: mar.4@hot.
ee, tel 5342 5932

• Müüa garaaž Rakveres. Info tel 
5332 1158

VAHETUS
• Vahetada kaks 1 Mai pst 19 asuvat 
2toalist ahjuküttega korterit Tapa 
linnas asuva maja vastu. Korterid on 
trepiga omavahel ühendataud. 5 tuba, 
köök, 2 WC ja dušš, üldpind 100 m2, 
hoovis asub 2 kuuri ja keldris 4 boksi, 
elektri boiler, WCs põrandaküte, tube 
kütavad 2 ahju ja pliit ning malmka-
min. Maja peab olema elamiskõlbulik 
ja asuma Tapa linnas või selle lähedal. 
Info tel 5302 2474

OST

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

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

• Ostan hoone või korteri. Pakkuda 
võib erineva valmidusastmega ob-
jekte Rakvere Pikal tänaval või selle 
lähiümbruses. Kinnisvaraportaalides 
pakutavaga juba kursis. Tel 551 1073

• Ostan maja või krundi maja ehitu-
seks Sõmeru alevikus. Tel 5550 1561

• Soovin osta maakodu Lääne-Viru-
maal, Rakverest max 25 km. Eelistame 
palkmaja, kuid oleme avatud ka teistele 
pakkumistele. Maja suurus alates 90 m2

ja krunt alates 7000-8000 m2. Hind max 
95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 ja 
5341 3042 või jannevalem@gmail.com

• Ostan maamaja või vana talukoha
hinnaga kuni 12 000 €. Tel 5562 2919

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mitte-
vajaminevad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

• Ostan garaaži Rakvere, Sõmeru, 
Kunda, Haljala piirkonnas. Sobivusel 
kiire tehing. Tel 515 0246

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

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

ANNAN ÜÜRILE
• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres, vesi 
õues. Üüri hind 120 € + kommunaal-
maksud, aiamaa. Info tel 527 0058

• Üürile anda 2toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Üürida Võiperes värskelt remonditud 
2toaline korter, mis on sisaldab kõike 
eluks vajaliku (TV, pesumasin, mööbel, 
nõud jne.) Üürnikult eeldame puhtuse 
ja korra hoidmist. Aiamaa võimalus. 
Üür 150 € + elekter, vesi. Info tel 5619 
9994

• Anda üürile 3toaline korter Pikal 
tänaval alates maikuust. Ahjuküttega, 
I korrusel, osaliselt möbleeritud. Tel 
5387 6843

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa  auto, 1 omanik, läbisõit 70 000 
km. Tel 5594 7776

• Müüa Audi 80 B4, bensiin, 1994. a. 
Tel 5194 9124

• Müün hobiautot VAZ 21051, 1991. 
a headesse kätesse, läbisõit esimene 
ring 92  000 km, auto on väga heas 
korras nii tehnika kui ka kõige muu 
suhtes, roostet ei ole põhja algi, talvel 
sõitnud ei ole, seisnud soojas garaažis, 
kaasa hulga uusi varuosi, järgmine ÜV 
08.2022. a. Info tel 5342 5932

• Müüa odavalt vähekasutatud rehve
13-15 tolli. Tel 529 1004

OST

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

• Ostan seisvaid autosid ja romu-
sid! 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, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

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

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

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

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võivad vajada remonti, olla 
seisnud, avariilised, heas korras, ro-
mud jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head 
hinda! Tel 5357 7108

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Mak-
san õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 
Kontakt: tel 5888 4488

tanel.raudla@wiruauto.ee
www.wiruauto.ee 

Peugeot 208 Active, 07/2016a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 46905km. 
Hind: 8490.-
Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sini-
ne met. Sn: 88 200km. 
Hind: 8990.-
Honda Jazz, 10/2015a. 1.3 
(75kw), bensiin, manuaal, valge 
met. Sn: 87900km. 
Hind: 9990.-
Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 
1.2 (61kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 47700km. 
Hind: 11 390.-
Dacia Sandero Stepway Es-
sential, 02/2022a. 1.0 (74kw), 
bensiin/LPG, manuaal, Must met. 
Sn: 5km. 
Hind: 14 450.-
N issan  Qashqa i  Tekna , 
12/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, 
automaat, pruun met. Sn: 83 
700km. 
Hind: 14 990.-
N issan  Qashqa i  Tekna , 
06/2017a. 1.2(85kw), bensiin, 
automaat, lilla met. Sn: 59770km. 
Hind: 15 490.-
Nissan NV300, 11/2017a. 1.6 
(107kw), diisel, manuaal, beež, 
Sn: 172 385km. 
Hind: 15 490.-
Peugeot 208, 09/2021a. 1.2 
(74kw), bensiin, manuaal, punane 
met. Sn: 5km. 
Hind: 15 890.-
Nissan Qashqai Visia, 12/2018a. 
1.3 (103kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 47020km. 
Hind: 16 490.-
D a c i a  D u s t e r  P r e s t i g e , 
02/2022a. 1.0 (74kw), bensiin/
LPG, manuaal, oranž met. Sn: 
5km. 
Hind: 18 200.-
Nissan Qashqai N-Connecta, 
01/2019a. 1.3 (117kw), ben-
siin, automaat, must met. Sn: 
52320km. 
Hind: 20 990.-
Peugeot 2008 ACTIVE PACK 
PURETECH, 2022a, 1.2 (96kw), 
bensiin, automaat, oranž met. 
Sn: 5km. 
Hind: 23 810.-
Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 
2.0 (120kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 42 890km. 
Hind: 25 990.-
Renault Kadjar Intens, 02/2022a. 
1.3 (103kw), bensiin, automaat, 
hõbedane met. Sn: 5km. 
Hind: 26 880.-
Renault Captur Intens 1,6 
E-TECH 160hj PLUG-IN hüb-
riid, 10/2020a. 1.6 (68kw), hübriid 
(bensiin / elekter), automaat, 
valge met. Sn: 9400km. 
Hind: 27 990.-
Peugeot 5008 Crossway , 
05/2019a. 1.5 (96kw), diisel, 
automaat, tumehall met. Sn: 
55 470km. 
Hind: 28 490.-
Peugeot 3008 GT, 05/2021a. 1.5 
(96kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 3850km. 
Hind: 34 790.-
Nissan X-Trail Tekna ProPilot 
4x4, 08/2021a. 1.7(110kw), diisel, 
automaat, nelikvedu, Valge met. 
Sn: 5990km. 
Hind: 34 990.-
             
   SUUREM VALIK 

AUTOSID: 
WWW.WIRUAUTO.EE

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoremont ja rehvi vahetus; 
varuosade tellimine, müük ja
paigaldus. Pajustis, Naaritsa 3. 
Info tel 5627 3336
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

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

• 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

• Teostame autoremonti ja hooldust. 
Hind 20-25 €/h. JRV-Project OÜ. Tel 
5899 8894

VEOTEENUS JA RENT
• Soodne Takso Rakveres. Sõidu 
alustus: 2,50 €; 06.00-23.00 - 0,90 €/
km; 23.00-06.00 – 1 €/km. Kiirelt kohale 
igale poole! Tel 5878 8129

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

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

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

• Puksiirteenus. RIXMA VEOD 
OÜ. Kandevõime 4 tonni. Tel 
526 4376

KAEVETEENUSED

•   Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga. 
 Tel 520 7616    

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ. Tel 5194 4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• Biopuhastite ja septikute paigal-
dus ning müük. Tel 5757 0202, e-post 
erlend@eestiseptik.ee

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

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

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com

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

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

• Ametipojad OÜ. Ehitustöödega 
tegelev ettevõte. Teostame järgnevaid 
töid: fassaaditööd (puitfassaadi värvi-
mis hooaeg algamas, vana moodsad 
töövõtted). Katusetööd, lammutus-
tööd, haljastus. Tegutseme üle Eestis. 
Kogemusi üle 10 aasta. Pakkumise 
saamiseks kontakteeru: ametipojad@
gmail.com, tel 5660 6713

• Teostame kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites, 
siseviimistlus, parketi paigaldus, 
vannitoad jne. Fassaadid (soojus-
tamine, värvimine), vundamendid, 
katused jne. Santehnilised tööd.
Hinnad taskukohased, küsi julgelt 
infot tel 5808 5965

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

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

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

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 
3862

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 
5637 9871

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

• Teostame ehitus- ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilisitöid, elektritöid. Sa-
muti vannitubade remonti. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

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

• Teeme igasuguseid lammutustöid. 
Tel 5891 6787  

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kogemustega elektrik teostab erine-
vaid elektritöid. Hind kokkuleppel. 
Tel 5689 4149  

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

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

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

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

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

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 
5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.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

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

HINNAD ALL.

Motopood

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

Info tel 5648 6638

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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

OÜ Häcke Rakvere 
pansionaat Kuldne Sügis

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 
hooldusteenust. 

Info tel 5887 4558 

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 

üldhooldusteenust. 
Info tel 5342 2248

OÜ Hä k R k

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

MUUD TEENUSED

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Pakume oma klientidele ohtlike 
jäätmete ja elektroonika väljavedu 
kodudest (boilerid, elektripliidid, 
külmkapid, värvid, aerosoolid, õlid, 
akud jne) Lääne-Virumaa piires. Hin-
nad alates 15 €. Tel 5803 8559

• Hauaplatside ja piirete ehitus. 
Hooldus. Graniidist hauatähised ja 
piirded. Tel 526 0804, OÜ Raneim

• Teostame õhksoojuspumpade 
hooldust, remonti, paigaldust. Tel 
5683 5656

• Pehme mööbli riide polstri ja 
vedrude vahetus, veo võimalus. 
Tel 506 1547

• Kogemustega kõrgharidusega raa-
matupidaja osutab fi rmadele raama-
tupidamisteenust. Tel 55686 385, 5688 
7448; e-mail: benedicion2@gmail.
com 

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- 
ja sülearvutite ost ja müük. Utilisee-
rime vana elektroonikat. Helista juba 
täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5672 7175

• Koristan kuurist, garaažist ja aia-
nurgast vedelema jäänud ja kasutu 
vanaraua. Pakkuda võib kõike. Tasuta 
ei taha, maksan raha. Tel 5342 6287

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

• Müüa legaalne parabellum. Tel 
5825 0885

• Müüa 1943-44 aastakäigu rindelehed
(UUS RADA). Nõukaaegseid vene- ja 
eestikeelseid lasteraamatuid, tehnika 
ajakirju, postkaarte, marke, märke, 
kalendreid, tikutoosietikette, vimp-
leid, vanu lauakellasid, fototehnikat, 
albumeid, ordeneid, CD, vinüüle, 
helikassette, lauanõusid, raadioid, 
telefone ja kila-kola. Tel 508 6959

• Müüa nõukaaegseid töökorras kino-
projektorid (UKRAINA ja LUTŠ), palju 
fi lmilinte (8mm ELU), telefonikaarte, 
suveniire, šellak- ja vinüülplaate, 
helikassette, roostevabast õlleankru, 
vana mootorratas K-175A dokumen-
diga ja muud kila-kola. Tel 508 6959

• Müüa nõukaaegseid raamatuid. 
Tel 5550 5148

• Kooritud kuuselatid ja aiapostid. 
Tel 5662 5497

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

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

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

• Ostan värvilisi tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 160 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan värvilisi tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 160 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõu-
sid,- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid, lil-
levaasid ja muud! Tel 5607 6805

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
teie küttepuud ja briketti ning vana-
raua ja muu kila-kola. Tel 503 1849

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

• Ostan murutraktori. Tel 5687 5845

• Ostan uue valge Pioneer-tüüpi pliidi
(veepatareidega), mille korstnaühen-
dus on tagantvaates vasakul umbes 
40 cm kõrgusel ülaäärest. Tel 526 3871

• Ostan nõukaaegseid naiste ku-
jusid. Tasun 100 €/tk. Tel 5677 0569

• Ostan vanarauda – ka väiksed kogu-
sed, vanavara, raamatuid ja kila-kola. 
Tel 5808 1220 

Murutraktor 
John Deere X107
Mootor 500 cm3

Briggs&Stratton OHV 
+ Lõikelaius 107 cm, 

külgväljavise
+ Malmist esisild
+ Tugev valtsitud niiduheeder

Tavahind: 3550.-

Jaama pst 11, Rakvere
+372 5853 6925

www.forestplus.ee

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, 
paigaldab ja hooldab! Kui otsid 
õhksoojuspumpa küsi meilt pak-
kumist! Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või http://www.rakve-
rekliima.ee. Lisaks nüüd müüme 
õhk-vesi soojuspumpasid. Küsi 
pakkumist ka meilt!

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

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

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

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

• Müüa soodsalt lõhutud küt-
tepuid, pakkuda ka 30 cm 40 L 
võrgus kuivi. Tel 5554 6093

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553       

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
sanglepp. Tel 5192 4320

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

• Müüa toored lõhutud küttepuud. 
Halu pikkus vastavalt kliendi soovile. 
Hinnad. Alates 60 �/ruum. Lääne-Vi-
rumaa, Väike-Maarja vald. Tel 5375 
4750
• Müüa puitbriketti, premium pel-
letit 6/8mm. Transport hinnas. Tel 
5390 0545
• Müüa lõhutud küttepuid. Trans-
port hinnas. Mõõt vastavalt tellija 
soovile, koorem laotud. Hall lepp, 
sanglepp, haab, metsakuiv. Tel 513 
7659



Kuulutaja reede, 8. aprill 2022 15KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne Virumaa

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

EHITUS

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

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

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 
501 2905   

• Müüa teisaldatavad alumiiniu-
mist katuseredelid viilkatustele 
- erinevad mudelid ja pikkused. 
Redelid laos olemas, soodne trans-
port üle Eesti. Eritellimused kuni 8 
m pikkustele. Tel 503 8628

• Ostan lammutus puit lauda 57 prus-
si, palgid 8 €, Vao. Tel 5395 0313

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Va-
jadusel tükeldamine. Info tel 519 6628 
või 5354 3002

• Müüa Kungla Talu söögi- ja seemne
suurust kartulit „Gala“. Info tel 514 1338

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

• Purustatud hobusesõnnik, asen-
damatu soojuse hoidja kasvuhoones, 
sobib hästi ka lillede-puude-põõsaste 
istutamisel väetiseks ja aiamaale ram-
muks. 100 L=6,50 €. Rakvere piires koju 
toomine tasuta. Tel 5557 2217

• Müüa hobusesõnnikut. Peenestatud 
ja pakendatud (60 L). Kohale toomise-
ga. Tel 520 1570

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

• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Ostan emahane. Tel 5395 0313

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984 

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

•  Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami ja kila-kola, 
viin ära teie mittevajalikud asjad jäät-
mekeskusesse. Tel 503 1849

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, foto-
tehnikat, 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, 
rinnamärke, medaleid, post-
marke, albumeid, vimpleid, ti-
kutoose ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-ser-
viise (ka üksikuid). Vanemaid 
naiste-meeste ehteid (kaelaehted, 
sõrmused, sõled, prossid, rinna-
ehted, mansetid). Huvitavad ka 
lauanõud, vaasid, karpidega lusi-
kad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad 
vanad asjad. Tel 5356 0761, Liina

TEATED

• Otsime inglise keele õpetajat 4. ja 6. 
klassi lastele Rakveres. Info tel 514 1973

Turu kaubamaja II korrusel!

Meeste juuste lõikus 10-15 €

 Naiste juuste lõikus 10-20 €

Keemiline kulmude 

ja silmade värvimine 6 €

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

Avatud:  E-R 9-17, L 9-14
Tule uudistama! Tel 526 9069

TEENINDAN ELAVAS 

JÄRJEKORRAS

TUTVUS

• 70+ naine Lääne Virumaalt tutvub
70+ mehega, kes on pikemat kasvu 
ja valmis meeldivaks püsisuhteks. 
Kevad on lootuste ja uute alguste aeg. 
Tel 5374 1840

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad hin-
geabi, anname soovitusi. Vastame 
eraelu, tööd ja tervist puudutava-
tele küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min
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HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.68 0.80
Roheline sibul kg 8.00
Till kg 12.00
Petersell kg 8.00
Küüslauk kg 10.00 12.00
Värske küüslauk, imp. tk 1.00
Vaarika tomat, imp. kg 5.00
Salatikurk, imp. kg 3.50
Väike kurk, imp. kg 4.00
Redis punt 1.00
Mugulsibul kg 2.50
Hapukapsas kg 2.50
Porgand, peet, kaalikas kg 1.50
Mustrõigas kg 2.00
Jõhvikad liiter 5.00
Maasikad, imp. kg 5.00
Kultuurmustikad, imp. kg 15.00
Vaarikad 125g. imp. karp 3.00
Õunad kg 2.50
Seemned lindudele 5kg. kott 7.00
Mesi kg 7.00
Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5.00
Värsked räimed ja kilud kg 1.50

HINNAD RAKVERE TURUL 7. APRILLIL.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Müügil uued ja vähe kasutatud riided!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

6 õppetundi, kuidas lastele 
rahatarakust õpetada

M e kõik ju soovime, et meie 
lapsed saaksid elus hästi 
hakkama ja teeksid õigeid 

valikuid. Rahaasjade puhul võib ehk 
tekkida küsimus: kuidas seda raha-
tarkust siis lastele õpetada, kui vahel 
ei suuda isegi nutikalt toimetada? 

Märtsi lõpus arutasid Kogumis-
päeviku grupis toimunud otseüle-
kandes lastele rahatarkuse õpetami-
se teemal kahe lapse isa ja investor 
Kristjan Liivamägi, viie lapse ema ja 
raamatu „Tom õpib rahatarkust” au-
tor Riin Tuttelberg ja 24-aastane ra-
hatarkuse õpetaja Mart Vainu, kellel 
äsja valmis lastele mõeldud Cashy 
rahamäng. Arutelu juhtis Rahaas-
jade Teabekeskuse juht Mari-Liis 
Jääger. 

Mida võime nende arutelust las-
tele rahatarkuse andmise kohta ise 
õppida? Siin on kuus miniõppetun-
di, mis kuluvad ära kõikidele täis-
kasvanutele.

1 See pole vaid sõna-
kõlks: eeskuju andmi-

ne on väga oluline.
Kõik kolm arutelukülalist nen-

tisid, et kuulsid lapsena üsna sageli 
nüüdseks juba üsna kulunud fraasi: 
raha ei ole. See võis kodudes ka pin-
geid tekitada. „Nägin, et tulevikus 
ma ise ei tahaks sellist elu,” ütleb 
Mart ja lisab, et otsis juba väiksena 
viise raha juurde teenimiseks. 

„Küsime alati õpilastelt, kas nad 
ka kodus rahast räägivad, ja kui 
tihti nad sellest räägivad. Selgub, et 
umbes pooled räägivad korra kuus, 
ülejäänud pigem üldse mitte. Ja kui 
räägitakse, siis enamasti sellest, kui-
das raha on vähe,” ütleb Mart.

Kui rääkida rahast pidevalt kui 
probleemist, mitte vahendist ees-
märkide saavutamisel, mõjutab see 
ka lapse arusaamu. „Lapsevanemad, 
oleme ise eeskujud, julgustame ra-
hast rääkimist ja selle kohta küsimist 
ega ütle lapsele, et on liiga vara ra-
hast rääkida või et raha ei ole,” rõ-
hutab Kristjan. „Esiteks on see, et 
raha üldse ei ole, valetamine, mis 
jätab ka endale halva tunde. Teiseks 
tasub pigem seletada ja edasi anda 
teadmist, miks näiteks ei ole praegu 
vaja seda Snickersit osta.” Ta lisab, 
et peab oluliseks, et kodust tuleks 
kaasa mõte: raha on tööriist, mitte 
eesmärk omaette.

2 Lapsed ei pruugi 
teada, kus raha tuleb 

ja millele see kulub. Räägi 
neile sellest.

Kristjan mäletab, kuidas kooli-
õpilasena sai elu käigust aru umbes 

niimoodi: kõigepealt tuleb õppida 
koolis, siis õppida ametit, siis minna 
tööle, siis oodata ära pensionile saa-
mine ning seejärel ongi elu läbi. Ent 
praegu ei ole see enam tingimata ai-
nult nii – raha võib teha tööd meie 
eest, pensionile minekut lükatakse 
ka hea meelega edasi ning kooligi 
võib elu jooksul astuda mitu korda. 
Valikuid on üha rohkem ja lapsedki 
ei pruugi teada, kust vanemad üldse 
raha saavad.

„Oleme oma peres lähtunud põhi-
mõttest, et kõikidest teemadest rää-
gime lastega avatult ja ausalt. Liht-
salt võtame selle aja ja selgitame. 
Tunnistan, et alguses oli see keeru-
line, aga samm-sammult läks liht-
samaks,” sõnab Kristjan. Nii näiteks 
on nad kodus arutanud, kui suur on 
eesootava puhkusereisi maksumus 
ja kui palju maksab pere auto. „Selle 
puhul tekkis lapsel küll imestus: nii 
palju, kust te selle raha saite? Sealt 
jõudsime ema-isa sissetulekuni, kui 
palju nad teenivad ning kui palju 
võtab aega, et mingi asja jaoks raha 
kokku koguneks,” märgib Kristjan 
ja lisab, et lapse tasub ka tööle kaasa 
võtta, et ta saaks näha, kuidas vane-
mate töö välja näeb. Nii tekib lapsel 
tervikpilt: kust raha tuleb, kuhu lä-
heb ja millised on eri võimalused. 

„Kujutlen, et üks põhjus, miks 
paljud vanemad ei räägi lastega nii 
ausalt, on see, et lapsed on ju nii sii-
rad, nad võivad saadud teadmist pa-
haaimamatult edasi rääkida, ja seda 
pisut kardetakse,” arvab Mari-Liis. 
Kristjan nõustus ja täiendas, et see-
tõttu on oluline lapsele ka seletada, 
milline informatsioon peaks jääma 
vaid pereringi ning millest võib ka 
näiteks sõpradega rääkida.

3 Lapsed õpivad män-
guliste ülesannete 

käigus ka esmapilgul kee-
rulisi teemasid.

Kristjan soovitab lapsega mängi-
da eri lauamänge, näiteks „Mono-
poli”, selle abil on võimalik seletada 
rahaasjade toimimist ka 5-aastasele. 
„Monopoli” kaart on nagu aktsia. 

Kui oled kaardi omanik ja teine 
mängija astub kaardil tähistatud 
ruudule, saab kaardi omanik raha. 
Sarnane on lugu aktsiatega, mis tee-
nivad omanikule raha, kui ettevõttel 
läheb hästi.

Mari-Liis soovitab vanematele 
lastele anda ülesande proovida pan-
na kokku pere toidueelarve. Mart 
toob näiteks, et on õpilastele and-
nud ülesandeks kujutleda, et nad 
elavad omaette ning arvutada välja 
oma kuueelarve. Selle hulka kuulub 
kinnisvaraportaalist korteri välja 
valimine ja näiteks vanematelt uuri-
mine, kui suured võiksid olla elekt-
rikulud. „Väga tihti imestatakse, et 
nii palju raha kulub! See ülesanne 
noortele meeldib, sest nad ju lähe-
vadki varsti omaette elama ning saa-
vadki ette kujutada, kuidas see võiks 
välja näha,” sõnab Mart. Lisaks an-
nab ta õpilastele ka ülesande kirjuta-
da üles, millised on nende eesmärgid 
3–5 aasta pärast – see annab võima-
luse ette mõelda ja realistlikke plaa-
ne teha.

4 Lapsel on oluline õppi-
da vastutust võtma.

Riin rõhutab, et vastutuse õppi-
misel on oluline regulaarne tasku-
raha saamine, ehkki summad ei pea 
tingimata olema suured. Tema peres 
on lastega tehtud kokkulepe, et pool 
taskurahast läheb püsikorraldusega 
investeerimiskontole kasvama.

Ka Kristjani kogemus näitab, et 
kui lapsele raha kogumine pole üks-
nes „emme-issi projekt”, vaid selgelt 
lapse oma ning talle jälgitav, tekib 
rohkem omanikutunne ja laps võtab 
julgemalt vastutust.

Mari-Liis jagab ka nippi, kuidas 
võib lastele raha säästmise lihtsa-
maks teha – anda taskuraha, eriti, 
kui tegu on nooremate lastega, just-
nimelt sularahas. „Ka meil, täiskas-
vanutel on sageli raskem sularaha 
poes ära anda, kaardiga on see palju 
lihtsam.” 

5 Julgusta last unista-
ma – ta ei pruugi olla 

sellega harjunudki!
Nii Mart, Riin kui ka Kristjan 

nõustuvad, et lapsed ja noored võik-
sid julgeda rohkem unistada. „Eks 
unistamine on keeruline ka!” ütleb 
Riin. „Olen näinud, et 1.–3. kl õpi-
lastel jookseb selle peale juhe täiesti 
kinni. Kas vanemad täidavad liiga 
palju nende soove, et nad oskagi 
unistada? Tahaksin lapsevanematele 
panna südamele, et olge küll lastele 
toeks, aga las and ise täidavad oma 
unistusi! Näiteks telefoni ost – las 
laps ise kogub selleks raha, ta väär-
tustab ka seda telefoni rohkem. Li-
saks on tal ka uhke tunne, et ise ko-
gusin selle raha.”

6 Julgusta last olema et-
tevõtlik – õpilasfi rma 

loomine annab väga hea 
kogemuse.

„Üliõpilaste ja gümnasistidega 
kohtudes tunnen – võib-olla kumab 
siit läbi eestlaslik tagasihoidlikkus? 
–, et midagi takistab noori unistuste 
poole püüdlemast. Esimene reakt-
sioon ei ole sageli see, et kõik on 
võimalik, vaid pigem nähakse riske,” 
nendib Kristjan. „Riskide teadvusta-
mine on oluline, aga tasub näha ka 
võimalusi. Tundub, et võib-olla va-
hel just nende vanemad kahtlevad, 
ei julgusta lapsi – see läheb mulle 
hästi südamesse.”

„Võib-olla peaksime rohkem 
mõtlema, mis meie, lapsevanemate, 
hirmud on. Seda tasub küsida ise-
endalt,” julgustab Mari-Liis ja lisab, 
et hirmudest tasub püüda üle saada. 
Kui ka lapsevanem ise on rahaasja-
des algaja ega pole näiteks eelarvet 
teinud, tasub proovida seda teha 
koos lapsega.

Mart lisab, et noortel on palju 
võimalusi lisaraha teenida. „Mõtte-
viis on oluline – püüda näha võima-
lusi, mitte takistusi. Näiteks õpilas-
firma loomine annab hea kogemuse, 
Eestis on see programm hästi hea. 
See on õpilasele lõbus ja saab pea 
tööle panna,” kinnitab ta.

Allikas: Swedbank
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Kairi Kuha annab nõu, kuidas taastada oma elujõud
Kairi Kuha tundis end kümme 
aastat tagasi, 30ndate elu-
aastate alguses, tõeliselt va-
nana. Aga tuli läbipõlemisest 
välja, pani oma kogemu-
sest-teadmistest kirja  „Elujõu 
käsiraamatu“. Temast sai elu-
jõu toetaja.

Kaire Kenk

Kairi Kuha ütleb, et väliselt oli tal 
kõik hästi: tore pere, kaunis kodu 
ja hea töö. Ta oli otsekui tervislike 
eluviiside kehastus: tegi ise kodus 
mahetoorainest süüa, liikus iga päev 
aktiivselt, kandis mahetekstiile, tegi 
mahekosmeetikat, kasutas kodukee-
mia asemel soodat ja äädikat. Medi-
teeris. Kõik oli korras. Ainult tervist 
ei olnud.

„Arstid ei osanud minuga midagi 
peale hakata. Jäin ühe aastaga vähe-
malt kümne jagu vanemaks. Minust 
sai erak ja ma kaotasin sihi elus. Mu 
jõud oli täiesti otsas, liigesed rak-
susid ja valutasid, näkku hakkasid 
kibekiirelt tekkima kortsud. Lisaks 
veel arvukalt terviseprobleeme, mis 
võiksid heal juhul vanaemadele so-
bida. Tundsin tõelist hirmu tuleviku 
ees, sest ma suutsin hädavaevu oma 
turjal oleva kolme aastakümnega 
toime tulla,“ meenutab ta.

Miks vereproov 
midagi ei näidanud?
Kairi Kuha sõnul ei ole vereproov 
kõige tähtsam tervisenäitaja, näiteks 
vere mineraalainete näidud lähevad 
püsivalt korrast ära üldjuhul alles 
siis, kui organism on tervikuna laos-
tunud.

„Vaevused on keha märguanne, 
et tal pole enam vahendeid kogu 
süsteemi korralikult käigus hoida ja 
tuleb energia kokkuhoiurežiimile 
minna. Kokkuhoid tähendab seda, 
et igale organile ja süsteemile enam 
100 protsenti vahendeid ei anta ja 
toimimine on kehvem. Veri seda 
ei kajasta, sest veri pole kude, kus 
energiat toodetakse. Veri on trans-
pordivahend, mis peab iga päev 
kandma laiali kindla hulga toitai-
neid. Veri ei näita seda, kust need 
ained saadakse ja kas seda tehakse 
millegi arvelt. Kas need tulevad toi-
dust, nagu meie ehituskivid peaksid 
tulema, või tõmmatakse need varu-
dest, mida keha on aegade jooksul 
korjanud, et organitel oleksid ole-
mas ained, mida need oma elute-
gevuseks vajavad. Veri ei näita, kas 
organites on olemas piisavad varud. 
Ainult seda, et kusagilt on olnud 
neid aineid veel võimalik võtta. 
Seni, kuni kehas veel näiteks mine-
raalaineid luudest-hammastest välja 
tõmmata saab, vereproov nende 
puudust ei näita. Sellepärast saabki 
arvukate vaevustega olla veri korras 
ning vaevu enesega toime tulev ini-
mene saadetakse hoopis psühhiaatri 
juurde antidepressante saama,“ sel-
gitab Kairi Kuha.

Tema jõudis juuksekoe analüü-
sini ehk juuksekoest tehti mineraa-
lainete väljavõte. „Selleks kasutati 
peanaha lähedast juuksekasvu, kus 
toimub reaalne ainevahetus. Selle-
pärast oligi elusa koe mineraalainete 
analüüs suurepärane viis näha ära, 
kuidas keha raku tasandil stressile 
reageerib. Minu veri oli ka kõige 
hullematel hetkedel, kui hädavaevu 
end voodist püsti suutsin ajada, kor-
ras. Juuksed näitasid kätte kõik selle, 
mis minus toimus – toitainepuudus, 

palju toksilisi metalle, süsivesikute 
talumatus, suutmatus seedida ras-
vu, suutmatus vabaneda toksilistest 
jääkidest, nõrk immuunreaktsioon, 
ülipinges närvisüsteem. Ma olin 
kehakeemialt tõesti lubjastunud 
vanainimene, kes seisis elu ja sur-
ma lahutava kuristiku äärel, mitte 
30ndates noor naine,“ räägib Kairi 
Kuha.

Mineraalained – 
tervise vundament
Nii hakkas naine uurima, kuidas 
sellest mustast august välja tulla. 
Töötas läbi aukartustäratava kogu-
se teadmiskirjandust. „Täna tean, et 
mikrotoitained ehk mineraalained 
on mu tervise vundament. Iga täis-
kasvanu organismis on paari kilo-
grammi jagu mineraalaineid,“ selgi-
tab ta.

Kairi uus toitumine hakkas pal-
juski erinema sellest, mida tänasel 
päeval tervisliku toiduna soovita-
takse. „Tavapärane tervislik sisaldab 
nii vähe mineraalaineid, et sellega 
tõelist heaolu ei saavuta. Ma söön 
iga päev suured kuhjad kuumtöö-
deldud köögivilja, mõõdukalt loom-
set valku ja head rasva, juurde pisut 
teravilja ja häid pähkleid-seemned,“ 
ütleb Kairi, kes püüab igapäevaselt 
saada maksimaalselt mineraalai-
neid ja sööb vähemalt kaks 250 ml 
klaasitäit köögivilju iga toidukorra 
ajal. Ta selgitab, et kuumtöötlemine 
suurendab antioksüdantide omas-
tatavust, vähendab antitoitaineid 
juurviljades ning ka mineraalained 
on nii kergemini omastatavad. 

Kairi tarbib ka toidulisandeid, 
kuid ainult neid, mis kehakeemia 
seisundiga parajasti kokku sobivad. 
Kehakeemiat tundmata ning toi-
tumist muutmata võib tema sõnul 

rahumeeli võtta oomega-3 rasvhap-
peid, D-vitamiini ja aeg-ajalt kuuri-
dena probiootikume. Kõik inimesed 
vajavad kehakeemiast sõltumata ka 
kaltsiumi, magneesiumi ja tsinki, 
kuid nende võtmise eelduseks oleks 
muutuste tegemine toidulaual. „Jah, 
me elame maailmas, kus toitaine-
vaese toidu tõttu on vaja toiduli-
sandeid. Kuid kehakeemia seisund 
määrab ära selle, mis mulle paras-
jagu toimib ja mis hoopis kahjulik. 
Juukseanalüüs näitas, et suurte ko-
guste magneesiumi ja C-vitamiiniga 
olin ära rikkunud oma immuunsuse. 
Lisaks sain teada, et toidulisandite 
mõjule pääsemiseks peab sööma ai-
nult terviktoitu. Võttes ainult seda, 
mida minu kehakeemia parasja-
gu nõudis, hakkasin tundma suurt 
muutust enesetundes,“ meenutab 
ta.

Paastumise asemel 
saunateraapia
Keha puhastamine on nüüdseks 
Kairi elu igapäevane rutiin. „Juua iga 
päev smuutit või paar korda aastas 
paastuda, tervist ei paranda, pigem 
mõjub see kehakeemiale hävitavalt,“ 
on Kairi veendunud. Niisamuti ei 
usu ta paastumise efektiivsusesse. 
„Kõik see, millega me kokku puu-
tume, on mingil määral toksiline. 
Meie koormatud organism ei suuda 
neid toksiine täies mahus töödelda 
ja ladustab neid luudesse ja orga-
nitesse, aga ennekõike rasvkoesse. 
Paastumise kiire kaalulangetus val-
landab tõelise toksilise kriisi. Paas-
tuv inimene kasutab rasva, aga ka 
oma keha lihaskudet energia toot-
miseks. Kuid eriti kriitiline on olu-
kord mineraalainetega. „Mineraalai-
ned on keha süüteküünlad ning neid 
on vaja kogu aeg. Näiteks selleks, et 

toota ensüüme, peavad ensüümide 
tootmiseks vajalikud mineraalained 
alati võtta olema. Vajalike mine-
raalide puudumisel lähevad käiku 
nendega mingilgi määral sarnase 
käitumise või aatommassiga toksi-
lised metallid. Paastudes peab keha 
tegema meeletuid samme ja tõmba-
ma luudest, hammastest ja organi-
test välja mineraalainete varusid,“ 
selgitab Kairi.

Ta soovitab paastumise asemel 
süüa loomulikke terviktoite, tarbida 
ohtralt köögivilja, mõõdukalt loom-
set valku ja rasva – need täidavad 
keha vajadused.

„Mina avastasin igapäevase, ma-
dalal temperatuuril saunateraapia. 
See on hõlbus viis tuua toksiinid 
higiga naha pinnale. Minu jaoks on 
see põhjalik igapäevane detoks, mis 
on põhjalikult parandanud  mu ene-
setunnet,“ märgib naine.

Üheksa tundi ööund
„Hakkasin austama oma keha häi-
rekella – väsimust, ja muutsin oma 
elu nii, et sain võimalikult palju 
puhata. Seda nii rahulike tegevus-
te kui ka une vormis,“ räägib Kairi. 
Ta magab igal ööl vähemalt üheksa 
tundi, sest vaid unes saab keha end 
taastada. Esimestel aastatel magas 
ta ka lõunaund. „Tegin põhjaliku 
inventuuri oma igapäevas ja jätsin 
alles vaid hädavajaliku. Nii sai mu 
keha puhata ja taastuda. Muutsin 
oma elustiili. Rahulikumaks. Alles 
jäi ainult absoluutselt vajalik,“ tun-
nistab Kairi. Jooksmise asemel hak-
kas ta tegema jalutuskäike ja veni-
tusharjutusi. „Täna tunnen ma end 
väga hästi, mu keha tänab mind 
kõige eest, mis ma tema heaks olen 
teinud. Mu energiatase on püsivalt 
kõrge, meel on rahulik, uni kosu-

tav, püsin terve. Olen enesekindel 
ja julge ja mulle meeldib suhelda. 
Ma olen täiesti erinev inimene sel-
lest, kellena ma kaheksa-kümme 
aastat tagasi olin,“ rõõmustab nai-
ne.

KOMMENTAAR

Dr. Ruth Kalda, 
Tartu Ülikooli peremeditsiini 
professor:

Kas vitamiinide ületarbimisega 
on võimalik endale liiga teha? 

Kuigi vitamiinid on eluliselt täht-
sad organismi tööks ja terve püsimi-
seks, siis nende ületarbimine võib 
tõepoolest tuua kaasa ka soovima-
tuid tagajärgi. Meditsiinis on täiesti 
teada selline seisund nagu hüper-
vitaminoos. Üsna suuresti määrab 
vitamiinide ületarbimisest tingitud 
toksilisuse ära selle, kas vitamiin on 
veeslahustuv või rasvlahustuv. Ta-
valiselt vesilahustuvate vitamiinide 
ületarbimisest tingitud terviseprob-
leeme ei teki või tekib harva, sest 
nad ei ladestu organismi rasvkoesse, 
vaid viiakse kiiremini uriiniga välja. 
Nad võivad toksiliseks osutuda vaid 
siis, kui eksimusest võetakse kor-
raga väga suur annus kas siis ühel 
korral või ka mitme päeva jooksul 
(nt väikelapsed, kellele on vitamiini-
purk kätte sattunud) või ka siis täis-
kasvanud, kes arvavad, et üledoosis 
vitamiini tarvitamine võiks olla nei-
le mingil põhjusel kasulik. Näiteks 
C-vitamiini väga suures koguses 
võtmine, arvates, et sel viisil õnnes-
tub ära hoida infektsioonhaigustes-
se haigestumine. Sümptomid, mis 
siis tekivad, on seedetrakti ärritu-

sest tingitud iiveldus, kõhulahtisus, 
maoprobleemid.

Rasvlahustuvad vitamiinid nagu 
A, D, E ja K, võivad talletuda or-
ganismis rasvkoes pikemalt ja päe-
vadoosi ületamisel võivad kogused 
kuhjuda ja terviseprobleeme teki-
tada. Näiteks võib A-vitamiini üle-
tarvitamine põhjustada rasedatel 
isegi loote kahjustumist (terato-
geenne efekt), tavalisimad nähud 
ületarvitamisel on aga nahaärritus, 
sügelemine, peavalud, iiveldus, 
pearinglus jt. Pikaaegsel ületarvi-
tamisel võib tekkida ka maksakah-
justus. Tegelikult on ka D-vita-
miini väga kõrgetes doosides (üle 
100mcg (10 000 ühiku võtmisel) 

olulised kõrvalmõjud. Olulisim 
näiteks Ca-taseme tõus veresee-
rumis, see omakorda võib aga 
põhjustada neerukivide teket, 
iiveldust, urineerimise sage-
duse tõusu, segasust jt häireid. 
Pikaaegne suures koguses tar-
vitamine on seotud ka tõsise-

mate haigustega nagu luumurru 
risk, südamehaigused. Põhisõnum 

on seega, et ükskõik, millise vita-
miiniga on tegemist, tuleks jälgida 
soovitatud päevaannuseid ja kui 
mingil hetkel on vajadus ka pisut 
suuremate annuste järele, siis see 
peab olema kooskõlastatud arstiga 
ning toimuma lühikese ajaperioodi 
vältel.

Kas tõesti ei pruugi vereproov 
pikka aega haiguslikke seisun-
deid üldse mitte näidata? 

Jah, on tõsi, et paljud haigused 
varases staadiumis, mil vaevused 
küll juba esinevad, ei pruugi verea-
nalüüsiga tuvastatavad olla. Väga 
mitmete haiguste puhul aga ei ole 
tavalises vere analüüsis muutusi ka 
juba haiguse väljakujunenud staa-
diumis, sinna alla käivad nt ka mit-
med kasvajalised seisundid. Kõike 
tuleb vaadata kompleksselt: inimese 
kaebusi, kaebuste tekke ajalist kes-
tust, tema riskifaktoreid, objektiivse 
läbivaatuse tulemusi ning siis lisaks 
juurde ka analüüside ja uuringute 
vastuseid.

 
Kas juuksekoe analüüs võib näi-
data juukseanalüüs mineraalai-
nete võimalikku vaegust kehas?

Teadmata täpselt, mida autor 
oma põhjenduseks toob, arvan et 
see on seotud teadmisega, et veres 
on vitamiinide, mineraalide ja hor-
moonide sisaldus kõikuv, sõltuvalt 
päevarütmist, tarvitatud ainete ko-
gustest mingi perioodi jooksul jne. 
Juuksekarvas aga talletub see info 
pikema aja jooksul ning seega an-
nab stabiilsema ülevaate üldisest 
mineraalsest seisundist. Ravimid 
sadestuvad pärast manustamist 
juustesse vereringe kaudu erinevate 
mehhanismide kaudu. Sadestunud 
ravimit saab tuvastada ka pikema 
aja pärast, võrreldes teiste bioloo-
giliste proovidega, nt sülje, vere ja 
uriiniga.

Samas on aga siin ka päris palju 
asju, mis tulemust võivad mõjuta-
da: juuksehooldused, juuste kasvu 
kiirus, proovivõtutehnika, proo-
vide ettevalmistamine ja meetodi 
standardimine. Samuti on uuringud 
näidanud, et on suured kõikumised 
laborisiseste ja laborivaheliste ana-
lüüside usaldusväärsuses. Seetõttu 
peaksid inimesed olema ettevaatli-
kud, kui kasutavad eri laborite poolt 
pakutavaid juuste mineraalainete 
analüüsimise võimalust.
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MÕNE REAGA

Rakvere kristlikud kogudused 
kutsuvad suurel reedel ristikäigule

R akvere kristlikud kogudused korraldavad ristikäigu suurel reedel, 
15. aprillil. Ristikäik algab kell 15 Rakvere Keskväljakul ning tee-
konnal on kokku seitse peatust. 

Üks korraldajatest, Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen 
selgitas, et kristlased korraldavad suure reede ristikäike üle maailma. „Aja-
looliselt on kujunenud välja, et ristikäigul on 14 peatuspunkti, et käia läbi 
näitlikult Kristuse Kolgata teekond. Kristlaste jaoks on see ajaloo kõige 
olulisem punkt, kus Looja annab end loodu eest, et lunastada kogu inim-
kond. See võiks olla aga sügav mõttekoht ka neile, kes täna end kristlaseks 
ei pea. Küsimuse koht endale võiks olla: kas minu elus ja minu olemise vii-
sis on sellist võimekust, et teiste heaolu nimel enda heaolust loobuda? See 
võiks olla küsimus lisaks vaimulikule dimensioonile,“ rääkis Gunnar Ko-
tiesen. „Meie käik ise on väliselt sarnane eelmistele aastatele, aga olukord 
täiesti teistsugune. Kannatuse mõistmine on täna kindlasti muutunud.“

Pastor nimetas, et ligi paaritunnisel rännakul osalema on oodatud kõik, 
kiriklik kuuluvus pole oluline. Keskväljakult algav teekond viib kõikidesse 
Rakvere kristlikesse kirikutesse, kus loetakse pühadega seotud piibliteksti 
ja on lühike palve. „Teekonnale järgmise kirikuni antakse kaasa väike pal-
ve- või mõtlemise soov. See ei ole teekond, kus lobisetakse ja arutatakse 
viimaste loetud uudiste üle, vaid pigem käiakse vaikides ning palvetatak-
se-mõeldakse ette antud teemal,“ selgitas Kotiesen.

Rakveres sai suure reede ristikäigu traditsioon alguse 2018. aastal ning 
on koroonapandeemia tõttu kahel viimasel aastal toimunud virtuaalselt. 
Tänavu on võimalik taas teekonda linnaruumis läbi teha. Ristikäik lõpeb 
Koidula tänaval Karmeli kirikus, kus ootab soe tee ning on võimalus oma 
muljeid vahetada.

Katrin Uuspõld

Ristikäik saab alguse Rakvere Keskväljakult ja peatused tehakse kõigis linna kristlikes 
kirikutes. Foto: Rakvere Karmeli kogudus

Lihavõttepühadel kaunistavad 
Rakvere kirikuparki hiidmunad

E elmisel aastal tekkis Rak-
vere linnakunstnik Marju 
Püümetsal idee linnaruumi 

vineerist hiidmune paigutada ning 
koostöös Rakvere Kultuurikeskuse-
ga leidsid munad omale ka kaunis-
tajad linna mitmete allasutuste seas. 
„Projekt aga osutus niivõrd popu-
laarseks, et otsustasime käesoleval 
aastal seda korrata,“ märkis Rakvere 
kultuurikeskuse direktor Eve Alte. 
Tänavu kaunistavad mune Rakvere 
Spordikeskus, Rakvere Sotsiaalkes-
kus, Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogu, Rohuaia ja Triinu lasteaed, 
Rakvere Waldorfkool, Rakvere 
Eragümnaasium, Rakvere Avatud 
Noortekeskus, Rakvere Teater, Eve-
li Varik, Virumaa Näitused, Riina 
Rillo. 

Kokku kaunistatakse üle 40 hiid-

muna. Eve Alte märkis, et linlastel ja 
külalistel oleks munadest pikemalt 
rõõmu, siis pannakse need paika 
veidi enne ülestõusmispühi ning 

jäetakse pisut kauemaks ehk mune 
võib tulla uudistama 12.-20. aprilli-
ni.

Kuulutaja

Nii nagu mullu, kaunistavad pühademunad ka tänavu Rakvere Kirikuparki - 12.-20. aprillini. 
Foto: Eve Alte

PLAAT

Adele „30“
Columbia

Adele Laurie Blue Adkins MBE 
on inglise laulja ja laulukirjutaja. 
Praegu üle maailma üks populaar-
semaid (nais)artiste, tema albu-
meid on ühtekokku müüdud üle 
120 miljoni.

Aastal 2008 ilmus ta debüü-
talbum „19“ – kõik tema seni il-
munud albumid kannavad vaid 
numbreid „21“ (2011), „25“ (2015) 
ja nüüd pärast kuueaastast vahet 
siis “30”, mis ilmus eelmise aasta 
novembris.

Vahemärkusena: „30“ pidi juba 
varem ilmuma, kuid Covid-pan-
deemia tõttu lükkus edasi.

Tunnustusi ja hinnatud muusi-
kaauhindu on ta kogunud niivõrd 
palju, et neid pole mingit mõtet 
üles lugema hakata.

Praeguseks 33-aastase lauljanna 
uut albumi üldjuhul kiidetakse kõ-
vasti ja loetakse tema loominguli-
selt üheks parimaks, küpseimaks. 
Teemade poolest keskendub plaat 
Adele lahutusele, emadusele, 
kuulsusele, südamevalule, leppi-
misele-aksepteerimisele ja lootu-
sele. Tundeline album, kus meele-
olud sageli vahelduvad.

Plaadile kirjutas Adele lugusid 
ja lindistused toimusid küllaltki 
pikas ajavahemikus, 2018-2021.

Muusikaliselt ta vahest siiski siin 
otseselt ei üllata. Segu popist, sou-
list, jazzist ja R&B-st. Vokaal on 
muidugi muljetavaldav, väga või-
mas, väga emotsionaalne. Märkab 
ka klaveri suuremat osatähtsust.

Standardalbumil on kaksteist 
lugu ja pikkust peaaegu tunni jagu.

Singlitena on albumit esindama 
valitud „Easy On Me“ ja „Oh My 
God“. „Easy On Me“ on kindlasti 
üheks parimaks looks siin. Kohe 
selle kõrval tõstaks esile mõnusalt 
ballaadiliku „Can I Get It“. Loos 
„All Night Parking“ on ta sisse so-
bitanud legendaarse USA jazzpia-
nisti Erroll Garneri osa.

Albumist on saadaval ka Deluxe 
Edition, mis sisaldab kolme lugu 
rohkem.

Tugev tulemus, et „30“ tõusis 
koguni 24 riigis plaadiedetabelis 
esikohale.

Plaadiga kaasaskäiv voldik sisal-
dab erinevaid võtteid Adelest ja ka 
laulusõnad on kenasti kirjas.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

Pühapäev on perepäev
Sel pühapäeval, 10. aprillil, on 
mitmed muusikud ja vaba-
tahtlikud ühendanud jõud, et 
Rakveres Koidula tänaval 
saaks teoks kohalike ja siia 
saabunud Ukraina sõjapõge-
nike ühine perepäev, mille tu-
lu läheb Rakveres elavate uk-
raina laste ja noorte toetu-
seks.

Katrin Uuspõld

„Ühel päeval astus Rakvere kultuu-
rikeskuse uksest sisse Rainer Villak 
ja ütles, et kuulge, teeme heatege-
vusliku kontserdi!“ rääkis Rakvere 
kultuurikeskuse direktor Eve Alte. 
Istuti maha ja arutati, mis inimesi 
kõnetaks, keda võiks kaasata ning 
ühest kontserdist kasvas välja  terve 
perepäev.

„Ükskõik, kelle poole me pöör-
dusime, kõik olid rõõmuga nõus 
mõttega kaasa tulema,“ märkis Alte. 
Nõnda on liitunud päevale sisu and-
misega Karmeli kogudus, Kauri las-
teaed, Rakvere teater, mitmed muu-
sikud ja vabatahtlikud.

Perepäev ise toimub kahes naa-
bermajas ja nende õuel: Koidula 
tänaval teineteisest üle tee asuvas 
Karmeli kirikus ja waldorflasteaias 
Kaur. 

„Proovime luua perepäeval kesk-
konda, mis oleks äge kohalikele, aga 
mis võiks olla ka tore suhtlemis-
keskkond Ukraina inimestele. Rak-
veres saavad nad ise kohale tulla, 
ümberkaudsetele valdadele oleme 
teinud üleskutse, et nad aitaks trans-
pordiga. Püüame perepäeva teha 
kakskeelselt, eraldi programm on 
lastele,“ rääkis korraldusmeeskonda 
kuuluv Karmeli koguduse pastor 
Gunnar Kotiesen.

„Esinejate seas on Svjata Vat-
ra, RV ja bänd ehk mõtte algataja 
Rainer Villak oma bändiga, Kaire 
Rappur, Regina ja Ardi Viires,“ loet-
les Eve Alte. „Lava esinemiseks on 
kahes kohas, nii Kauri lasteaias kui 
Karmeli kirikus. Ajakava oleme sät-
tinud nõnda, et kui midagi toimub 
Karmeli laval, on Kauri lava puhka-
mas ja vastupidi.“

Lastaias on tegevustoad, män-
gunurk ja laste esinemised, samuti 
saab näha Fioretto esituses ajaloolisi 
tantse. Rakvere teatri grimeerijad 
joonistavad lastele näomaalinguid ja 
noortekeskuse noored liiguvad rin-
gi kostümeeritud tegelaskujudena. 
Saab punuda Ukrainasse saatmiseks 
varjevõrku ja lasta endast kohapeal 
teha portree Ukraina sõjapõgeni-
kust kunstnikul. 

„Teatri furgoonautosse tuleb fo-
tonurk, kus saab end pildistada lasta 

ja hiljem on võimalik fotosid veebist 
alla laadida. Kohal on ka töötukassa 
ukrainlastele oma infot ja kontakte 
vahendama,“ loetles Alte võimalusi. 

Vaatamata jahedale ilmaprog-
noosile on osa tegevusi plaanis ka 
õues. Toitlustust pakuvad Karmeli 
kodukohvikute tegijad, sotsiaalde-
mokraatide kodukohvik, Ukraina 
kaasmaalaskond Barvinok oma toi-
tudega, Rakvere teater, Kauri las-
teaed. Plaanis on ka oksjon, mille 
tulu läheb ukraina noorte varasuvise 
ekskursiooni heaks.

Ohtutuse mõttes suletakse liik-
luseks Koidula tänava lõik Karmeli 
ja Kauri kooli ees, kuna kahe maja 
vahel käimist tuleb lastega peredel 
palju, seetõttu on mõistlik autoga 
tulijatel parkida pisut eemale, näi-
teks spordikeskuse parklasse. 

 „Perepäeval on Ukraina sõjapõ-
genike jaoks kõik tasuta, ka kodu-
kohvikute pakutav, neilt me raha ei 
küsi, sest ettevõtmine on mõeldud 
nende toetamiseks. See on ukrain-
laste pidu ja meie maksame!“ selgitas 
Eve Alte. „Annetusi saab teha sula-
rahas, ülekandega, kaarditerminali 
abil. Kogu tulu nii kodukohvikutest 
kui mujalt läheb samuti Rakveres 
elavate Ukraina sõjapõgenikest laste 
ja noorte toetuseks.“

Perepäev algab kell 11 ja tegevusi 
leidub kuni kella 15ni. 
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Biore Tervisestuudio
Rakveres, Laada 5
9.04 Tervendaja Volli vastuvõtt
Registreerimine tel 501 7960

Rakvere Teater
8.04 kell 19 „Lihtsalt, rõõmuks“ s/s, kontsertlavastus
8.04 kell 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
12. ja 13.04 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. Helen Rekkor
14.04 kell 19 Lisaetendus! „Tavaline ime“ s/s, lav. Eili Neuhaus
 

RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu 
teema-aastaks. Kuulutajas ilmuvate raama-
tututvustustega aitavad Lääne-Virumaa raama-
tukoguhoidjad sellele kaasa.

Karsten Dusse „Eneseabimõrvad“ – 
rahustav mõrvatrall

Ei suuda otsustada, kas valida lugemis-
lauale luulet, ulmet, krimkat, elulugu või 
eneseabiõpikut? Kui viimase koostaks 
keegi raamatukoguhoidjatest, oleks esi-
mene soovitus ilmselt: Vali üks hea raa-
mat! Usu meid, leidub päris häid lahen-
dusi. 

Mõnda aega on olnud krimikirjanduse 
tähelend, mis aga ei tähenda sugugi seda, 
et lugemiselamus midagi eriti võikat või 
kõhedakstegevat peaks olema. Saame 
tagasiside oma kogu lugejatelt ning üks 
mahlakamaid kommentaare kogunutest 
on Karsten Dusse raamat „Eneseabimõr-
vad“. See pole küll tuliuus teos, kuid seda 
enam on olnud aega veenduda selle headuses.

See on raamat, mis ühtaegu krimilugu ja eneseabiõpik, kuid süsimusta 
huumori kõrval paneb arutlema teravmeelsete tähelepanekute üle küll il-
maelu, eurotoetuste, lasteaiaäri kui poliitika kohta. Samuti kavalate advo-
kaatide üle, kes tunnevad inimeste ahnust ja nõrkusi ning kellest üks ongi 
tegelikult ka peategelane Björn Diemel.

Pealtnäha eduka Björni elu on tegus, kuid rahulolematuseks on põhjust 
nii tööl kui kodus. Ikka veel ei ole ta saanud ihaldatud partnerlust advo-
kaadibüroos, pildilpüsimiseks esindab ta igapäevaselt organiseeritud kuri-
tegevust ning selle kõrvalt ei jää perele üldse aega. 

Kui tulevane eksabikaasa sunnib teda läbi tegema esoteerilist kursust 
kohaloleku jõust, hakkavad asjad järjest juhtuma. Olukordi lahendades jä-
tab mees maha küll verise jälje, kuid küürib oma südametunnistuse pleki-
tuks põhjalike selgitustega, miks ohvrid oma otsa igati ära teenisid. Viitab 
juba esikaaski, et tegu on rahustava mõrvaromaaniga. Kogu mõrvatrall 
on justkui peategelase kursuse eduka läbimise lugu – sündmuste kerides 
oskab ta kohalolunõustaja raamatu toel nendega rahulikult, isegi poolko-
gemata toime tulla.

„Eneseabimõrvad“ on hästi loetav, ühtaegu põnev, huvitav ja naljakas. 
Raamat on väärt sellega veedetud aega ning isegi värskendav kõrvalepõi-
ge.

 

Väike-Maarja raamatukoguhoidjad

„Kõik kõikjal ja korraga“
See on ulmefilm, kus valitseb täielik ka-
os, seda korraga argises ja psühhedeel-
ses soustis, nii et tõepoolest, pealkiri 
väljendab täpselt seda emotsiooni, mis 
filmis valitseb ja seda olukorda, mis loos 
toimub. 

Margit Adorf

Kummalisel kombel on seal korraga nii tulnukad 
kui ka ei ole. On superkangelane, aga ei ole ka. 
On täielik absurd, aga samas on kõik loogiline. 
Kõik kõikjal ja korraga on aga seisund, mida kir-
jeldatakse kui surmast hullemat, sa satud sellises-
se kohta, kus on korraga kõik võimalikud paral-
leelreaalsused, multiversumid ja kõik sündmused. 

Ma arvan, et filmis on seda väga hästi õnnes-
tunud edasi anda ja seejuures niisugusel moel, et 
asi ei mõju mingi hulluksajava kenitlemisena või 
lihtsalt kentsaka indiefilmina. See on korraga nii 
korralik märul kui ka adekvaatne draama. Veider 
on see kindlasti, aga ka naljakas ning mitte üldse 
mõistusevastane. Ja see on nüüd küll niisugune 
film, mida tuleb ise kogeda ja mida on väga kee-
ruline ümber jutustada.

Üldjoontes loo raamistiku saab muidugi edasi 
anda. Algab film vägagi argiste sündmuste kes-
kel, peategelaseks on pesumaja omanik, väikeet-

tevõtja Evelyn (Michelle Yeoh), kellel on lesbist 
tütar Joy (Stephanie Hsu), abikaasa Waymond 
(Ke Huy Quan), kes soovib naiselt lahutust, kuid 
ei oska seda kuidagi serveerida ja eakas, ala-
ti näljane isa (James Hong), kes enamuse ajast 
lihtsalt tolkneb koomilise elemendina jalus aga 
kui see tegelane ära võtta, siis oleks film palju 
vaesem.

Pesumajas ja Evelyni elus on korralik kaos, mil-
lele annab hoogu juurde ettevõttele tehtav auditit 
ja nad peavad maksuametis kõik oma kulud-tu-
lud ette näitama, muidugi on sellega suur jama ja 
siinkohal tuleb mängu jube mõrd maksuametnik 
Deirdre Beaubeirdra (Jamie Lee Curtis), kes on 
samal ajal ka teises paralleeluniversumis kurja 
käsilane. Kõikidel teistelgi tegelastel on mitmeid 
rolle, erinevad maailmad sulanduvad, elud sirise-
vad muudkui silme eest läbi, hüpped erinevatesse 
võimalustesse on kaootilised ja pöörased ja mida 
ajuvabam mingi võimalus tundub, seda kindlami-
ni tuleb just seda varianti kasutada.

Niisuguse kirjelduse järgi tundub, et kõik on 
nagu pudru ja kapsad, aga kummalisel moel see 
kombinatsioon sobib hästi kokku. Režissöö-
rid-stsenaristid on Dan Kwan ja Daniel Scheinert, 
kes on varemgi kahasse filme teinud ja need on 
olnud umbes-täpselt sama pöörased („Taskunoa-
mees“, 2016), aga mitte nii heal tasemel kui nüüd 
see praegune. Pean isegi tunnistama, et „Tasku-

noamees“ oli mu meelest ülim jamps, aga samas 
„Kõik kõikjal ja korraga“ on päris hea. Ma arvan, 
et see võiks meeldida ka neile, kes muidu ulmefil-
me vaatama ei eksi. See on korralik tsirkus ja ma 
arvan, et praeguses julmas sõjamaailmas mõjub 
omamoodi lohutavalt. Veidral, kummalisel moel. 

Juhul kui teile on meeldinud ulmekirjanik 
Douglas Adamsi looming („Pöidlaküüdi reisijuht 
galaktikas“), siis „Kõik kõikjal ja korraga“ meenu-
tab sisult ja ülesehituselt Adamsi loomingut, aga 
kindlasti ei ole tema otsene kopeerimine. Ütleme 
nii, et sama koolkond. See on hoogne, optimist-
lik, lootustandev.

Film on hiina-inglise segakeeles, kuid kindlasti 
ei maksa seda pidada tavaliseks aasia filmiks, see 
on siiski korralik Hollywood. Michelle Yeoh teeb 
väga hea usutava rolli, arvestades stsenaariumi 
killustatust ja keerukust. 

Kunstnikutöö on küll selle kõrval mõnevõrra 
liiga madala tasemega, vorstisõrmed on ikka liiga 
selgelt kindad ja kostüümid või muud eriefektid 
pole ka suuremad asjad, aga kuna film ise on üsna 
tempokas ja siiski on tegemist omalaadse tsir-
kus-filmiga, siis võib koonerdamise kostüümide 
arvelt andeks anda. 

Kõige olulisem selle filmi puhul on lugu ja igal 
juhul on see vähemasti näitlejate ja montaaži abi-
ga vägagi õnnestunult vormistatud. Mingit täiesti 
enneolematut originaalsust ja geniaalsust oodata 
ei tasu, aga see on siiski sedalaadi kokteil-pärl, et 
tasuks vaatama minna just kinno. Saab paariks 
tunniks end reaalsusest lahti rebida. 

Evelyn (Michelle Yeoh) avastab korraga kõik erinevad võimalused, mis temast ja maailmast on võimalik olla. Foto: Pressimaterjalid
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Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746
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