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President ja õiguskantsler tunnustasid neid, kes toetavad lapsi
Lastekaitsepäeval, 1. juunil, 
tunnustas president Alar Ka-
ris koos õiguskantsler Ülle 
Madisega Kadriorus neid, kes 
on võõrast muret nähes erili-
sel viisil abi pakkunud või kel-
le teo tulemusel on tekkinud 
uus algatus, mis suurendab 
teiste laste heaolu – anti üle 
tunnustusauhind „Lastega ja 
lastele“ .

Katrin Uuspõld

Elutöö preemia pälvis Maria Min-
hof, kes 20 aastat tagasi asutas MTÜ 
Maria ja lapsed, mis pakub lastele 
asenduskodu Ida-Virumaal Tudu-
linnas ning viimastel aastatel ka 
Rakveres. Maria peres on turvapai-
ga leidnud lapsed, keda on korduvalt 
ühest elukohast teise saadetud, kuid 
kes on vajanud oma ellu just seda 
ühte kindlat inimest, kes neisse pä-
riselt usub ja tahab neid toetada.

Maria Minhof ütles, et tunnus-
tust vastu võttes kippusid tal silmad 
märjaks minema, järgmisel päeval 
aga oli väga õnnelik. „Ma ei ole sel-
le jaoks lapsi kasvatanud, et auhinda 
saada. Ma arvasin, et see igapäevane 
töö nagu iga teine,“ rääkis tuleval es-
maspäeval 74. sünnipäeva tähistav 
naine, kes pakkumas täna Tudulin-
nas hooldusperes kodu neljale teis-
melisele, lisaks on üks täiskasvanud 
noor ka järelhooldusteenusel. Aas-
tate jooksul on ta lühemat või pike-
mat aega kasvatanud 52 last. 

„Kui ei oleks lapsi, oleksin ma 
ammu vana, võibolla isegi vanade-
kodus! Nüüd pean igal hommikul 
ärkama, vaatama, et lapsed kooli 

läheksid, tegema neile lõunaks süüa, 
õhtusöögi teeme koos. Vaatama, 
kuidas õppimistega läheb. Olgu hea 
või halb, energiat annab igal juhul, 
olgu siis põhjust vihastamiseks või 
rõõm laste heade hinnete üle. Ei ole 
aega olla haigena voodis pikali!“ rää-
kis Maria Minhof.

Maria Minhofi kandidatuuri elu-
tööpreemiale edastas MTÜ Maria 
ja lapsed juhatuse liige Karis Muga-
mäe, kes 2009. aastal temalt juhtimi-
se üle võttis. „Ma väga imetlen seda 
naist, see, kuidas ta suhtub lastesse, 
elusse, kuidas ta inimestega suhtleb, 
on imetlusväärne. Näen, et ta on 
igati seda tunnustust väärt, sest ta 
on oma elu pühendanud võõrastele 
lastele,“ rääkis Karis Mugamäe. 

Praegu tegutseb MTÜ Maria ja 
lapsed Tudulinnas kolme perega ja 
Rakveres kahe perega, teenusel on 
29 last. 

Muutuste loojad
Muutuste looja tiitliga pärjati Pille 
Vaiksaar ja Aigar Vaigu. Pille Vaik-
saar ehitas Viljandis üles lapsekeskse 
perekodu, seisis erinevates minis-
teeriumides töötades selle eest, et 
erivajadusega lapsed saaksid käia 
kodu lähedal lasteaias ja koolis, vii-
mased viis aastat aga juhtis Maarja-
maa Hariduskolleegiumi.

Aigar Vaigu on pikka aega süs-
tinud lastesse ja noortesse teadu-
sepisikut. Ta on 12 juba aastat te-
gutsenud ülimenuka teadussaate 
„Rakett69“ saatejuhi ja kohtuniku-
na. Lisaks juhib noorematele lastele 
teadust tutvustavat saadet „Magus 
molekul“. Mullu avas ta koos mõt-
tekaaslastega Rakett69 Teadus-
stuudiod.

Lapse Suur Tegu 
ja lastežürii preemia
Lapse Suure Teo auhinna pälvis 
Kurtna Kooli kuuenda klassi õpilane 
Carin-Anett Männik, kes küpsetas 
jõulude eel hiiglasliku koguse mu-
ffineid, et nende müügitulust osta 
haiglas olevatele vähihaigetele laste-
le meeneid ja maiustusi. Lisaks osa-
leb Carin-Anett ka vähihaigete laste 
päeva heategevuslikus kampaanias, 
kandes rinnas kuldset linti ja juh-
tides oma kogukonnas tähelepanu 
vähihaigete laste olukorrale.

Laste- ja noortežürii preemia päl-
vis ALPA Kids OÜ, kes seisab selle 
eest, et aeg, mille laps nutiseadmes 
veedab, oleks hariv ja õpetlik, pak-
kudes lastele eestikeelseid digiõp-
pemänge. Mängud on loodud ühes-
koos õpetajate ja teaduritega ning 
lõimitud ekraaniväliste tegevustega. 

Mängudel on üle 60 000 kasutaja, 
sealhulgas üle 300 Eesti haridusasu-
tuse. ALPA mängud aitavad eesti 
keelt ja kultuuri õppida nii välismaal 
viibivatel eesti lastel kui ka näiteks 
Ukrainast Eestisse saabunud lastel, 
kes soovivad õppida eesti keelt. Al-
gust on juba tehtud ka ukrainakeel-
sete digiõppemängude loomisega, et 
aidata üle maailma kodust kaugele 
paisatud Ukraina lastel hoida sidet 
oma keele ja kultuuriga.

Võitjatele sai osaks tänukiri ning 
kunstnik Marko Pikkati joonistatud 
seinapilt. Lastepäeva korraldab ja 
tunnustusauhindu annab välja vaba-
riigi president koos Õiguskantsleri 
Kantselei, Eesti Asenduskodu Töö-
tajate Liidu, Eesti Lasterikaste Pe-
rede Liidu, Lastekaitse Liidu, MTÜ 
Oma Pere, SEB Heategevusfondi ja 
Sotsiaalkindlustusametiga.

Õiguskantsler Ülle Madise ja president Alar Karis andsid Maria Minhofi le üle elutöö pree-
mia – Maria on paarkümmend aastat pakkunud lastele asenduskodu Virumaal. Foto: Raul 
Mee / Vabariigi Presidendi Kantselei



UUDISEDKuulutaja reede, 3. juuni 2022 3

 Rakvere Palermo kalmistu uus osa pühitseti sisse
Rakvere linn rajas Palermos-
se endise nn vaeste kalmistu 
kõrvale uue matmisala, mille 
neljapäeval linna suuremate 
kristlike koguduste vaimuli-
kult ühiselt pühitsesid.

Katrin Uuspõld

Rakvere abilinnapea Kert Karuse 
sõnul on pühitsustalituse läbivii-
mine linnapoolne soov, et järgida 
kristlikku tava. „Linnal on vajadus 
uute matmispaikade järele. Palermo 
kalmistu uus osa on kasutuselevõ-
tuks valmis ja pärast talituse läbi-
viimist saame alustada hauaplatside 
väljastamist,“ märkis Karus.

Rakvere kolmainu koguduse õpe-
taja Tauno Toompuu sõnas, et vana 
kristliku kombe kohaselt tuleb uus 
kalmistu enne kasutusele võtmist 
pühitseda. „Kui keegi soovib korral-
dada kirikliku matuse, sängitatakse 
lahkunu pühitsetud mulda. Muidugi 
ei tähenda see, et pühitsetud kalmis-
tule saaks matta üksnes kiriklikult. 
Aga pühitsustalitusega avatakse uus 
kalmistu rahupaigaks kõigile lahku-
nuile, keda sinna maetakse,“ selgitas 
Toompuu.

Rakvere kalmistuvaht Kalle Koi-
dumäe rääkis, et uusi matmisplatse 
on linnale väga vaja. Tema sõnul 
on linnakalmistul hetkel kolm vaba 
kirstuplatsi ja paar urniplatsi. „Ühel-
gi aastal ei ole ma nii palju platse 
välja andnud kui tänavu, sügisel 
saab umbes kümme platsi linnasur-
nuaial uuesti kasutusele võtta,“ mär-
kis Koidumäe. 

Ta selgitas, et Palermos nn en-

disele vaeste kalmistule maeti ilma 
omakseteta inimesi alates 1940nda-
test kuni 2007. aastani. Ametlikult 
nimetatakse seda Palermo kalmistu 
esimeseks kvartaliks, kohe kõrval 
olev teine kvartal, mis värskelt sisse 
pühitseti, on rajatud endise metsa ja 
võsa asemele, nüüd piiravad tulevasi 
matmisalasid sõelmekattega kalmis-
tuteed. 

Koidumäe ütles, et uues kalmis-
tukvartalis on 108 kahekohalist ja 25 
ühekohalist kirstuhauaplatsi, kokku 
241 hauakohta. „Urne saab tundu-
valt rohkem matta, ühele kahekoha-
lisele kirstuhauaplatsile saab matta 
kuus urni,“ täpsustas Koidumäe. 

Pühitsustalitusel tõi Rakvere 
Kolmainu koguduse õpetaja Tauno 
Toompuu välja kolm aspekti, mis 
on kalmistu puhul olulised. „Kalmis-
tu on paik, kus saame oma lähedas-
tele mõelda ja tunda nendega sidet. 
Saame olla teistmoodi koos, neid 
mälestades ja meenutades,“ rääkis 
Toompuu.

Teiseks tuletab kalmistu meile 
meelde elu kaduvust. „Ka meie tee 
lõpeb, aga see ei pea olema masen-
dust tekitav ja kurvastav, vaid pigem 
eluterve mõistmine. Kui oskame 
oma surmaga arvestada, siis oskame 
tõelisemalt ka elada,“ märkis kiriku-
õpetaja Toompuu. „Või nagu meie 

linna aukodanik ütleb: „meie elu kell 
näitab viis minutit enne südaööd“. 
See on aeg, millega saab arvestada, 
viis minutit. Kalmistu tuletab meel-
de, et ela oma elu arukalt, ära seda 
raiska.“

Kolmanda mõttena tõi kirikuõpe-
taja välja kalmistu kui püha paiga.

Palermo kalmistu pindala on ligi-
kaudu 12 605 m², parkimisplats asub 
üle tee, teisel pool Lilleoru tänavat. 

Rakvere linnale kuulub neli kal-
mistut: Rakvere linnakalmistu 
(asukoht J. Kunderi tn 4b), Pauluse 
kalmistu (Lilleoru tn 26), Juudi kal-
mistu (Lilleoru tn 24) ja Palermo 
kalmistu (Lilleoru tn 25).

Rakvere linna suuremate koguduste vaimulikud pühitsesid Palermo kalmistu uue osa. Pühakirja loeb Rakvere adventkoguduse pastor 
Toivo Kaasik. Fotol vasakult Rakvere õigeusukiriku preester Aleksandr Lebedev, Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen ja 
Rakvere Kolmainu kogudus õpetaja Tauno Toompuu. Foto: Katrin Uuspõld

Rahvaloendus: Eesti rahvaarv 
ja eestlaste arv on kasvanud
2021. aasta rahvaloendusel registritest kogutud andmed näitavad, et Ees-
ti rahvastik on kümne aastaga kasvanud, inimesed elavad kauem ning 
tööealiste inimeste arv on langenud. Viimase kümne aasta jooksul on Ees-
tis suurenenud erinevate rahvuste, kodakondsuste, emakeelte ja sünnirii-
kide arvukus, kasvanud on ka eestlaste arv. 

2021. aasta 31. detsembri seisuga elas Eestis alaliselt 1 331 824 inimest, 
mis on 2,9% rohkem kui kümme aastat tagasi samal ajal. Mehi on 47,6% ja 
nende osakaal kasvas 1,2 protsendipunkti, naiste osakaal on 52,4%. Kesk-
mine Eesti elanik on 42,2-aastane ehk 1,4 aastat vanem kui oli keskmine 
elanik 2011. aastal. 

„Rahvastiku vananemise positiivne külg on see, et 80-aastaste ja va-
nemate inimeste arv on suurenenud – ehk meie inimeste eluiga pikeneb 
ning eriti on seda märgata meeste osas. Väljakutseks on rahvastiku mõis-
tes viljakas eas naiste osakaal, mis on kahanenud, ent väikeseks leeven-
duseks on siin suurenenud sünnitatud laste arv naise kohta ja laste arvu 
juurdekasv,“ kommenteeris statistikaameti juhtivanalüütik Terje Tras-
berg.

Viimase kümne aastaga on Eestis suurenenud nii laste (0–14-aastaste) 
kui vanemaealiste (65+) elanike arv, vähenenud on tööealiste hulk. Lapsi 
elab alaliselt Eestis 217 792, mida on 9% võrra rohkem kui kümme aas-
tat tagasi. Vanemaealisi on kokku 272 164 ehk 18,6% võrra rohkem kui 
eelmise rahvaloenduse ajal. Tööealisi on kokku 841 868 – see näitaja on 
vähenenud 2,7% võrra.

Linnalistes piirkondades elab 61,2% rahvastikust ehk 815 003 inimest, 
mida on 4,2% võrra rohkem kui 2011. aastal. Väikelinnaliste piirkondade 
elanike arv on kümne aastaga kasvanud 12,8% võrra. „Tung suurematesse 
linnadesse elama asuda on stabiliseerunud või lõppemas, kuid maapiir-
konnad pole selle arvelt väga võitnud – eriti just lastega pered eelistavad 
järjest rohkem suurlinnade ümbruste väikelinnu,“ selgitas Trasberg. 

Eesti rahvastik on rahvaloenduse andmetel võrreldes 2011. aastaga tun-
duvalt mitmekesisem ja Eesti rahvusest inimeste arv on samuti kasvanud. 
„Muutus ei ole tulnud eestlaste arvelt, vaid eestlaste osakaal on jäänud pea 
samale tasemele. Ka eesti keelt emakeelena rääkivate inimeste arv püsib 
stabiilsena. Kasvanud on Eesti kodanike arv, Vene ja Valgevene kodanike 
arv on aga languses,“ võttis Trasberg kokku.

Eestis elab inimesi 211 eri rahvusest, esindatud on 151 erinevat koda-
kondsust. Eestis elavatest inimestest 69,4% on Eesti rahvusest, 20 aastat 
tagasi oli eestlaste osakaal 68,3%. 

Eestis räägitakse 243 erinevat emakeelt, mis on 86 võrra rohkem kui 
2011. aastal ning enam kui kaks korda rohkem kui aastal 2000. Eesti ema-
keele osakaal on 20 aastaga jäänud praktiliselt samale tasemele (~68%). 

Allikas: Statistikaamet 
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Uuest aastast plaanitakse Lääne-Virumaal ühistranspordis uut piletisüsteemi

P õhja-Eesti Ühistranspor-
dikeskus plaanib sarnaselt 
Harjumaale uuest aastast 

tsoonipiletitele üle minna ka Lää-
ne-Virumaal. Lääne-Virumaa 
Ühisomavalitsuste Liidule plaani 
tutvustades tõi Põhja-Eesti Ühist-
ranspordikeskuse arendusspetsialist 
Jaana Liländer-Koppel tsoonisüs-
teemi plussidena välja selgesti mõis-
tetavuse ning rahalise võidu kuupi-
letiga sõitjate puhul.

Tsoonipõhise ühistranspordiga 
saab üksikpiletiga sõita tsooni sees – 
kui tunni aja jooksul istutakse sama 
tsooni sees ümber teisele bussile, siis 
kehtib ka sama pilet. „Kõige suurem 
hinnavõit on neil, kes tahavad ühe 
tsooni piires kaugemalt keskusesse 
sõita,“ märkis Põhja-Eesti Ühist-
ranspordikeskuse arendusspetsialist 

Liländer-Koppel ja nentis, et paraku 
on küll liinivõrk praegu hõre.

Kel igapäevaseid sõite ühistrans-
pordiga, neil tasuks rahaliselt ära 
aga kuupilet, mille hinnaks plaani-
takse ligikaudu 20 eurot – kuupile-
tiga saab sõita üle maakonna kõigil 
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse 
liinidel. Tsoonid on paika pandud 
inimeste liikumist ning olemasole-
vat ühistranspordivõrku silmas pi-
dades. Näiteks tsoon Viru 1 hõlmab 
Lääne-Viru maakonnakeskust Rak-
veret ja selle lähiümbrust. 

Väike-Maarja vallavanem Indrek 
Kesküla tõstatas küsimuse, miks 
Väike-Maarja vald jääb kahte tsooni 
ning ühest valla otsast vallakesku-
sesse sõitmisel tuleb inimesel osta 
kahe tsooni pilet.

„Enamik valdasid ei asu ühes 

tsoonis. Lääne-Virumaad on väga 
keeruline tsoneerida, sest siin on 
keeruline liinivõrk,“ märkis Lilän-
der-Koppel ja viitas, et võrreldes 
praegusega võib juhusõitja jaoks ük-
sikpilet küll veidi kallineda, aga iga-
päevasele sõitjale isegi mitut tsooni 
läbides olla tulevikus kuupiletiga 
soodsam.

„Tsoonipiletid annavad võima-
luse Elroniga ja ka Rakvere linnaga 
ühise piletitoote loomiseks. Prae-
gu sellist kokkulepet olemas ei ole. 
Aasta lõpus on selgem, kas ühised 
tooted on võimalik luua koos tsoo-
nidega või võtab kokkulepetele 
jõudmine veidi kauem aega,“ selgitas 
Liländer-Koppel. 

Tsoonipiletid on Eestis praegu 
kasutusel vaid Harjumaal, lähi-
matest piirkondadest tõi Lilän-

der-Koppel näiteks Helsingi re-
giooni.

„Üksikpiletite hinnastamine leiab 
aset sügisel.  Hinnakujunduse juu-
res arvestatakse, et Harjumaa hin-
natase jääb veidi kõrgem kui teistes 
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse 
haldusalas olevates maakondades,“ 
ütles Liländer-Koppel.

Põhja-Eesti ühistranspordikes-
kuse arendusosakonna juhataja 
Terje Villem tõi välja, et viimastel 
kuudel on ühistranspordi kasutaja-
te arv tõusnud. „Alates märtsist on 
kiire sõitjate arvu kasv, eriti Harju- 
ja Raplamaal, aga ka Lääne-Viru-
maal on sõitjate arv taastumas co-
vidi piirangute kadumise ja kütuse-
hinna tõusu tõttu,“ rääkis Villemi. 

Katrin Uuspõld

Virumaa korteriühistute foorumil keskenduti keskkonnaküsimustele

S el nädalal korraldas Eesti 
Korteriühistute Liit (EKÜL) 
Virumaa foorumi. EKÜLi 

juhatuse esimees Andres Jaadla kõ-
neles Rakveres korraldatud piloot-
projektist, mille käigus jagati ühek-
sale ühistule ligi kolmsada korterisse 
mõeldud bioprügianumat ning kor-
raldati veebikoolitused sorteerimise 
kohta.

„Arvasime algselt, et inimeste 
teadlikkus prügi sorteerimisel on 
madal, kuid küsitlused näitasid, et 
tegelikult teatakse päris hästi, mida 
kuhu võib panna,“ ütles Jaadla. 

Jaadla tõi välja, et ühistute suhtu-
mine ja valmisolek on väga erinev. 
„Tunda on põlvkondadevahelist eri-
nevust. Näiteks Mõisavälja 12 kor-
teriühistus, kus on valdavalt noored 
pered, haarati mõte lennult,“ rääkis 
Jaadla. Seevastu ühes Kungla täna-
va korteriühistus oli kuuekümnest 
korterist vaid viis valmis bioprügia-
numa kasutusse võtma.

Lääne-Viru Jäätmekeskuse tegev-
juht Priit Raamat nentis, et paraku 
sisaldavad biojäätmed täna siiski 
väga palju muud, mis sinna ei kuulu. 
„Kui autojuht ei märka, et bioprügi-
konteineris on kilekotte või muud, 
mis sinna ei kuulu, siis jõuab see 
komposteerimisele,“ rääkis Raamat 
ja selgitas, et see tähendab rasket li-
satööd, sest kile ja muud komposti-
miseks sobimatud asjad tuleb sõelu-
mise ja ümbertöötlemise käigus kät-
te saada. „Väga energiamahukas on 
vale prügi väljasõelumine ja kõike 
plasti kätte ei saagi,“ ütles Raamat.

Biojäätmeid kompostitakse jäät-
mekeskuses aunkompostimise põ-

himõttel ning valmis kompost läheb 
põldudele, nii nagu ka komposteeri-
tud reoveesete.

Lääne-Viru jäätmekeskuse peas-
petsialist Kaire Kriisa märkis, et 
98st korteriühistust, kes on tänaseks 
liitunud biojäätmete äraveoga, um-
bes poolte puhul läheb kirja tühisõit, 
sest biojäätmed sisaldavad näiteks 
kõikvõimalikke pakendeid. Sel ju-
hul saab korteriühistu tühisõiduarve 
ning rikutud biojäätmed liigituvad 
olmejäätmete alla. 

Kriisa tõi välja levinud vea, et pal-
jud inimesed koguvad korralikult 
biojäätmed kilekotti ja viskavad siis 
biojäätmete konteinerisse, aga visata 
tuleks ilma kilekotita.

Uue jäätmeseaduse kohaselt tuleb 
biojäätmed tekkekohal koguda liigiti 
ning anda need üle jäätmevedajale 
või komposteerida kohapeal. Koha-
liku omavalitsuse ülesanne on kor-
raldada jäätmevedu. Rakvere linna 
puhul on kõigil korteriühistutel ja 
eramajapidamistel vaja teavitada 6. 
augustiks Lääne-Virumaa jäätme-
keskust, kas biojäätmed komposti-
takse kinnistul või antakse üle. Väga 
mitmed omavalitsused on Keskkon-

nainvesteeringute keskuse projekti 
rahastusel oma elanikele soodustin-
gimustel biokompostreid ja bioma-
huteid pakkunud.

Kui paljud korteriühistud alles 
räägivad läbi biojäätmete kontei-
neri asjus, siis näiteks Rakvere kor-
teriühistu Tuleviku 10 alustas bio-
jäätmete eraldi kogumisega omal 
algatusel juba viie aasta eest ja maja 
ees on biojäätmete süvamahuti. „Al-
guses toodi prügi valede kottidega, 
siis tegin märkuse. Viie aastaga on 
inimesed aga ära harjunud ja teavad 
juba, mida ja kuidas sinna panna. 
Probleeme pole olnud,“ rääkis ühis-
tu juhatuse liige Malle Vilu. Süva-
mahutit tühjendatakse kord kuus ja 
Vilu sõnul sellest piisab.

Keskkonnaameti Lääne-Virumaa 
büroo inspektor Kristi Traus selgi-
tas, et korteriühistute jäätmeprob-
leemidega tegeleb kohalik omavalit-
sus, kuid kui garaažiühistute juures 
teostatakse ebaseaduslikke autode 
lammutustöid, sekkub keskkonnaa-
met. Tema sõnul on ette tulnud juh-
tumeid, kus sõidukit lammutatakse, 
tekib lekkeid, vana õli koguni põle-
tatakse, selle asemel, et see ohtliku 

jäätmena üle anda.
Probleemiks on kujunenud ka 

veekaitsevöödis kompostimine ning 
riisumisjäätmetega veekogu äärte 
täitmine. „Veekaitsevööndis on lu-
batud põhimõtteliselt ainult riisu-
mine,“ märkis Kristi Traus ja soovi-
tas Maa-ameti kaardilt täpselt järgi 
vaadata oma kinnistu kaitsevööndi 
andmed.

Inspektor Liisi Tampere tõi välja 
juhtumid, kus inimene helistab kuu-
lutuse peale jäätmevedajale, kes ta 
vana mööbli ja prügi ära viib ning 
siis selgub, et see prügi on jõudnud 
metsa. „Jäätmeid tohib üle anda ai-
nult selleks jäätmeveoks luba oma-
vatele isikutele. Kui leiame metsa alt 
prügihunniku, kust mõnel paberil 
on teie andmed, siis saate maksta to-
pelt: jäätmevedajale ja meile. Trah-
vi saavad  nii jäätmete üleandja kui 
vastuvõtja,“ selgitas Tampere.

Samuti rõhutasid inspektorid, et 
lõkkes tohib põletada ainult puhast 
puitu. „Inimeste harjumust on rakse 
muuta, meile on öeldud, et mööblit 
ja rehve on ju vanasti põletatud ja 
see „mõnus praks“ peaks ikka kuulda 
olema,“ tõi Tampere näiteks. Kesk-
konnaametile laekub võrdlemisi 
palju teateid jäätmete põletamise 
kohta lõkkes, paljud neist edastab ka 
Päästeamet, kes on mõnel põlengul 
need tuvastanud ning keskkonnaa-
met alustab selle põhjal menetlust.

Samuti on oluline kooskõlastus 
keskkonnametiga kui on plaan lam-
mutatud hoone materjale taaskasu-
tada pinnase täiteks.

Katrin Uuspõld

Lääne-Viru 
jäätme-
keskuse 
peaspetsia-
list Kaire 
Kriisa ja te-
gevjuht Priit 
Raamat. 
Kuvatõmmis 
foorumi 
EKÜLi 
Facebooki 
ülekandest
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Moonaküla Muusikaakadeemias valmib lõbus ja hariv laulukava lastele

M oonaküla Muusikaakadeemia 
(MMA) artistid on valmis saa-
nud erikava, millega pöörduvad 

nende sõnul kõige olulisema auditooriu-
mi – laste poole. Uue kava esmaettekanne 
leiab aset 10. juunil Vallimäe vabaõhukes-
kuse ringlaval, kus on Rakvere linnapäeva-
de raames toimuva Põnnide paraadi lõpp-
punkt.

„Oleme teinud eeskavasid suvetuurideks, 
talvekuudeks, festivalideks, erievateks 
kalendritähtpäevadeks. Usume, et oleme 
nüüd valmis ka selliseks vastutusrikkaks 
väljakutseks,“ ütles MMA eestvedaja Peep 
Pihlak ning lisas, et üksikuid lastelaule on 
varemgi repertuaari pikitud ja need on päl-
vinud menu lisaks lastele ka naiste ja targe-
mate meeste seas.

„Parimad laulud ongi need, millest võib 
leida väärt sõnumi mis tahes vanuses aru-
kas inimene,“ arvab  MMA trio muusik 
Toomas Krall.

Uude laulukavasse valiti laule, mis on 
muusikutele hinge jäänud nende lapsepõl-
vest, aga kõlab ka palu, mis on hästi tuntud 
just tänaste laste seas. Nostalgia pooluselt 
toob Pihlak näiteks Jaan Koha kirjutatud 
„Buratino laulu“ (Buratino koolitee). „Põlv-
konnad tulevad ja lähevad, aga Buratino 
jääb,“ juhib ta tähelepanu pika ninaga puu-
mehikese igikestvusele. 

Ühtlasi tuletavad Moonaküla moosekan-

did meelde, et selle pala laulis kunagi kuul-
saks Ferdinand Veike – Virumaalt pärit ja 
Rakveres koolis käinud Eesti Riikliku Nu-
kuteatri rajaja ning pikaaegne eesti nuku-
teatri arengu suunaja. „Meie akadeemiale 
on oluline osutada sellistele kultuuriloo te-
gelastele ja nende seotusele Virumaaga tä-
helepanu,“ märkis MMA trio kolmas liige, 
Rakvere Teatri näitleja Margus Grosnõi. 

Tänapäevaste n-ö lastehittide tuvasta-
miseks tegid Moonaküla akadeemikud as-
jakohase uurimistöö – küsitleti erinevate 
Rakvere lasteaedade pedagooge. Nii saadi 
repertuaari mõnigi laul, mida Põnnide pa-
raadi vahva seltskond saab rõõmsalt kaasa 
laulda.

Moonakü la Muusikaakadeemia on Rak-
vere ä ä relinnas pesitsev kodanikualgatus-
lik ü hing, mis loodud sooviga hoida oma 
liikmetes head loomingulist energiat ning 
rõ õ mustada selle kaudu ka teisi sisukast 
meelelahutusest huvituvaid inimesi. Va-
rem on akadeemia muusikud kogunud 
tuntust muusikakiirabi teenuse pakkumi-
sega, mis oma paindlikkusega osutus me-
nukaks just keerulistel Covid-piirangute 
aegadel. Samas on läbi aastate loodud regu-
laarselt ka mahukamaid programme, näi-
teks eelmisel suvel esineti erikavaga Viru 
Folgil.

Kuulutaja

 

Rein Rannap tuleb seekord külla kahe klaveriga
25 aastat tagasi korraldas Rein Ran-
nap väikestes maakirikutes oma esi-
mese kontserttuuri „Klaver tuleb 
külla“. Neil päevil tuuritab maestro 
Eestimaal taas ja loodab, et publiku 
seas on ka palju neid, kes kunagi 
varem ei ole ühelgi klaverikontserdil 
käinud.

Katrin Uuspõld

Vahepeal on olnud paus ning pärast to-
sinat aastat tulete klaveriga taas külla. 
Mida seekord oodata?

Seekord on külla oodata ühe klaveri ase-
mel lausa kahte, lisaks tulevad vanaaegne 
harmoonium ja moodne süntesaator. Tei-
ne klaver on kaasas sellepärast, et olen teda 
nö tuuninud, nagu tänapäeval öeldakse. 
Pressinud klaveri keelte vahele erinevaid 
materjale, nagu kummi, metalli, plasteliini. 
Tulemuseks on kõlad, nagu need on erine-
vatel löökpillidel. Luuperiga panen need 
löögid korduma, ja kokku tuleb rütmiline 
saade, nagu mängiks kaasa löökpillimängija 
oma trummikomplektil. Selle peal ehitan 
teiste pillidega palju erinevaid muusikali-
si „korruseid“, kihte. Teen seda luuperi ja 
arvutiprogrammide abil. Arvuti on prog-
rammeeritud teadma, mida millal korduma 
panna, millal lõpetada ja millal midagi ta-
gasi tuua. Nii võivad korraga mängida näi-
teks kuus klaverit ja lisaks muidugi veel mu 
teised pillid. Mees nagu orkester!

Kõlavad enamuses juba tuntud viisid 
varasematelt tuuridelt: põhiliselt mu oma 
populaarne muusika – palad ja ka mõned 
tuntuimad laulud klaveril, sekka pisut ka 
klassikakatkendeid. Osadele varasematele 
lugudele olen teinud uued seaded, kasuta-
des ära uusi võimalusi: luuperit ja nelja pil-
li; nii on loodud ka mu neli uut teost rokk- 
ja popstiilis, millega üritan antud pillidest 
ja tehnilistest võimalustest viimast võtta.

Kas tõesti tuleb klaver külla viimast 
korda? Miks?

Minu enda korraldatuna on see kohe 
kindlasti viimane. Esinen – nii üksi kui 
koos teiste muusikutega –

loodetavasti veel palju kordi. Kuid kla-

veri kaasa vedamist keegi teine ilmselt ette 
võtma ei hakka... 

Vahepealsetel aastatel olin jõudnud 
unustada, kui töömahukas on kõikide de-
tailide täpne kokkuleppimine, taotluste 
kirjutamine, reklaamikanalitega suhtlemi-
ne ja kõik see, mida ühe kontserttuuri kor-
raldamine endas sisaldab. 

Soov veelkord ennast ka korraldajana 
proovile panna tulenes ühelt poolt ümmar-
gusest juubelist, teiselt poolt aga nostalgili-
sest soovist veelkord kogeda oma klaveriga 
mööda Eestimaad reisimise ja esinemise 
tunnet. Üle kümne aasta (1997 – 2010) oli 
see minu igasuvine tegevus, mis viis mind 
mitmetesse-kümnetesse erinevatesse Eesti-
maa paikadesse.

Nendest suvedest on meeles väga palju 
ilusaid hetki ja loodan seda tunnet taas ko-
geda. 

Kontserdi plakatil on veidi „koopa-
maali hõngu“, kas publik võib sellest 
välja lugeda ka vihjeid kontserdi at-
mosfääri ja artisti kostüümi kohta?

Kiviaegse koopaelu hõngu riietusse pla-
neeritud ei ole. Need, kes eeldavad nüüd 
loomanahkadesse riietunud ja hüplevat 
ning šamaanitrummiga vehkivat Rannapit 
näha, peavad vist pettuma. Kuigi – ühes 
loos šamaan ikka on kohal ka! Ja veel üks 
teine uus lugu on pühendatud koopajoo-
niseile. Olen selle muusikalise ja pealkirja-
lise sideme loonud tagantjärele – enne tuli 
tuuri kujundusidee (seekord, muide, hoo-
pis mu kaasal Evel), siis hakkasin sättima 
sobimaks mõnede  uute lugude muusikalisi 
plaane.

Plakati kujundusidee oli pigem intrigee-
rida, seostades koopamaalingu klaveriga ja 
ühtlasi rõhuda muusikale kui millelegi ürg-
sele, mis on alati olemas olnud.

Olete öelnud, et Teie missioon on tut-
vustada klassikalist muusikat ning 
tuua kokku klassika ning popmuusika 
– kuidas see on õnnestunud? Mis Teid 
ennast selle protsessi käigus on kõne-
tanud, inspireerinud, rõõmustanud?

Usun, et see mu missioon on õnnestu-
nud. Minu klassikalises loomingus on alati 
midagi popist ja rokist, ning minu pop-

muusikaski on kindlasti äratuntav minu 
klassikataust. Inspireerib näiteks mõte 
sellest, kuidas minu klaverikontserdile tu-
levad inimesed, kes ei ole kunagi varem 

astunud sisse mõne kontserdisaali uksest, 
kuulavad ära kogu kontserdi ja koju min-
nes tunnevad, et ei olnudki raisatud aeg. 
Ja tulevad ka järgmisel korral... Olen sellist 

tagasisidet saanud palju ja see innustab en-
dasse uskuma.

Kogu tuur on ainult kirikutes – mil-
lised raamid, aga ka võimalused see 
kontserdile annab?

Eelkõige annab see väga hea akustika. 
Aga ka kohad, kus inimesed on harjunud 
käima mugavamalt, kui näiteks kontserdi-
saalis.  Mõne minu või ka klassikalise teose 
sobimatus kirikus ettekandmiseks on vahel 
mõnes kohas olnud teema – pisut ka sellel, 
kuigi märksa rohkem varasematel aastatel. 
Püüan seda mõista, kuigi ise leian, et ma ei 
ole kontserte kavandades neid raame kuna-
gi ületanud. Teine asi on täpselt piiri peal 
kõndimine, kuid selline on juba mu ole-
mus.

Kas artistina tunnetate mingit vahet, 
kui esinete maakirikus või pealinna 
pühakojas?

Esinejana otseselt ei tunne. Kui, siis pi-
gem et väikestes kohtades on selline kont-
sert suur sündmus ja inimeste jaoks täht-
sam ja erilisem. Pealinnas on kultuurisünd-
musi palju ja publik ehk ükskõiksem.

Keda ootate kontserdile?
Loomulikult ootan kontserdile kõiki 

oma varasmaid kuulajaid. Loodan väga, et 
tuleb ka palju neid inimesi, kes kunagi ei 
ole klaverikontserdil käinud. 

Luban, et keegi ei pea pettuma. Nii muu-
sikat luues, kava koostades kui ka esinedes 
– kujutlen ennast saali kuulajaks, ja püüan 
teha kõik nii, et talle meeldiks, oleks vahel-
dusrikas, ja et tal poleks – jumala pärast – 
hetkekski igav!

Rakveres satub kontsert linna sünni-
päevanädalale – millega seostub Teie 
jaoks Rakvere?

Rakvere seostub paljude põnevate kul-
tuuriüritustega, nagu Baltoscandal, meeste 
tantsupidu, Eesti luulepidu, punk... Aga ka 
peaaegu kõikidel minu tuuridel on klaver 
Rakverre külla tulnud. Hetkel ootan, et 
lõpuks saaks siin ette kantud minult rak-
verelaste poolt tellitud „Kontsert tromboo-
nile ja orkestrile“, mis koroona tõttu edasi 
lükkus.

Moonaküla Muusikaakadeemia: Toomas Krall, Margus Grosnõi ja Peep Pihlak. Foto: Vitali Denikin

Foto: erakogu
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TASUB TEADA
TÄNA MAAILMAS

Jill Biden: USA esileedil on täna sünnipäev
Täna 71 aastat tagasi, 3. juu-
nil 1951. aastal on sündinud 
Jill Tracy Biden, kes on USA 
praeguse presidendi Joe Bide-
ni abikaasana alates 20. jaa-
nuarist 2021 Ameerika 
Ühendriikide esileedi.

Allan Espenberg

Jill Tracy Jacobs on sündinud New 
Jerseys paljulapselises peres: ta on 
viiest õest vanim. Hiljuti selgunud 
andmete kohaselt on Jilli esivane-
mad pärit Sitsiiliast, kust nad 120 
aastat tagasi kolisid parema elu ot-
singuil Ameerikasse.

Enne senaator Joseph Bideni-
ga kohtumist oli Jill abielus endise 
jalgpalluri Bill Stevensoniga. Abi-
elu aga ei hakanud sujuma ja paar 
läks 1974. aastal lahku ning aasta 
hiljem tutvustas tema kolledžisõber 
Frank Biden noort naist oma ven-
nale Joele.

Joe oli Jillist üheksa aastat va-
nem ja neli aastat enne nende es-
makohtumist kaotas ta autoõnne-
tuses oma naise Neilia ja aastase 
tütre. Jilli sõnul (Vogue’ile antud 
intervjuus) kutsus Joe teda esimesel 
kohtingul kinno ja seejärel saatis 
ta koju, surudes hüvastijätuks kätt. 
„Siis läksin oma tuppa, helistasin 
emale ja ütlesin: „Kohtusin lõpuks 
ühe härrasmehega!““ tunnistas tule-
vane presidendiproua.

Joe ja Jill abiellusid 1977. aastal 
New Yorgis. Pulmad olid üsna ta-
gasihoidlikud, tseremoonial olid 
lisaks noorpaarile kohal vaid Bideni 
esimesest abielust pärit pojad Beau 
ja Hunter. „Nii see pidigi olema. 
Astusime neljakesi uude ellu,“ kir-
jutas Joe Biden hiljem oma raama-
tus.

Mesinädalad 
raudse eesriide taga
Joe ja Jill valisid oma mesinädala-
teks üsna ebatavalise koha – Ungari 
Rahvavabariigi, ühe sotsialistliku 
maa, mis kuulus tollal Nõukogude 
Liidu mõjusfääri. Nagu väljaan-
ne Hungary Today kirjutas, läksid 
vastabiellunud Ida-Euroopasse Bi-
deni sõbra Tom Lantose soovitusel. 
Lantos ise ja tema pere olid pärast 
Teist maailmasõda emigreerunud 
Ungarist Ameerikasse.

Visiit Ungarisse oli küll mit-
teametlik, kuid Budapestis võeti 
Joe ja Jill Bidenit vastu üsna kõr-

gel tasemel: neid tervitasid teiste 
seas Ungari asepeaminister István 
Huszár ja asevälisminister János 
Nagy, kes oli varem olnud Ungari 
suursaadik USAs. Armunud paar 
veetis suurema osa oma mesinäda-
latest Balatoni järve ilu nautides.

Karjäär õpetajana
Jill õppis Delaware’i ülikoolis, 
lootes töötada pärast lõpetamist 
moetööstuses. Kuid ta kaotas kii-
resti selle ala vastu huvi ja otsustas 
keskenduda hoopis inglise keele 
õpetamisele. Seejuures töötas ta ka 
vaimupuudega lastega. Õpetajatöö 
inspireeris ja vaimustas teda seda-
võrd, et millalgi 1980. aastate lõpus 
tunnistas ta oma abikaasale, et ei 
jäta õpetajaametit ka siis, kui mees 
kunagi presidendiks peaks saama.

Kui Bidenist sai Barack Obama 
ajal asepresident, jätkas Jill tõesti 
oma õpetajakarjääri, asudes töö-
le Washingtoni lähedal asuvasse 
kolledžisse. Esimest korda ajaloos 
ühendas asepresidendi abikaasa 
palgatöö ja teise leedi rolli, mille 
eest teda kutsuti Valges Majas au-
paklikult „Doktor Jill Bideniks“. 
Kolledžis suhtuti oma töötaja pro-
tokollilistesse kohustustesse mõist-
valt ja tuldi talle vastu, kui Jillil oli 
vaja mõne ametliku ürituse või vi-
siidi jaoks puhkust võtta.  Seejuures 
oli Jill nõus osalema abikaasa kam-
paaniaüritustel ainult nädalavahe-
tustel.

Presidendipaaril on üks laps: sel-
leks on tänavu suvel 41aastaseks 
saav Ashley Biden, kes tegutseb 
peamiselt sotsiaalvaldkonnas ja 
moeloomes. Eelmisest abielust on 
presidendil kaks poega.

Osalemine abikaasa 
poliitilises karjääris
Jill Biden ei toetanud mitte ala-
ti oma abikaasa ambitsioone, kes 
juba 1988. aastal üritas saada USA 
presidendikandidaadiks. Nagu The 
Washington Post teatas, korraldas 
naine 2004. aastal isegi demarši 
oma abikaasa kohtumisel Demo-
kraatliku Partei aktivistidega, kes 
üritasid veenda Joe Bidenit presi-
dendivalimistel osalema.

Kuid pärast George W. Bus-
hi võitu noil presidendivalimistel 
muutis Jill Biden oma arvamust 
kardinaalselt. Teda ärritas asjaolu, 
et ameeriklased Iraagi sõtta tirinud 
mees valiti tagasi presidendiks. „Sa 
pead seda muutma,“ ütles ta oma 
abikaasale.

Hiljem aitas Jill Biden aktiivselt 
oma abikaasat valimiskampaanias, 
abistas teda kõnede kirjutamisel, 
esines avalikkuse ees koos Michelle 
Obamaga. Ta osales ka mitmel mii-
tingul koos oma abikaasaga ja astus 
vastu isegi oponentidele, kes ürita-
sid teda segada.

Esileedi kaitseb presidenti
Eelmise aasta lõpus tunnistas Jill Bi-
den, et esileedi amet on osutunud 
mõnevõrra keerulisemaks, kui ta oli 
ette kujutanud. „See pole lihtsalt töö, 
mille sa võid järgmiseks päevaks jät-
ta, vaid elustiil, mis saadab sind 24 
tundi ööpäevas,“ ütles 70aastane Bi-
den teleintervjuus.

Veel on Jill Biden rääkinud, et 
sageli peab ta suhetes abikaasaga 
kompromisse leidma, sest mõni-
kord sõltub raske otsuse tegemi-
ne ainult isiklikest prioriteetidest. 
Seetõttu polevat sugugi ime, et 
edu saavutamiseks tuleb vahel mõ-
ned asjad ohverdada. Näiteks võib 
tuua munitsipaalkolledžites tasuta 
õppe väljajätmise presidendi sot-
siaalprogrammist, mis valmistas 
presidendi abikaasale pettumuse, 
kes jätkas tööd Põhja-Virginia kol-
ledžis inglise keele õpetajana isegi 
presidendiprouana.

„Joe võib aeg-ajalt teha halvus-
tava märkuse, kuid ma ütlen teile, 
et ta teeb tööd südamega. Ta on 
alati töötanud konflikti mõlema 
poolega ja teeb seda ka edaspidi,“ 
tunnistas naine, kes suhtub ajakir-
janike rünnakutesse rahulikult ja 
tasakaalukalt. Ta ignoreerib näiteks 
küsimusi oma mehe vaimse tervise 
kohta. „Mind ei huvita, kas osariik 
on punane või sinine. Ma arvan, 
et Joe on väärt president kõigile 
ameeriklastele,“ ütles Jill Biden in-
tervjuus CBS-ile.

Sageli on Jill Biden aidanud oma 
abikaasal ka tobedatest olukor-
dadest puhtalt välja tulla. Näiteks 
käesoleva aasta aprillis unustas 
president Joe Biden pärast kõnega 
esinemist kuulajatele käega ter-
vitust edastamast. Videokaadritel 
on näha, et pärast lihavõttepüha-
de kõnet hakkas president juba 
tribüünilt lahkuma, kui esileedi 
tuletas talle meelde vajadust käe-
ga lehvitada. Seejärel hakkaski Joe 
Biden kätega vehkima. Jill Biden ei 
võtnud aga arvesse, et nende kõrval 
asunud mikrofon oli sisse lülitatud, 
mistõttu kuulsid Ameerika kõik te-
levaatajad tema sõnu presidendile: 
„Lehvita, lehvita!“

Kuulutaja reede, 3. juuni 20228
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Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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KEEVITAJALE,
CNC-TREI- ja FREESPINGIPINGI
OPERAATORILE

KEEVITAJALE,
CNC-TREI- ja FREESPINGIPINGI
OPERAATORILE

AS RAKISTE TEHAS
Pakub tööd

Eeliseks on töökogemus antud erialal

Tulla: AS Rakiste Tehas, Nortsu tee 1, 44317, Rakvere

Või helistada telefonil 525 0846, e-post rakteh@rakteh.ee

TÖÖÜLESANDED:
rasketehnika, veoautode, liikurtehnika, kahveltõstukite,
hooldus- ja remont

- Väljakutsed klientide juurde

rasketehnika, veoautode, liikurtehnika, kahveltõstukite,
hooldus- ja remont

- Väljakutsed klientide juurde

CV saata e-aadressile info.cormet@gmail.com

www.cormet.ee

OOTUSED KANDIDAADILE:
algtasemel arusaamine hüdraulika ja elektrisüsteemide toimimisest
hea pingetaluvus

- Varasem töökogemus tehnika remondiga
- Kasuks tuleb kokkupuude rasketehnika remondiga
- B kategooria juhiluba

algtasemel arusaamine hüdraulika ja elektrisüsteemide toimimisest
hea pingetaluvus

- Varasem töökogemus tehnika remondiga
- Kasuks tuleb kokkupuude rasketehnika remondiga
- B kategooria juhiluba

Kadideerimise tähtaeg 15.06.2022
Lisainfo tel 5698 0253

Cormet OÜ võtab tööle

REMONDILUKKSEPA,
HOOLDUSMEHAANIKU

Pakume tööd

Info telefonil 510 1872

BUSSIJUHTIDELE
Kiviõli piirkonnas

Täistööaja kuu töötasu alates 1250 eurost.Täistööaja kuu töötasu alates 1250 eurost.

Töövahendiks on uued Scania bussidTöövahendiks on uued Scania bussid

Kirjuta: haljala@sammigrill.ee

Haljala Sämmi Grill

täiskohaga tööle!

KLIENDITEENINDAJA

Pakume tervisekindlustust ja muid hüvesid.

ootab sind

Töö vahetustega

Väljaõpe kohapeal



TÖÖ/KOOLITUS

KATARIINA

KELDER
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• Pottsepp otsib suveks abilist. Sobib 
kutsekooli lõpetavale noormehele. Tel 
5552 8487

• Vajan aia rohijat Rakveres väikese tasu 
eest. Tel 554 6490, kiire!

• Otsin trimmerdajat, kes aitab majandusli-
kel töödel, leping suve lõpuni. Tel 6589 3372

• Otsin rohuniitjat rootur traktoriga, hiljem 
kündjat. Tel 6589 3372 

• Pakun tööd üksikule kenale naisele 
Rakveres laserravi tegijana, väljaõpe, 
majutuse võimalus. Tel 554 6490, kiire!

• Rumner Grupp OÜ pakub tööd üldehita-
jatele. Tel 514 4940

• Seoses ehitustööde mahtude suurenemi-
sega võtab OÜ NOWAP tööle ehitustöölisi. 
Tel 551 5789

• Ootame oma meeskonnaga liituma pu-
hastusteenindajat. Puhastusteenindaja 
ülesandeks on teostada hoolduskoristust 
erinevatel objektidel (korterid, kontorid, 
trepikojad, tootmistsehhid jne). Tööaeg 
E-R, 5-6 h päevas kell 11-17. ~ 120 h kuus. 
Võimalik ka suurem koormus. Omalt poolt 
pakume: sõbralikku ja toetavat meeskonda. 
Võimalusi mitmekülgseks arenguks. Oma-
töötaja soodustusi ja häid sportimisvõima-
lusi.. Töötasu alates 4 €/h. Tel 5667 7273, 
haldus@mlcp.ee

• Kohvik Rakvere kesklinnas pakub tööd 
kokale. Kasuks tuleb töökogemus kokana, 
kuid olulisem on kirg toidu valmistamise 
vastu. Saada kohe CV hotell@artcafe.ee 
Lisainfo tel 522 4873

• Pakkuda tööd külaliskorterite teenin-
dajale! Teenindaja ülesanneteks on voo-
dipesude komplekteerimine ja korterite 
koristamine vastavalt broneeringutele; 
abitööd. Vajadusel külaliste korteritesse 
juhatamine. Tööauto. Vajalik B-kategooria 
juhiluba. Sobib kõigile, kes armastavad 
puhtust, huvitavat ja vahelduvat töökesk-
konda. Töö sobib ka aktiivsetele õpilastele. 
Tööd pakkuda aasta läbi. Tööpäev algab kell 
11:00. Tööaeg keskmiselt 2-4 tundi päevas 
(sh. nv). Töötasu (bruto) 400-700 €. http://
www.apartments24.ee. Tel 5667 7273

• Otsime oma meeskonda mööblitislerit - 
eritellimusmööbli valmistamine tööjooniste 
järgi algusest lõpuni koos paigaldusega. 
Kandidaadilt ootame: iseseisva töö oskus, 
jooniste lugemise oskus, varasem töökoge-
mus tislerina, kohusetundlikkus, täpsus ja 
hoolsus, ausus ja töötahe, suudad oskusli-
kult oma tööülesandeid planeerida. Ettevõte 
pakub: täiskohaga töökohta, huvitavat ja 
mitmekesist tööd, kohapealset täiendavat 
väljaõpet, sõbralikku ja toetavat meeskonda, 
tulemusest sõltuvat palka. Porsa EST, riho@
porsa.ee

• Aaspere Eakate Kodu pakub tööd 
kokale. Tel 5302 7604

• Segers Eesti OÜ võtab Tapale alaliselt tööle 
laotöötaja/tõstukijuhi. Töö sisuks on kauba 
vastuvõtt, ladustamine, lao korrashoid. 
Suveperioodiks tööotsijatele ka pakume 
lahendust. CV ja kandideerimissoov saata 
e-postile: diana.kristop@segers.ee, lisainfo 
tel 5303 6859

• Pakume tööd taksojuhtidele. Või-
malik teenida kuni 1700 €/kuus. Vajalik 
teenindajakaart. Tel 528 2659

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 5192 0899

• Pakun tööd CE-kategooria veokijuhile. 
Riigi-sisene töö, osalise tööaja võimalus. 
Tel 516 5212

Pakun suveks tööd 
abitöölisele 
kalmistutel. 
Tel 526 0804

OÜ Puider  Pajus  s 
pakub tööd 

TÕSTUKIJUHILE. 
Tööaeg 8.00-17.00. 

Soovi korral 
väljaõpe kohapeal. 

Info tööpäevi   10 -16 
telefonil  +37252 94854

Info ja kandideerimine
TEGUTSEME KA TAPAL.

OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees otsib tööd. Omab ko-
gemusi, töövahendeid ja autot. Tel 
5358 1431
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

OMATOODANG 03.06 - 09.06

Jaani grillvorst
1 kg

3.98
4.48

3.68
4.38

Kodune hakkliha
(pakendatud)
1 kg

5.28
5.98

Sea seljatükk
1 kg

Suitsu-keedu seljakarbonaad
(viilutatud)
110 g

Värska šašlõkk
(seakaelakarbonaadist)
600 g
Maks & Moorits

Värska šašlõkk
(seakaelakarbonaadist)
600 g
Maks & Moorits

Paprikalõige
(viilutatud)
150 g
Rannarootsi

Seemne-pähklisegu
Salad Mix 2
150 g
Golden Nut

Goji marjad
100 g
Golden Nut

1.08
1.34

2.84 €/kg

3.58
4.48

11.93 €/kg

1.48
14.80 €/kg

2.18

0.64
0.94

4.27 €/kg

Piimašokolaad Saarepiiga
(krõbeda leiva ja jõhvikatega)
300 g
Kalev

Jogurt Gefilus
380 g / 4 sorti
Valio

Jogurtijook Actimel
(mustika-granaatõuna)
4 x 100 g

0.98
1.28

8.91 €/kg

Majoneesi-sinepi grill-liha
440 g
Nõo

Majoneesi-sinepi grill-liha
440 g
Nõo

Majoneesi-sinepi grill-liha
440 g
Nõo

A+ A

A+ A

1.58
1.98

3.95 €/kg

1.04
2.60 €/kg

1.28

Leiva-pähkli jogurt
(laktoosivaba)
400 g
Farmi

Šašlõki toorvorstid Rakvere
400 g
HKScan

3.18
3.68

7.23 €/kg

3.84
4.74

6.40 €/kg

Hi!Fiber kiudaineterikas jogurt
150 g
Tere

Pannkoogid Mamma
(kõrvitsa-kohupiima)
200 g
Saarioinen

Toorjuust Piimameister Otto
400 g
Estover

1.94
9.70 €/kg

Juust Džiugas Silver
(18 kuud laagerdust)
180 g

PAKKUMISED 3. - 9. juuni

HEA HIND

0.62
4.13 €/kg

2.68
14.89 €/kg

2.68
6.70 €/kg

1.04
1.18

6.93 €/kg

2.98
3.44

7.45 €/kg

1.08
1.48

10.80 €/kg

2.18
2.78

10.14 €/kg

3.58
4.48

9.68 €/kg

0.84
1.08

1.87 €/kg

Praetud räimed tomatimarinaadis
430 g / 215 g
Viru Rand

Räim vinnutatud
100 g
Kaluri

A+ A

Tükeldatud roheline aeduba
(külmutatud) 450 g
Daucy

Tükeldatud roheline aeduba
(külmutatud) 450 g
Daucy

Lepasuitsu Eesti juust
26% 370 g
E-piim

Värska šašlõkk
(seakaelakarbonaadist)
600 g
Maks & Moorits

Tükeldatud roheline aeduba
(külmutatud) 450 g
Daucy

A+ A

A+ A

A+ A

3.  - 9. juuni
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED
03. juuni - 09. juuni

Lutipudel NUK
(0-6 kuud)
150 ml

Geelkapslid Ariel All 1in
(13 pesukorda)
2 sorti

3.28
4.98

Vein Lavel Blanc
al 11 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Muu alk. jook Aperol
11 7 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Corega puhastustabletid
(hambaproteesidele)
6 tk

Nõudepesuvahend Fairy
al 350 ml
2 sorti

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.

0.38
10.86 €/kg

0.44

Kartulipüree Maggi
35 g
2 sorti

Krõbedad maisihelbed Nestle
Corn Flakes
al 350 g
2 sorti

0.64
1.28 €/l

0.84

2.58
7.37 €/kg

2.98

2.28
6.08 €/kg

2.58

0.68
6.18 €/kg

0.88

Leivakesed Flint Pint
110 g / 2 sorti

0.44
4.89 €/kg

0.58

Tulalettseep Protex
Deep Clean
90 g

Pulkdeodorant
Lady Speed Stick
45 g / 3 sorti

Juuksevärv Color Naturals
5 sorti

Kassikonserv Gourmet Gold
85 g
erinevad

Kassikonserv Gourmet Gold
85 g
erinevad

Kassikonserv Gourmet Gold
85 g
erinevad

Patareid Duracell
12 tk / 2 sorti

2.98
3.88

Lutt NUK
Disney Baby
(0-18 kuud)

2.88
4.38

Tualettpaber Grite
Orchidea Gold
3-kihiline, 8 rulli

2.88
3.58

0.36 €/rull

2.28
3.98

2.38
0.06 €/tk

3.28

3.98
0.31 €/tk

5.68

3.18
al 8.48 €/l

3.98

1.58
al 2.11 €/l

2.28

Nõudepesumasina kapslid Finish
Power Essentials
50 tk

8.98
0.18 €/tk

17.88

Jäätee Fuzetea
0,5 l
3 sorti

+ 0.10

Vein Doppio Passo
al 12,5 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Le Grand Noir
13,5 7 l%, 0, 5

2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Le Grand Noir
13,5 7 l%, 0, 5

2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Le Grand Noir
13,5 7 l%, 0, 5
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Captain Morgan
Spiced Gold
35%, 1 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Maitseviin Viru Valge
37,5%, 0,5 l
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

0.78
0.13 €/tk

0.98

Aknapuhastusvahend Ajax
al 500 ml
2 sorti

Õhuvärskendaja Air Wick
Botanica
236 ml
2 sorti

Hügieeniside Vuokkoset
100% Bio
al 9 tk / 2 sorti

2.98
12.63 €/l

4.48

2.58
al 0.22 €/tk

al 3.28

Beebiõli Johnson´s
200 ml / 2 sorti

2.58
12.90 €/l

3.68

12.28
16.98

al 0.24 €/tk

Tualettpaber Zewa
Soft Embo
8 rulli

Pesukaitse Libresse
Long Extra Protect
42 tk

Laste pühkmähkmed Pampers
Premium Care
al 34 tk / 3 sorti

Laste pühkmähkmed Pampers
Premium Care
al 34 tk / 3 sorti

Riidepuhastusrull Vileda
1 tk

Hele õlu Pilsner Urquell
4,4 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.68
37.33 €/kg

2.84

2.98
0.37 €/rull

3.58

5.98
7.98

0.50 €/tk

0.54
6.35 €/kg

0.68

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

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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). 

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). 

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

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

KINNISVARA

• Müüa puuküttega korter Rakvere 
kesklinnas (25,1 m2), vesi sees. Hind 
kokkuleppel. Tel 5347 3267

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

• Müüa Tapa linnas (Tallinnast 1 tunni 
sõidu kaugusel) 1toaline keskküttega 
korter, I korrus. Korter vajab reno-
veerimist. Hind 16 000 €. Tel 511 0478

• Müüa renoveeritud majas 2toaline
korter. Vinni, Kiige 2. II korrus, rõdu, 
rahulikud naabrid. Vajab remonti, 
elamiskõlbulik. Hind 25  000 €. Tel 
5306 4984

• Müüa 2toaline korter Kundas (46 
m2), 5/5, WC eraldi. Hind 8000 €. Tel 
5627 7034

• Müüa suur kinnistu (1892 m2) 
koos renoveerimist vajavate hoo-
netega, Tapa vallas, Lehtse alevikus, 
hea raudteeühendus, Tallinnast 75 
km, rajatud on uus puurkaev. Sobib 
maakoduks. Võimalik on vahetus 
korteri või põllu- ja metsamaa 
vastu. Hind 23 000 €. Tel 511 0478

OST

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

• Ostan Rakvere 1toalise kõigi muga-
vustega korteri, hind kuni 38  000 €. 
Tel 5599 5755

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

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

• 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 Tapa või Kadrina vallas 
maamaja, vana talukoha või kin-
nistu. Tel 5697 5317

• 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 Mulla või Vilde täna-
val. Tel 5648 6638

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Ukraina pere soovib üürida 2-3toa-
lise korteri Tapa linnas, pakkumised 
tel 511 0478

• Võtan üürile maakodu Rakverest 
kuni 30 km kaugusele, periood juu-
ni-oktoober. Võiks olla sauna olemas-
olu! Tel 5348 4711

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Rakvere kesklinnas suur 
2toaline (70 m2) kõigi mugavustega 
möbleeritud korter. Üüri hind 420 € + 
kommunaalmaksud. Tel 502 6952

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

• Üürile anda 2toaline ahjuküttega 
korter Rakveres, Pikk tn 37 puitmaja, 
II korrus. Üür 250 €/kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

ÄRIPINNAD

• Anda rendile HAMBARAVIKA-
BINET koos sisustuse ja tehnikaga, 
sertifitseeritud, täiesti töökorras, 
Rakveres bussijaama vastas Vilde 14. 
Vaata ka kuulutust www.uusmaa.ee. 
Tel 5648 6638

• Anda rendile äripind, 58 m2 (heas 
korras, konditsioneer jm), bussijaama 
vastas Vilde 14, Rakvere. Tel 5648 6638

• Ettevõte ostab laopinna Rakveres 
50-100 m2 suurusega, kõrgete lagedega 
ja soojustatud. Tel 529 2781 

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus, 1.6, bensiin, 2000. 
a, luukpära, konks, hõbedane. Hind 
kokkuleppel. Tel 5563 8226

• Müüa Seat Altea 2006. a, 1.6, bensiin, 
75kW, 5 ust, luukpära, heas korras. 
Hind 2800 €. Tel 5340 7805

• Müüa heas korras Peugeot 407, 1.7, 
bensiin, aasta 2007. Autot väga hoi-
tud korras. Rihmad rullid vahetatud, 
just oli vahetus tehtud. Auto sedaan, 
musta värvi. Hind 2000 €. Tel 5632 
3142

• Müüa heas korras Volkswagen
Transporter 1.9, 75kW, 03/2008. 
Läbisõidumõõdiku näit: 470 000 km, 
diisel, manuaal, sinine. Hind 5999 
€. Kontakt: Valeri Pormann, tel 508 
9922

OST

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

• Ostan seisvaid autosid ja romu-
sid! Ostan ka neid mida lammutus 
ei soovi. Sularaha kohe kätte! Vaja-
dusel 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 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks: www.
seisevauto.ee

• Ostan igasuguses seisukorras vanu 
sõidukeid, vanaaegseid 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 uuni-
kumid! Vajadusel puksiir! Arvelt 
kustutamine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 9595

• 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

• 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 kõiki Toyota marki sõidu-
keid. Võib pakkuda absoluutselt igas 
seisukorras ning hinnaklassis. Sobi-
vad veel Nissan Almera/Primera/
Sunny/King Cab/Pick Up /Navara; 
Mitsubishi L200, L300, L400/Pajero 
Sport; Mercedes Benz 190D/Sprin-
ter; Suzuki Grand Vitara bensiini 
mootoriga. Mazda B2500/E220. Tel 
5896 1576 või tee pakkumine meili 
teel rscarexport@gmail.com

• 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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Kaeve, ekskavaatori, kallurveod, 
poolhaagis teenus. Pinnase koori-
mine, tasandamine vundamentide, 
parkimisplatside, rajamine-trasside 
kaevamine (kanalisatsioon, vesi, 
elekter), reoveemahutite, septikute, 
imbväljakute paigaldus ja muud eri-
nevad tööd. Tel 5809 0936

• Kümblustünni rent. Hind alates 
45 €/ööpäev. Rakvere piires trans-
port tasuta. http://www.sauna-
tünn.ee. Tel 514 7518

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. 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

kuulutused.kuulutaja.ee

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeerimisteenu-
seid ekskavaatoriga.  Tel 520 7616    
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* 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

FEKAALIVEDU

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 ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

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

Kaeve ja 
pinnasetööd, 
roksoni tööd
Tel 524 6521

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

EHITUSTEENUS

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

• Müüme ja paigaldame soo-
juspumpasid & konditsionee-
re. Soojuspumba siseosa kee-
miline puhastus. Õhk-vesi ja 
maaküte soojuspumapde müük 
ning paigaldus. VIRU SOOJUS-
PUMBAD OÜ. http://www.vi-
rusoojuspumbad.ee. Tel 5656 
4857

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

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

•  Vannitubade renoveerimine. Tel 
5556 8172

• Plaatimistööd, vannitubade hool-
dus ja parandustööd. Tel 5380 4757

• 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

• Teostame kõiki lammutustöid
koos prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

• Parimad hinnad Eestis. Fassaadi-
tööd (puitfassaadi värvimine/hool-
dus). Katusetööd, lammutustööd. 
Kogemusi üle 10 aasta. Pakkumise 
saamiseks kontakteeru tel 5660 6713

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

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

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

• Teostame kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites, 
siseviimistlus, parketi paigaldus, 
vannitoad jne. Fassaadid (soojusta-
mine, värvimine, vooder), vundamen-
did, katused jne. Santehnilised tööd. 
Hinnad taskukohased, küsi julgelt ja 
leiame koos lahenduse. Tel 5808 5965

• 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

• Tänavakivide paigaldus, ää-
rekivide paigaldus. Alusplatsi-
de ehitus, haljastus, sissesõidu 
teede ehitus tänavakivist, maja 
parandused. Hinnad soodsad. Tel 
5637 9559

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 
3862

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

• Ehitus, lammutus, siseviimistlus. 
Korterid, majad, saunad, suvilad 
(plaatimised, värvimised, terrassid). 
Tel 504 5560

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

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• Teen ehitus-remonttöid. Tel 5637 
9871

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

• Teeme igasuguseid lammutustöid. 
Tel 5891 6787  

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

• 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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd k.a remont. Tel 5398 
2904

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

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

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 
5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• 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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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
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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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

www.kuulutaja.ee
LOE

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

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

Pakun kruntide 
puhastust võsast 

ja rohust. 
Tel 5690 5215

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

• 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

+372 5656 0739

+372 5623 1139

nurmesoy@gmail.com

Niitmisteenus 

Lääne-Virumaal

Murutraktoriga niitmine

Käsiniidukiga niitmine

 Jäätmaa niitmine

 Trimmerdamise võimalus

• 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 
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

MUUD TEENUSED

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

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528

• Vee vedu: haljasalade kastmine, 
tolmuteede kastmine jne. Tel 503 2269

• Maahooldustööd Virumaal. Ku-
lulõikus/rohulõikus/murulõikus. 
Teenus hetkel eraisikule. Tel 514 8661

• Õhukonditsioneerid, soojuspumbad. 
Õhk-õhk, õhk-vesi soojuspumpade müük 
ja paigaldus. RR Küte OÜ. rmati@hot.
ee. Tel 5343 5668

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

• 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

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimine 
ühemehebändilt. Tel 514 9885

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

• 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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

KODU

• Majapidamise tühjendusmüük - 
nõudest mööblini. Info tel 504 1979

• Kas kellelgi on pakkuda vanu pro-
paani ja hapniku balloone? Palun 
helistada. Tel 5678 0335

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

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

• Viin ära tasuta teie üleliigsed raa-
matud Lääne-Virumaal. Tel 503 9650

• Müüa diivanvoodi koos tugitoo-
liga ilma pesukastita, kasutuses 
olnud viis kuud (uuena 800 €). 
Müügihinnaks 350 €, tingimise 
võimalus. Transporti ei paku. Tel 
516 5575

• Müüa täispuidust lükanduksed, 
ühe ukse laius 140 cm. Tel 5889 2528

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 7361

• Müüa Classic naiste jalgratas Rak-
veres. 28“, vähe kasutatud, eeskorviga, 
punane/must. Hind 80 €. Tel 5665 4290

• Soodsalt müüa kõrge seljatoega dii-
van kolmele inimesele (ka magades) 
ja tugitool. Täispuidust ümmargune 
laud, lillepostament ja õmblusmasin 
VERITAS. Tel 558 8429

• Ära anda Võru sektsioonikapid. Tel 
5911 8146

• Lemmu kivi – dekoratiivkruus. 
Looduslik ja ehe mitmevärviline ees-
timaine lihvitud kivi teie koduaeda, 
õue, kiviktaimlasse, teele, kalmistule 
jne. Müüme järgmistes fraktsiooni-
des: 5-10 mm; 10-20 mm; 20-40mm 
ja 5-40 mm. Hinnad alates 60 €/tonn. 
Transpordivõimalus. Tel 505 3340, 
525 9239

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 vaase, 
maksan kuni 160 € vaasist. Paku jul-
gesti. Tel 5672 7175

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, 
maksan kuni 160 € vaasist. Paku jul-
gesti. 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 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 NSVL, Saksamaa, Jaapani 
vanu fotoaparaate, objektiive
ja NSVL vahvliküpsetajaid. Tel 
5607 6805

• Ostan vanarauda. Koristan aia, kuu-
ri, või garaažinurgast vanaraua. Tasuta 
ei taha, maksan raha. Tel 517 4143

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• 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 lõhutud küttepuid (ka 
kuiva), pakkuda ka 30 cm 40 L kuivi. 
Tel 5554 6093

•  Müüa kuivad lõhutud sega küt-
tepuud (pikkus erinev 35-50 cm, 
sobivad hästi ahju või katlasse), 
lisainfo tel 5390 3080! Transpordi 
võimalus kokkuleppel Rakvere 
lähiümbruses. Hind 70 €/m3.

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud, 
kuiv ja toores. Tel 5192 4320
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Kuuluta

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246 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

MÜ Ü A KUIVI KÜ TTEKLOTSE!
Kuivad kütteklotsid võrkkotis 45 l / 3 €

Vedu üle kogu Eesti!

520 7616 info@kü ttematerjal24.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

Müüa Rakveres 
küttepuud metsakuiv 

( kuusk, mänd). 40 l. 
Võrgus. Halu pikkus 
30 cm. On kuiv puu! 

Koti hind 3.50 €.  
Tel  5300 3606

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

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või  5354 3002

• Müüa hobusesõnnikut 60 l kottides. 
Koti hind 5 €. Korjatud koplist, ilma 
aluspanuta. Ostes 5 kotti lisandub 1 
boonus kott! Rakveresse (vähemalt 
5 kotti) ja lähiümbrusesse(vähemalt 
10 kotti) võimalik transport tasuta. 
Helista tel 5354 3683. Ole kursis meie 
tegemistega Lasteponi OÜ meta (face-
book) lehel.

• Müüa: kultivaator, 6 m lai, koos 
libisti ja rullidega; taimekaitse prits, 
12 m lai, 1 tonn paak; rihvelrullid 6 m 
lai. Info tel 505 1079

LOOMAD

•  Ära anda isepäine emane toakass, 
kes ei soovi sülle. Tel 5199 1609

• Müüa saksalambakoera kutsikad, 
sündinud 21.04.2022, vanemad koha-
peal näha, tava karvaga, sirge seljala-
sed, loovutamine kahe nädala pärast. 
Hind soodne. Harjumaa, Kuusalu vald. 
Tel 5667 3749

• Müüa mesilaspered. Itaalia rassi 
mesilased (2021. a ema) Langstroth 
raamil korpustarudes. Kevadine les-
tatõrje tehtud. Võime müüa ka süle-
mitena, kas 2021. a. või 2022. a ema 
(Itaaliast). Tel 506 6108, 5349 1514

VANAVARA

• 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, postmar-
ke, albumeid, vimpleid, tikutoose
ja palju muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

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

• 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

TEATED

• Suvekontsert akustiliste kitarri-
dega T. Rebane ja Sulev Võrno 11.06 
kell 19.00, Salatse külas, Nigula talus, 
Haljala vald

• Kallid naised, kutsun teid enda 
juurde! Pakun ripsmete lash lifti, 
lamineerimist, keemilist värvi-
mist. Kasutan looduslikke tooteid, 
sisaldab Repair vitamiine. Info tel 
5679 4783

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõ-
said, maasika-, mustika-, vaarika-, 
viinapuutaimi L, 04.06 Väike-Maarja 
Pandivere Päeva laadal; P,05.06 Haljala 
laadal. Info tel 518 8465, ahaak59@hot.
ee, www.arlipuukool.ee

TUTVUS

• 60-aastane proua soovib tutvuda
korraliku mehega. Tel 5478 0282

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

• Metsakinnistute ja
raieõiguste ost

• Hakkematerjali ost
• Metsamaterjali 

ülestöötamine
• Kaevetööd

planeerimine
mätastamine

• Võsalõikus ja 
metsaistutus

Tel +372 513 9886
ouforentest@gmail.com 



Kuulutaja reede, 3. juuni 202218 KUULUTUSE.KUULUTAJA.EE/TASUB TEADA

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

Värske kartul, imp. kg 1.50 2.00

Roheline sibul kg 8.00

Till kg 12.00

Petersell kg 8.00

Värske küüslauk, imp. tk 1.00

 Tomat, imp. kg 3.00 3.50

Tomat, Eesti kg 7.00 8.00

Kobartomat, imp. kg 3.50

Salatikurk, imp. kg 2.50

Salatikurk, Eesti kg 4.00

Väike kurk, imp. kg 2.50

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Väike kurk, Eesti kg 5.00

Redis punt 1.20 1.50

Herned, imp. kg 6.00

Maasikad, imp. kg 3.50 4.00

Maasikad, Eesti kg 16.00

Vaarikad, imp. 200g karp 3.50

Kultuurmustikad, imp. kg 10.00

Murelid, imp. kg 7.00 10.00

Arbuus, imp. kg 2.50

Mesi kg 8.00

Värsked räimed ja kilud kg 1.50

HINNAD RAKVERE TURUL 2. JUUNIL.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Turul suur valik püsikuid, suvelilli, tomati-, kurgi-, paprika-, maasika- 
ja maitsetaimi, lilleampleid ja kevadisi lõikelilli – tulbid, nartsissid.

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Naiste vitamiinide vajadus muutub koos hormoonidega
Hormoonaalsed muutused 
jagavad naiste elu erineva-
teks tsükliteks ning nii on 
ka tütarlapse ja menopausi 
läbinud naise vitamiinide ja 
mineraalide vajadus erinev. 
Benu Saku tervisekeskuse 
farmatseudi Ketter Ross 
annab soovitusi organismi 
toetamiseks nii keerulisel 
eksamiperioodil kui ülemi-
nekueaga paremaks toime-
tulekuks.

Hormonaalsete muutuste ja vitamii-
nide vajaduse järgi võib jagada naise 
elu kolmeks erinevaks perioodiks. 
„Kuigi peamised vitamiinirühmad 
jäävad aja jooksul üsna samaks, siis 
suurem erinevus on vitamiinide ja 
mineraalide annustamiskogustes 
ning lisavajadustes,“ selgitas farmat-
seut Ketter Ross.

„Esimene periood on nooreks 
naiseks sirgumine, mil algavad hor-
monaalsed muutused, järgneb lap-
sesaamise iga ning seejärel jõutakse 
menopausi aega,“ loetles Ross eri-
nevaid murrangulisi perioode naiste 
elus ja rõhutas, et lisaks hormonaal-
setele muutustele mõjutavad nais-
te vitamiinide vajadust ka näiteks 
stressirohked perioodid ning järsud 
muutused elustiilis.

„Noorte tüdrukute puhul on 
tähtsad raud, tsink, D-vitamiin, 
kaltsium, C-vitamiin ning B-grupi 
vitamiinid. Sünnitamise eas naised 
ja rasestuda soovijad võiksid juur-
de võtta üldiseid naistele mõeldud 
multivitamiine, kus on esindatud nii 
B-grupi vitamiinid, erinevad mine-
raalained, C ja D-vitamiin, letsitiin 
ning oomega-3-rasvhapped. Me-
nopausi eel võiksid naised tarvitada 
vitamiini komplekse, kus on lisaks 
erinevatele vitamiinidele ja mine-
raalainetele ka üleminekuea muu-
tusi leevendavad taimed, näiteks 

linaseemned, salvei ning soja,“ jagas 
Ross vitamiinide soovitusi.

Apteeker rõhutab, et noorte nais-
te vitamiini kompleksis on kindlasti 
väiksem kogus B-grupi vitamiine 
kui sünnitamiseas olevate naiste pu-
hul, kuid samas on B-grupi vitamii-
nid mõlemale olulised ja täidavad 
tähtsat rolli. „Noortel naistel aitavad 
B-grupi vitamiinid paremini koolis 
keskenduda ning hoiavad närvisüs-
teemi korras. Järgmisel perioodil on 
B-grupi vitamiinid vajalikud näiteks 
rasestumiseks,“ märkis Ross.

Raseduse ja imetamise 
ajal tasub vitamiinidega 
olla hoolas
„Rasedus on väga eriline aeg nai-
se elus ning sel ajal tehtud valikud 
mõjutavad nii naist ennast kui ka 
tema sees arenevat last. Raseduse 
ajal võiks tarbida rohkem kaltsiu-
mi, D-vitamiini, B-grupi vitamiine, 
rauda ning ka oomega-3-rasvhap-
peid,“ loetles Ross. „Kaltsiumi ning 
D-vitamiini on vaja lapse luustiku 

moodustamiseks ning lisaks kaitse-
vad need ema raseduseaegse ham-
maste lagunemise eest. Foolhape 
aitab vähendada lootel arenguri-
kete ohtu. Vitamiin B6 ja B12 on 
vajalikud loote aju ja närvisüsteemi 
arenemiseks. Oomega-3-rasvhap-
ped aitavad ema nahka seespidiselt 
niisutada ning samas on ka lapse 
eluliselt tähtsate organite arenguks 
vajalik,“ põhjendab apteeker ning 
soovitab mineraalainetest tarvitada 
ka magneesiumi, kuna raseduse ajal 
võivad lihaskrambid kimbutada. 

Imetavate emade vitamiinide va-
jadus on apteekri sõnul suhteliselt 
sarnane raseduseaegsega. „Imetav 
ema võiks kindlasti tarvitada C- ja 
D-vitamiini, mis aitavad hoida im-
muunsussüsteemi tugevamana ning 
vähendada väsimustunnet. Ja näi-
teks oomega-3-rasvhappeid aitavad 
lisaks ema nahale ka beebi naha 
kuivuse eest kaitsta. Lisaks soovitan 
kaltsiumit, mis aitab luude arengu-
le kaasa ning B-grupi vitamiinidest 
võiks olla suurema sisaldusega bio-

tiin, mis aitab imetamise ajal juuste 
väljalangemist takistada,“ selgitas 
apteeker vitaminide ja mineraalide 
rolli imetava ema tervise toetamisel.

Tõhusaim on vitamiine 
kasutada kuurina
Multivitamiine soovitab apteeker 
kõigile naistele aegajalt kuuridena 
kasutada. „Multivitamiinides  on vi-
tamiinide ja mineraalide kogused ül-
diste vajaduste põhjal paika pandud, 
seega ei pea täpselt teadma missu-
guse vitamiini või mineraali puudus 
organismi vaevab ning mõne kuist 
kuuri võib soovitada kõigile,“ rää-
kis Ross. Lisaks multivitamiinidele 
leiab farmatseudi sõnul apteegist 
vastavalt konkreetsele vajadusele 
kokkupandud kompleksvitamiine, 
näiteks noortele eksamiaegse kes-
kendumise soodustamiseks ja äre-
vuse vähendamiseks, rasestumise 
soodustamiseks ning menopausi 
vaevuste leevendamiseks. Apteeker 
rõhutab, et multivitamiini kuuri ja 
spetsiaalsele vajadusele, näiteks kes-
kendumise soodustamise vitamiine, 
ei tohiks ülemanustamise ohu tõttu 
samaaegselt kasutada.

Missugustest vitamiidest 
ja mineraalidest on 
sagedamini puudus?
Kuna Eestis on päikselist aega pii-
savalt ainult suveperioodil, siis on 
apteekri sõnul D-vitamiini puudus 
meie laiuskraadil elavatel inimese-
tel kõige suurem ning seda võiks 
juurde võtta. „Lisaks on sageda-
sem ka magneesiumi puudus, mis 
tekib enamasti siis kui liigutakse 
või tehakse rohkem trenni. Lihas-
krampide tekkimine on üks märk 
magneesiumi puudujäägist,“ selgitas 
Ross ja lisas, et mineraalide puudus 
võib raua puhul avalduda väsimuse 
ning jõuetusena ning tsingi puudus 
nii immuunsuse langusega kui ka 
näiteks küünte murenemisega. 

Allikas: Benu apteek

Kuidas menopausi sümptomeid leevendada?

H oolimata sellest, et menopaus on loomulik ja vältimatu, siis paraku 
ei kulge ülemineku aastad paljude naiste jaoks just muretult. Tartu 
Sõbra Benu apteegi proviisori Astrid Oolberg selgitab, missugu-

seid muutusi menopaus kaasa toob ning kuidas kaasnevatele sümptomitele 
leevendust leida.

Tartu Sõbra Benu apteegi proviisor Astrid Oolberg selgitab, et meno-
paus on osa loomulikust elutsüklist, mil naise munasarjad lõpetavad te-
gevuse ja sellega seoses lakkavad ka menstruatsioonid. „Enamasti algab 
menopaus 50-55 aasta vanuses, kuid on naisi kellel lakkavad munasarjad 
oluliselt varem töötamast ning sel juhul on tegemist enneaegse menopau-
siga, mille puhul on põhjuste väljaselgitamiseks kindlasti oluline naistears-
ti poole pöörduda,“ rõhutas Oolberg. 

Apteekri sõnul võib menopaus kulgeda nii ilma suuremate muredeta 
kui ka mitmeid erinevaid igapäevaelu häirivaid sümptomeid põhjustades. 
„Menopausiaegsed muutused on tingitud munasarjades toodetavate hor-
moonide östrogeeni ja gestageeni taseme järsust langusest. On naisi, kes 
ei tunneta hormonaalseid kõikumisi oma kehas nii tugevalt, et need häi-
riksid igapäeva elu. Samas on naisi, kellele põhjustab naissuguhormoonide 
taseme langus mitmesuguseid nii emotsionaalseid kui ka füüsilisi vaevusi 
ning olulisi muutuseid tervisenäitajates,“ selgitas Oolberg ülemineku ajaga 
kaasnevate muutuste laia spektrit. 

„Menopaus võib kaasa tuua kuumahood ning higistamise ja sage on ka 
öine higistamine. Lisaks võib see mõjutada meeleolu ning põhjustada tu-
jukust, ärrituvust, meeleoluhäireid ja unetust. Muutused toimuvad ka väl-
janägemises ning võib märgata juuste hõrenemist ning naha lõtvumist ja 
kuivemaks muutumist. Ainevahetuse aeglustumise tõttu on lisakilod ker-
ged juurde tulema,“ loetles Oolberg mitmesuguseid muutuseid ning lisas 
peamiste vaeguste rivvi ka lihas-liigesvalud ja vererõhu tõusu. 

Menopaus diagnoositakse apteekri sõnul nö tagantjärele, siis kui naisel 
on viimasest menstruatsioonist möödas 12 kuud. Ülemineku-aastate ker-
gemaks kulgemiseks on apteekri hinnangul esmatähtis olla füüsiliselt ak-
tiivne: piisavalt liikuda, puhata, tagada hea ööuni ning igapäevaselt hoolt 
kanda madala stressitaseme eest. 

Lihtsad vahendeid kehas tasakaalu loomiseks
Menopausi vaeguste leevendamiseks soovitab apteeker üle vaadata toi-
tumine ja lisada menüüsse looduslikke taimseid östrogeene ehk isofla-
vonoide sisaldavaid toiduaineid, näiteks sojauba ja linaseemneid. „Ka ap-
teegi riiulitelt leiab mitmesuguseid looduslikke isoflavonoide sisaldavaid 
käsimüügi ravimeid. Nii aasristik, kobar-lursslill kui ka salvei aitavaid 
vähendada menopausiga kaasnevaid vaevusi,” loetles Oolberg ja soovitas 
toidulisanditena võtta oomega-3 rasvhappeid, magneesiumi, D-vitamiini 
ja vajadusel ka B-grupi vitamiine. 

Rasked sümptomid vajavad ravi
Naistele, kellel kaasnevad menopausiga tugevalt elukvaliteeti häirivad 

sümptomid, soovitab apteeker täiendava ravi saamiseks pöörduda güne-
koloogi poole, kes vastavalt konkreetsetele kaebustele saab määrata kõi-
ge sobivama ravi. „Hormoonasendusravi  tõstab sel eluperioodil oluliselt 
raskete kaebustega naiste elukvaliteeti. Lisaks avaldab ravi soodsat toimet 
nahale ja liigestele ning parandab menopausiga seotud psühholoogilisi 
probleeme ja unehäireid,” rõhutas Oolberg ravi positiivset mõju.

Allikas: Benu apteek

Foto: freepik.com
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Vallimäe vabaõhukeskus on muutumas võitlustandriks
Möödunud laupäeval kak-
lesid Vallimäe vabaõhukes-
kuses naised. Kahe eri lee-
ri vahel läks tuliseks and-
miseks, aga inimesed jalu-
tasid mööda ja politseid ei 
kutsunud keegi. Õnneks ei 
kutsunud! Tegu oli siiski la-
vastuse „Ivo Schenkenberg 
ja Hannibali rahvas” 
prooviga.

Rakveres päriselt 1579. aastal Lii-
vi sõja ajal asetleidnud sündmused 
taaselustuvad lavaloona. Muidugi 
mahendavad teatraalset sõda mee-
leolukad vahepalad ja romantilised 
hetked. „Lugu on väga ajakohane,” 
rääkis lavavõitluse koreograaf Kaire 
Russ, kes ei lasknud Vallimäele ko-
gunenud naistel huupi lahmida, vaid 
seadis kõik sammud ja liigutused 
hoolikalt paika.

Lavastaja Üllar Saaremäe oli esi-
meses  proovis elevil võimaluse pä-
rast naised omavahel kaklema panna 
ja koreograaf kinnitas, et naiste kätsi 
ei saa just sageli seada. „Tegu on pi-
gem koomilise vahepalaga kogu sel-
les küllaltki traagilises loos,“ rääkis 
kogenud koreograaf ja kiitis palga-
sõdurite kaasadeks kehastuvaid nai-
si, „mulle hirmsasti meeldib nende 
entusiasm, et saab emotsioone näi-
data ja kogu seda tohutut esinemis-
ruumi täita. Puhtast koreograafiast 
jääb siin üksi väheks.“

Ülemängimine pole nii suure 
lava puhul probleemiks ja peenmii-
mika asemel tuleb kasutada suuri 
žeste, ütles Kaire Russ, kes valdab 

ja õpetab erinevaid lavavõitluse stii-
le – raskerelvadest kuni idamaise 
võitluskunsti imiteerimiseni. La-
vastuses on mõõga- ja kaikavõitlust. 
Osalejate kontrast on meeletu, sest 
koos turskete meestega „võitlevad“ 
kõrvuti teismeeas poisid, nii nagu 
see toimus 16. sajandil ja nii nagu 

tänapäevalgi laias maailmas poisse 
koolipingi asemel sõtta sunnitakse.

Kui kandvates osades astuvad üles 
kogenud näitlejad, siis Hannibali 
rahvas koosneb peamiselt asjaar-
mastajatest. Kaire Russi ei heiduta-
nud nende treenimine, ta tunnistas, 
et vahel on harrastajad  elukutselis-

test näitlejatast koguni osavamad ja 
omandavad kiiremini võtteid. „See 
on hästi individuaalne,“ möönis ta 
ja nõustus, et igasuguse tantsulise 
taustaga inimesi on märksa lihtsam 
õpetada, sest liikumise loogika tuleb 
juba iseenesest.  

Lugemisproovis meenutas Üllar 

Saaremäe elulavalt lahkunud kollee-
gi Peeter Jakobit, kes kehastas Ivo 
Schenkenbergi kultusfilmis „Viimne 
reliikvia“. Filmis kujutati Ivo paheli-
se tegelasena, lavastuses „Ivo Schen-
kenberg ja Hannibali rahvas“  tuleb 
vaatajate ette vapralt venelaste vas-
tu võidelnud ja eestlasi ühendanud 
kangelane. Just sellist Ivo Schenken-
bergi kirjeldab Balthasar Russow 
Liivimaa kroonikas.

Kangelasliku Ivo osas on laval Karl 
Robert Saaremäe, kes mõtiskles oma 
tegelase olemuse üle ja  lõi parallee-
li näidendi sündmuste ja Ukrainas 
toimuva vahel. Ta muretses, et alati 
on jõude, kes peavad teiste inimeste 
elusid tähtsusetuks ja sellele tulebki 
vastu seista, ennast kaitsta.

„Loost tuleb väga hästi välja ka 
see, kuidas mõismehed Ivo väesalka 
kogunenud talumehi oma orjadeks 
ja omandiks peavad. Eelkõige on 
nad ju inimesed, kes otsivad samuti 
selles koledas ajas edasielamise või-
malusi,“ rääkis näitleja ja leidis, et 
armastusliin, mis läbib seda sõjatee-
mat on väga vajalik.

„Isegi kahju, et Aino nii hilja tema 
ellu tuleb,“ tundis Saaremäe oma te-
gelasele kaasa ja leidis, et  Ivo Schen-
kenbergi puhul määras justkui palju 
saatus, aga valikud tehakse ikkagi ise 
ja kangelaseks saadakse harva juba 
eluajal. „See on ikka päris üleelu-
suurune lavastus,“ nõustus näitleja, 
„need massid ja distantsid on meele-
tud ja imeilus spetsiaalselt kirjutatud 
muusika lisaks.“

Pealtnäha habrast, ent sisemise 
jõuga talutüdrukut Ainot mängib 
lavastuses Elina Purde, lisaks osale-

vad teised Rakverest pärit näitlejad - 
Mait Joorits Ivo venna Christopheri 
rollis ja Lauri Mäesepp luuraja Mar-
kusena.

„Väga ambitsioonikas ettevõtmi-
ne,“ rääkis Johan Elm, kelle lavastaja 
Üllar Saaremäe endale appi kutsus. 
Noormees valdab hästi lavavõitluse 
tehnikat ja nii kirjutati tema jaoks 
spetsiaalselt tumma sõdalase roll 
juurde. Nii sai Johan Elm esimeses 
proovis nalja visata, et vähemalt te-
mal on oma tegelase tekst juba selge.  

„Kogu sellise rahvamassi halda-
mine on keeruline, olenemata sel-
lest, kas mängivad harrastajad või 
elukutselised näitlejad,“ tunnistas 
Elm, kes on  vabakutselise lavastaja 
ja näitlejana oma  võimeid tõesta-
nud mitmes Eesti teatris. „Kogu ter-
vikut on päris raske veel hoomata ja 
võtan seda ühtlasi kui õppeprotsessi. 
Sellist projekti, kuhu on kaasatud 
inimesed, hobused, koor ja kõmmu-
tamised, pole ma enne teinud.“

Vallimäel õppisid koos teistega 
efektse naistekakluse nõkse kaks Pa-
jusi teatri harrastusnäitlejat - Lea ja 
Diana. Nad käisid juba kolme aasta 
eest mõõga- ja kaikavõitluse kooli-
tustel ja kutsuti lavastuses osalema. 
„Hea seltkond, äge on ennast proo-
vile panna ja see on tõeline enese-
arendamine,“ põhjendasid naised 
oma huvi harrastusteatri vastu, mis 
tõi nad Hannibali rahvaga ühinema. 
Ühtlasi tunnistasid Põltsamaalt ko-
hale sõitnud naised, et tegu on kõige 
suurema projektiga, milles nad kaa-
sa on löönud.

Karakter



Catherine Beltoni raamat „Putini inimesed. Kuidas KGB võttis tagasi Venemaa ja tungis siis edasi Läände“ on eesti 

keelde tõlkinud Jana Linnart

VABA AEG

Belton kirjeldab ülima põhjalikkuse 
ja usaldusväärsusega, kuidas Nõu-
kogude Liidu kurikuulus julgeole-
kuorganisatsioon KGB hakkas juba 
enne Nõukogude Liidu lagunemist 
turumajandust õppima, varastas 
kommunistide hiigelvaranduse ning 
pärast oma võimu kehtestamist Ve-
nemaal tungis edasi läände.

„Avastasin selle raamatu eelmise 
aasta suvel. Lugesin inglise keeles 
ühe hingetõmbega läbi ja otsustasin, 
et see on raamat, mis päris kindlas-
ti tuleb viia võimalikult suure hulga 
Eestimaa inimesteni. See on era-
kordselt hariv ja silmi avav kõigile, 
keda huvitab meie julgeolek Vene-
maa vahetus naabruses,“ ütles kirjas-
taja Valdo Randpere, KAVA Kirjas-
tuse kaasomanik.

Catherine Belton kirjeldab, kui-
das Peterburi kommunaalkorteris 
üles kasvanud, suurlinna tänavatel 
ja kangialustes karastunud ja KGB-s 
teeninud mehest sai just selliste 
ambitsioonidega isevalitseja nagu 
maailm teda täna tunneb. Ta annab 
tulevasest sõjakurjategijast psüh-
holoogiliselt väga täpse portree. 
Belton kirjeldab detailideni Putini 
KGB-teenistusaastaid 1980nda-
te aastate lõpu Saksa DV-s, kus ta 
nägi ja kuulis oma silmaga, kuidas 
„Moskva oli vait“. Terve riik vari-
ses kokku, see oli võimu paralüüs, 
NSVL kaotas oma võimu Euroopas 
ja see tegi noorele Putinile väga hai-
get. 

„Seda valu tunneb Putin ilmselt 
tänini ja see võib olla ka üks käimas-
oleva sõja ajendeist,“ kirjutab Bel-
ton. Teise ajendina mainib Belton 
Ukraina 2004. revolutsiooni, mil 
Kremli-meelne president Januko-
vitš kaotas ja läänemeelsed võimule 
tulid. Putin pidanud seda strateegi-
liseks kaotuseks ja olevat tahtnud 
isegi tagasi astuda. Kuid  tal ei lastud 
seda teha ja keegi ei tahtnud ka tema 
kohale astuda.

Pikka aega 
ettevalmistatud sõda
Beltoni raamatut lugedes tekib pa-
ratamatult veendumus, et Putini 
alustatud agressioonist Ukraina 
vastu pole midagi juhuslikku. „Sõda 
Läänega on Putin koos oma vanade 
KGB kamraadidega ette valmista-
nud juba aastaid. See raamat paneb 
Vladimir Putini algatatud sõjale 
täiesti uue pilguga vaatama. Raama-
tust selgub, et Vene-Ukraina sõja 
kavandamisel ei jäetud mitte midagi 
juhuse hooleks,“ ütles raamatuesit-
lusel ajakirjanik ja diplomaat Harri 
Tiido. Selle tarbeks on Putin ja tema 
lähikondsed ehk siloviki järjekindlat 

„Putini inimesed“- kas aasta 
kõige olulisem raamat?
Eesti raamatupoodides on hetkel müügil üheksa uudisteost, 
kus Vladimir Putin ühel või teisel moel on kangelaseks, seal-
hulgas ka üks anekdoodiraamat. Kuid kõikide nende hulgas 
on briti ajakirjaniku Catherine Beltoni koguteos „Putini ini-
mesed“ täiesti erilisel kohal. Kasvõi selle poolest, et vene 
oligarhide kättemaksu kartes elab autor koos oma perega 
hetkel Briti politsei ööpäevaringse kaitse all. Saatuse tahtel 
jõudis teos eesti keelde pärast lääne ja Venemaa vastas-
seisu uue faasi algust, prognoosides seda osalt ette.

Kaire Kenk

kogu Venemaa majanduse 
rakendanud mustade kassa-
de ja rahapesu skeemidesse. 
Tulemuseks on tohutud 
ressursid, mille kasutami-
se peamine eesmärk on 
lisaks isiklikule heaolule 
Venemaa sõjaliste ja mõju-
tusoperatsioonide rahasta-
mine. 

Üks pöörane lugemine 
on raamatus peatükk Pu-
tini teenistusest Piiteris 
Anatoli Sobtšaki lähima 
abilisena ehk mustvalge 
näide sellest, kuidas sai 
alguse Venemaa rööv-
kapitalism –  ametni-
kud käsikäes kuritege-
like grupeeringutega.

Silovoki ehk Pu-
tini praegune kaas-
kond formeerus juba 
1980ndate aastate 
lõpul toonases KGB 
1. peavalitsuses ehk 
välisluures. Nemad 
ongi täna Putini 
inimesed – silo-
viki. Terminist 
„silovik“ (vene keeles 
силовик) on tulnud lausa üldtermin 
–  see on poliitik Venemaa Föderat-
sioonis, kes varem on töötanud jul-
geolekuametkonnas. Hallid mehed, 
kes on välja kasvanud julgeoleku- ja 
sõjaväestruktuuridest, on Vene-
maad kantseldanud terve viimase 
põlvkonna vältel. 

Paari oligarhiga pole Putini-su-
gusel diktaatoril võimalik võimul 
püsida, mistõttu on tal nn taskuoli-
garhe mitukümmend. Aeg-ajalt lan-
geb mõni erinevatel põhjustel välja, 
kuid kohe on keegi tema asemele as-
tunud, sest loodus ju tühja kohta ei 
salli. Kuna Putini ajal on oligarhide 
kukrud kõvasti täitunud, siis ei taha 
nad „peremehega“ tülli minna ja la-
sevad tal tegutseda senikaua, kuni 
raha voolab ja neil on hea olla. Pu-
tini silmis ebasoosingusse sattumist 
ei ihka keegi senikaua, kuni Putin 
kindlalt võimul püsib.

Kas Igor Setšin, küllap kõige tu-
gevam neist Peterburi silovik’idest, 
kes aitasid 18 aasta eest Putini re-
žiimil võimule tulla, on tõepoolest 
nüüd langemas? Setšini karjäär riik-
liku julgeoleku komitees (KGB) oli 
lennukamgi kui Putinil ning ta on 
täitnud oma soosija administrat-
sioonis paljusid tähtsaid ametikohti. 
2012. aastast on ta riikliku naftagi-
gandi Rosnefti, Venemaa suuruselt 
kolmanda ettevõtte (Gazpromi ja 
Lukoili järel) tegevdirektor.

Putini juhtimispulti hoiab ar-

meekindral 
Nikolai Patrušev. Kuna-
gisest Venemaa föderaalse julge-
olekuteenistuse FSB juhist, 2008. 
aastast Venemaa julgeolekunõuko-
gu igapäevatööd juhtivast Nikolai 
Patruševist on saanud ka Kremli 
pealäbirääkija peamiste geopoliiti-
liste vastaste – ameeriklastega. Aga 
ka Gennadi Timotšenko. Igor Sent-
šin, Viktor Ivanov. Viktor Ivanov. 
Putini isiklikuks pankuriks kutsutav 
Juri Kovaltšuk. Kõik väidetavalt või 
tõestatult endised kagebiidid. Need, 
omaeneste „ponjatiete“ järgi elavad 
inimesed on suunanud Putinit ja 
tema poliitikat vähemalt neli aastat. 
Ning kindlasti aidanud kaasa Putini 
peadpööritavale karjäärile lihtlaba-
sest Kremli asjade valitsejast või-
muladviku absoluutsesse tippu. 

Arvatakse, et osa Putini varandu-
sest ongi Gennadi Timotšenko käes, 
tema lapsepõlvesõber Sergei Roldu-
gin aga kontrollib kahe miljardi dol-
larilise käibega maksuvabade firma-
de võrgustikku.

KGB-lased Venemaa eesotsas ar-
vestavad raamatu autor Catherine 
Beltoni hinnangul sellega, et Lääs 
ei julge nagunii midagi otsustavat 
nende vastu ette võtta. Samas annab 
ka selle raamatu läbilugemine päris 
palju ideid, millised sanktsioonid 
võiksid Putinit päriselt mõjutada. 
Ainuüksi raamatu lõpus olev ni-
mede register võiks olla väga heaks 

aluseks nende 
inimeste tuvastamiseks, keda 
võiks ja tuleks sanktsioneerida. Kes 
on need inimesed, kellega koos Pu-
tin on suure osa Venemaa varadest 
enda kontrolli alla haaranud ja kui-
das seda on aastakümneid teostatud, 
hindab Tiido. 

Belton kirjutab halastamatu sel-
gusega, kuidas Putin, tema kaas-
kond ja nende üüratu raha mõjutas 
kasvõi tema enda kodumaa polii-
tikat. Mitte ainult vene oligarhide 
kinnisvara, jahtide ja nende lähi-
kondsete teenindamine ei toonud 
brittidele tulu, Putin on rahastanud 
ka erinevaid Briti parteisid ja koh-
tusüsteemi. Seetõttu on Lääs seda 
režiimi nii palju aastaid kõrvalt vaa-
danud ja seda talunud, on Belton ha-
lastamatu.

Belton on oma Putini-raamatu 
eest saanud ohtralt auhindu ja viis 
kohtukaebust Vene miljardäridelt 
eesotsas Roman Abramovitšiga. 
HarperCollinsi esindaja aga kirjel-
dab teost kui „usaldusväärset, olulist 
ning kontrollitud allikate põhjal kir-
jutatud“ raamatut. „Me kavatseme 
tunnustatud ning murrangulist raa-
matut kohtus tulihingeliselt kaitsta. 
Avalikku huvi omavatel teemadel 
kirjutamise õigus peab säilima,“ 
märkis HarperCollinsi esindaja. Li-
saks Abramovitšile on kohtuteele 

asunud ka mil-
jardärid Mihhail 
Fridman, Pjotr 
Aven ja Šalva 
Tšigirinski ning 
Venemaa riiklik 
õlifirma Rosneft. 
Kaebusi haka-
takse menetlema 
Suurbritannia koh-
tusüsteemis. Vene 
oligarhide viha 
autori vastu on nii 
suur, et teda ja tema 
perekond on tänase 
päevani politsei öö-
päevaringse valve all.

Mis saab 
Venemaast 
edasi?
Catherine Belton on 
selle raamatu eest ka 
ohtrasti kiitust ja ära 
märkimisi saanud. Nii 
on selle raamatu aasta 
raamatuks 2020 titulee-
rinud The Times ja The 
Sunday Times, The Daily 
Telegraph, The Econo-
mist, Financial Times ja 
New Statesman. 

„Putini jaoks on see 
sõda vaid algetapp laiemas 
Euroopa julgeolekuarhi-
tektuuri ümbertegemise 
ja Venemaa „imperiaalse 
võimsuse“ taastamise geopo-
liitilises programmis. Kremli 
peremehele pole alternatiivi. 
Ta peab nüüd Ukrainas saa-
vutama sellise tulemuse, mis 
lubaks seda tõlgendada või-
duna nii Ukraina kui ka lääne 
üle. Sellest sõltub tema võimul 
püsimine ja ajalooline pärand, 
mis tundub olevat veel üks tema 

muredest,“ nendib energiaekspert 
Raivo Vare. „Samal ajal, tundes 

Vene valitsemissüsteemi eripärasid, 
olen kindel, et kogu tõde praegu 
toimuvast – nii lahinguväljal, riigi 
majanduses kui ka välispoliitikas 
– temani päris adekvaatselt jõuda 
ei pruugigi. Vene riigimasina ala-
mastmetel prepareeritakse info selle 
teel ülespoole nii ära, et negatiivset 
oleks võimalikult minimaalselt ja 
jääks positiivne mulje. Valmistu-
da tuleb pikaajaliseks vastassei-
suks. Sest ka Putin ei saa taganeda. 
Ta peab võitma. Muidu ta kaotab 
võimu.“

Vare hinnangul praegused sankt-
sioonid Vladimir Putini sõjamasinat 
seisma ei pane ja selleks oleks vaja 
Venemaa täielikku välja lõikamist 
nii lisaks kaubandusele ka finants- 
ja energiaturust. „Viimane annab 
ligi 40 protsenti idanaabri eelarvest. 
Seda ega ei juhtu, sest Euroopa riiki-
de sõltuvus Vene energiakandjatest 
on niivõrd suur,“ ütles Vare.

Mida Putin edasi teeb, on prae-
gu kõige suurem küsimus, nendib 
Cathrine Belton oma mitmes antud 
intervjuus. Belton on avaldanud 
arvamust, et oleme tunnistajateks 
Putini režiimi viimastele aastate-
le, sest tema ressursid on otsas ja 
lääs on koondunud ühtselt tema 
vastu.

MÕNE REAGA

Rakvere tammikus 
tuleb loodusretk

R akvere linn korraldab loo-
duskaitsekuu raames 7. 
juunil kell 18 retke põlises 

Rakvere tammikus, kus hobior-
nitoloog Sven Hõbemägi ja Rak-
vere linna eksmetsnik Taavi Saar 
tutvustavad sealset linnustikku, 
taimestikku, kooslusi ja elurikkust 
ning teisi huvitavaid loodusväär-
tusi, mida tammik meile pakub.

Kogunemine ja retke algus-
punkt Palermo terviseradade park-
las kell 18 (Tammiku ja Õie tänava 
ristmiku lähistel).

Rakvere tammik on üks vähe-
seid Põhja-Eestis säilinud tamme-
metsi. 2022. aasta looduskaitsekuu 
teema on „Püsiv ja muutuv Eesti 
looduses“, mil räägitakse põliste 
elupaikade kujunemisest, hoidmi-
sest ja kaitsmisest. 

Kuulutaja

Foto: Marimai Kesküla
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Rakvere linnavalitsuses saab süveneda näitusesse „Põhjamaade kestlikud linnad“

T aani saatkonna ja Põhjamaa-
de Ministrite Nõukogu Eesti 
esinduse näitus „Põhjamaade 

kestlikud linnad“ annab ülevaate 
Põhjamaade püüdlusest kestliku-
ma tuleviku poole, mis pakub nii 
võrdlust kui ka inspireerib. Näha 
saab Põhjamaade arhitektide ja in-
seneride lahendusi, mis puudutavad 
tervist, liikuvust, CO2 heite vähen-
damist, ringmajandust ja vastupida-
vust.

„Need on lihtsad ja arusaada-
vad asjad, mis siin näitusel on välja 
toodud. Kindlasti on koolid väga 
teretulnud seda näitust vaatama, 
noorem põlvkond on see, kes saab 
paremini aru ja oskab hinnata kest-
likke lahendusi, vanematel on juba 
oma harjumused tekkinud,“ rääkis 
Rakvere linnarhitekt Angeelika 
Pärna. Pärna viitas, et Rakvere lin-
nakunstniku initsiatiivil valmisid 
fuajee seintele ka näited Rakvere 
keskkonnasõbralikest lahendustest 
linnaruumis.

Norra ja EMP Finantsmehha-

nismi toetusel koostatakse Rakvere 
linna kliima- ja energiakava ning 
näituse avamisele järgnes selle tut-
vustus huvilistele ning arutelu.

Näitust saab uudistada kuu aja 
jooksul linnavalitsuse lahtiolekuae-
gadel. 

Katrin Uuspõld

Näitus „Põhjamaade kestlikud linnad“ on Rakvere linnavalitsuse fuajees juuni lõpuni. 
Foto: Katrin Uuspõld

Puuetega inimeste kultuurifestival toob Tamsallu 
erilisi esinejaid solistidest näiteringideni
Täna ja homme, 3. ja 4. juunil 
on Tamsalusse tulemas 25 
puuetega inimeste kollektiivi 
Saaremaalt, Pärnust, Tartust, 
Jõhvist, Narvast ja Võrumaalt, 
et sünniks XXVI vabariiklik 
puuetega inimeste kultuuri-
festival. Esinevad näite- ja 
tantsuringid, etlejad ja solis-
tid, kõlab klassikaline kitarr ja 
lõõtsamäng.

Katrin Uuspõld
 

„Covidi ajal ei ole saanud keegi eri-
ti toimetada, samamoodi kultuu-
rikollektiivid. Usun, et nüüd, kui 
igast Eesti otsast saadakse üle pika 
aja kokku, siis on see rõõmus aeg. 
Olgem ausad, et erivajadustega ini-
mestel on võimalusi kokkusaami-
seks vähem või see on keerulisem 
kui muidu. Usun, et nii publiku kui 
esinejate poolest on tulemas tore 
üritus,“ rääkis kultuurifestivali päe-
vajuht, Eesti Pimedate Liidu esimees 
Jakob Rosin.

Tema hääl peaks olema tuttav 
neile, kes kuulavad Vikerraadios 
kord nädalas Huvitaja saadet, mis 
puudutab üleüldist tarbijatehnoloo-
giat. Jakob Rosin on väga mitme-
külgne noor mees, keda nägemis-
puue pole takistanud ei haridusteel 
ega hobidega tegelemast, on üles 
astunud ka DJ-na, kultuurifestivalile 
ta plaatide ja puldiga ei tule, seekord 
kannavad tantsuõhtu eest hoolt 
Aseri Kapell ja ühe-mehe-ansambel 
Anatoli Zamahhov. Kuigi festivali 

põhisündmused toimuvad Tamsalu 
kultuurimajas, on reedene tantsuõh-
tu algusega kell 20 Rakvere rahva-
maja suures saalis – sinna on ooda-
tud kõik huvilised, sissepääs on prii. 

XXVI vabariikliku puuetega ini-
meste kultuurifestivali teeb Lää-
ne-Virumaa Puuetega Inimeste 
Koja juhatuse esimehe Helmi Ur-
balu sõnul muuhulgas eriliseks Uk-
raina seltsi etteaste ja kahe Ukraina 
sõjapõgenikust tütarlapse akrobaati-
line kava.

 „Miks mitte osa võtta väikse-
mast festivalist, sest sealt võib leida 
pärleid, mida mujalt ei leia. Kutsuks 
küll üles inimesi, kes oma reedeses 
või laupäevases päevas leiavad aega 
– astuge läbi ja vaadake!“ julgustas 
Jakob Rosin ka neid, kel puuet ei 
ole, festivaliprogrammist osa saama. 

Enda tegemiste kohta märkis Eesti 
Pimedate Liidu esimees Jakob Rosin, 
et tänavu jaanuaris käivitas ta pereet-
tevõtte nimega Ligipääsuke, mille 
eesmärgiks on pakkuda ettevõtetele 
ligipääsetavuseteemalisi koolitusi ja 
konsultatsioone. „Ligipääsetavus selles 
kontekstis tähendab kõigile ligipääse-
tavat keskkonda nii füüsiliselt mõne 
hoone või teenuse näol, et näiteks tee-
nindajad oleks teadlikumad erinevate 
puuete eripäradest, teisalt on ligipää-
setavus oluline ka veebilehekülgedel ja 
mobiilirakendustes näiteks vaegnägi-
jatele ja pimedatele. Ligipääsetavus on 
osutunud ettevõtetele üllatavalt huvi-
pakkuvaks teemaks. Esimesed klien-
did on oma lahendused saanud. Ligi-
pääsetavuse teemadega kipub olema 
nii, et kui klient saab ühe lahenduse 

kätte, siis leiab ta uusi muresid uutes 
valdkondades, nii et koostöö jätkub,“ 
rääkis Jakob Rosin.

Üks tema meelisteemadest on 
helide maailm. „Kui teised kävad 
kaamerate ja objektiividega ringi, 
siis mina käin ringi salvestajate ja 
mikrofonidega ning üritan püüda 
loodusest ja üldse keskkonnast heli-
pilte ning neid muusikaga ühildada. 
Loomeprotsessiga on aga see häda, 
et ei saa teha nõnda, et tegelen viis 
minutit ja siis sukeldun töösse, vaid 
see vajab eraldi aega,“ rääkis Rosin, 
kes loominguliste inimeste etteas-
teid kultuurifestivalil sisse juhatab.

„Puuetega inimeste kultuurifes-
tival on erivajadusega inimestele ja 
nende lähedastele pikisilmi oodatud 
sündmus. Kõik on teretulnud kuu-
lama ja vaatama eriliste inimeste 
kultuurifestivali. Järgmisel aastal on 
festival juba järgmises maakonnas,“ 
rääkis Helmi Urbalu ja lisas, et festi-
valil on ka viipekeeletõlk.

Rohkem kui veerand sajandit 
tagasi sai Eesti Puuetega Inimeste 
Koja esimeseks suureks algatuseks 
puuetega inimeste kultuurifestivali 
korraldamine. Tänaseks on see tra-
ditsiooniline üritus, mis toimus aas-
taid Viljandi Nõukoja korraldamisel, 
kolm aastat Tartu Puuetega Ini-
meste Koja ja viimased kolm aastat 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste 
Koja  eestvedamisel.

Tänavuse kultuurifestivali täpse-
ma ajakava leiab Eesti Puuetega Ini-
meste Koja kodulehelt, koja Youtu-
be’i kanalilt on aga võimalik jälgida 
festivali ülekannet.

Fotomeenutus 2016. 
aasta kultuurifes-
tivalist Tartus, kus 
Lääne-Virumaa Puue-
tega Inimeste Koja 
tantsurühm osales 
53 taidlejaga. Lippu 
hoiab Helmi Urbalu. 
Foto: Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste 
Koda

Athena Maja Huvikoolis vormunud 
tööd ootavad uudistajaid

A thena Maja Huvikooli õpi-
lastööde näituse avamisele 
Rakveres Pikal tänaval ko-

gunes rõõmsalt sumisev täismaja 
– nii õpilased kui nende vanemad, 
õpetajatest rääkimata. Kaks korrust 
on täis sätitud selle õppeaasta jook-
sul vormunud laste töödest ning 
lähipäevil on hea võimalus neid 
uudistama tulla.

 „Näituse avamine on nagu muu-
sikalaste kontsert, esietendus, väga 
tähtis sündmus!“ ütles kooli juha-
taja ja õpetaja Eliko Kajak näitust 
avades. Kuna koolis õpib ligi 140 
last, siis kõik aasta jooksul tehtud 
tööd väljapanekule ei mahtunud, 
küll on igalt lapselt vähemalt üks 
töö endale seinal, aknal või riiulil 

koha leidnud. 
„See, mida te iga nädal tegemas 

käite – joonistamas, maalimas, 
meisterdamas, animeerimas, mõt-
lemas, mängimas suhtlemas – on 
väga tähtis. Meie ümber on väga 
palju valmis asju ja tehnikavidinaid, 
aga väga põnev on, kui jõuate ise 
selleni, et teil on endal tahtmine 
uurida, kuidas mingi asi on tehtud,“ 
ütles Eliko Kajak lastele ja soovitas 
kodus katki läinud asja vanematelt 
endale küsida, lahti võtta ja uurida, 
mis seal sees on. 

Ta võrdles lapse töö valmimist ja 
oskuste arenemist puu aeglase kas-
vuga. „Kohe ei saa n-ö ilusat tule-
must, aga see töö on huvitav, selle 
lapse nägu. Kui laps on oma üles-

Teisel korrusel on välja pandud teiste seas 
ka keraamikatööd, ülemisel riiulil on näha 
plastiliinist tegelasi, kes loodi animatsioo-
ni tarvis. Foto: Katrin Uuspõld

Näituse avamishetked: tagaplaanil õpetajad (vasakult) Harvi Varkki, Eliko Kajak, Kristen 
Suokass, Krõõt Nõmmela-Mehide ja Anne Pajula. Foto: Katrin Uuspõld

annet lahendanud huvi ja põnevu-
sega, vahel katsetades ja proovides, 
siis meie jaoks on see kõige ägedam 
ja olulisem. Mitte see, et ma leian in-
ternetist toreda pildi, vaid kui sul tu-
leb mõte ja proovid selle järgi,“ rää-
kis Eliko Kajak. „Käega katsutavat ja 
silmaga nähtavat tulemust ei pruugi 
tunni lõpuks olla, aga laps on jõud-
nud enda jaoks mingi ahhaa-ni. See, 
mis lapse sees peidus on, on tema 
tööde peal näha.“

Õpetaja Krõõt Nõmmela-Me-
hide märkis, et lapse puhul, kes on 
käinud kunstiringis mitu aastat, on 
näha areng, mis on selle aja jooksul 
sündinud. „Igaüks, kes pingutab ja 
püüab, areneb väga palju, lihtsalt 
seda ei ole ühe tunniga näha, vaid 
pikema aja jooksul,“ ütles Krõõt 
Nõmmela-Mehide.

Athena Maja Huvikooli õpilas-
tööde näitus on avatud 1. juuni kuni 
10. juuni E-R kell 12 - 18 ja 11. juu-
nil kell 10 – 17.

Katrin Uuspõld
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PLAAT

Little Mix, „Between Us“
RCA/Sony Music

Little Mix on nüüdseks tegutsenud juba üle kümne aasta ja väljastanud kuus 
stuudioalbumit.

Viimane neist, „Confetti“, ilmus aastal 2020.
Tegemist on Suurbritanniast, Londonist pärit tüdrukuteansambliga, mis 

sai kuulsaks sealse „The X Factor“ sarja 8. hooajal, aastal 2011. Kusjuures tä-
helepanuväärne fakt, Little Mix on esimene ja seni ainus ansambel, mis on 
selle võistluse võitnud. Pärast seda ongi neid edu saatnud kogu senise karjää-
ri jooksul. Maailmalaiuselt on nad müünud üle 65 miljoni albumi.

Eelmise aasta lõpus ilmunud „Between Us“ on nende esimene kogumikal-
bum. Materjal pärineb aastatest 2011-2021.

Kõik kokku ühtlasi niisiis selline „juubeliväljaanne“, võttes päris kenasti 
kokku need Little Mixi kümme tegutsemisaastat.

Muusikaline and siin on tohutu. Plaat on välja antud paljudes eri formaa-
tides. Kättesattunud Super Deluxe Edition on üks vingemaid, hõlmab endas 
kahte CD-d. Ühtekokku koguni nelikümmend lugu ja pikkust kaks tundi 
kakskümmend minutit!

Kuigi enamik lugusid pärineb Little Mixi kuuelt stuudioalbumilt, on 
siin ka viis täiesti uut, mis loomulikult fännidele maiuspalaks. „No“, „Love 
(Sweet Love)“, „Cut You Off“, „Trash“ ja „Between Us“. Singliteks plaati esin-
dama ongi valitud „Love (Sweet Love)“ ja „No“.

Valikplaati läbi lapates loeks lemmikumateks „DNA“, „Love Me Like 
You“, „Shout Out To My Ex“, „Power“, „Reggaeton Lento (Remix) with 
CNCO“, „Think About Us“. „Break Up Song“, „Holiday“ ja „Sweet Melody“.

Little Mixi kuuluvad praegu kolm sümpaatset ja andekat noort naist, Per-
rie Edwards, Leigh-Anne Pinnock ja Jade Thirlwall. Neljas liige, Jesy Nel-
son, lahkus grupist kahe aasta eest.

Little Mixi muusika on segu popist, R&B-st ja dance-popist. Kuid sealt 
leiab teisigi elemente, housest räpini.

Little Mixi kuulates meenub kohe ülimenukas Spice Girls. Kuigi muusi-
kaliselt mitte liiga sarnased, paralleele jagub piisavalt. Vahest võibki neid po-
sitiivses mõttes lugeda Spice Girlsi mantlipärijateks?

Tuleb tunnistada igal juhul, et igati nooruslik ja kahtlemata nooremale ge-
neratsioonile orienteeritud.

Paljudes kogumikule valitud lugudes teevad kaasa külalisartistid. Mis-
sy Elliott, Sean Paul, Machine Gun Kelly, Stormzy, Nicki Minaj, Ty Dolla 
Sign, Galantis & David Guetta jne.
Hinne: 7/10

Ülo Külm

Rakveres näeb etendust, kus 
põimuvad tsirkusekunst ja parkuur
Rakvere linnapäevade ajal  
saab ootamatus kohas – Rak-
vere teatri väikese maja park-
las – näha kaasaegset kogu 
perele mõeldud akrobaatikae-
tendust. Maroko tsirkusear-
tist Said Mouhssine astub 
üles 8. juunil kell 18 – eten-
dus on tasuta. 

Katrin Uuspõld 

Maroko multitalentne artist Said 
Mouhssine esitab parklas akrobaa-
tilise komöödia „Routine“ („Rutiin“). 
„Routine“ seisneb lootuses ja isiklike 
piiride nihutamises, et leida või-
malusi muutuste esilekutsumiseks. 
Suurepäraste füüsiliste oskuste ja 
lihtsate rekvisiitide abil kujutab see 
lavastus ühe inimese rasket olukor-
da, kes on kinni ruumis, kus pole 
midagi teha. Magamine on võitlus 
igavuse vastu. Aga mida ta ka ei 
teeks, uni ei tule kunagi.

Maroko tsirkuseartist Said 
Mouhssine on spetsialiseerunud 
tänavaakrobaatikale, parkuurile 
ja tsirkusele. Ta on ka näitleja, la-
vastaja ja trikikunstnik. 2020 lõi ta 
kompanii Zid, mis tähendab „liiku-
ma“ Maroko araabia keeles. Ta on 
oma loomingus kokku põiminud 
tsirkusekunsti ja parkuuri. Alusta-
des akrobaatikaga Maroko rannas 
ja parkuuriga Casablanca tänaval, 
lõi ta 2007. aastal Marokos esimese 
kohaliku parkuuriühingu. Kolme-
aastaste õpingute järel Salé riikli-

kus tsirkusekoolis Shems’y lõi ta 
videorühma nimega Stoonet, mis 
segab kokku akrobaatika, eriefek-
tid ja huumori. 2016. aastal lõi Said 
tänavashow „Tartf Lkhobz“, mis 
vaatleb Maroko töötajate tingi-
musi ning kus segunevad parkuur, 
tants ja tsirkus. „Routine“ on Saidi 
teine lavastus. See jõuab Eestisse 
TantsuMENÜÜ raames ja Crea-
tive Europe’i / Performe Europe’i 
toel. 

Lisaks korraldab Maroko artist 
Said Mouhssine’i samal päeval, 8. 
juunil kell 14 koostöös Eesti Tant-
suagentuuriga Rakvere Avatud 
Noortekeskuses parkuuri töötoa 
noortele. Noortekeskuse projekti-
juht-noorsootöötaja Angela Tikoft 
rääkis, et töötuba on mõeldud 12 
pluss vanuses noortele. „Kindlasti 
on vajalik etteregistreerimine he-
listades või kirjutades noortekesku-

sesse. Kindlasti ei eeldata teadmisi ja 
oskusi parkuurist,“ rõhutas Angela 
Tikoft. Parkuuri töötuba toimub 
noortekeskuses spordisaalis.

Suvisel ajal on Rakvere Avatud 
Noortekeskuses kujunenud Tiko-
fti sõnul traditsiooniks korraldada 
ekstreemspordiüritusi. Noortekes-
kuse pikaajaline koostööpartner 
Keerdtrepp, kes on noortele ka re-
gulaarseid trenne teinud, korraldab 
linna päevade ajal skatepargis 11. 
juunil kl 12-15 töötoa, kuhu noo-
red on oodatud oma rula, BMXi kui 
tõuksiga. „Ei pea olema suur triki-
meister, et osaleda, piisab, kui on 
sõiduriist ning huvi. Nad õpetavad 
võtteid ja ohutust, samuti on lõpus 
võistlused ning loomulikult ägedad 
auhinnad. Selle ettevõtmise puhul 
registreerima ei pea ning liituda 
saab ka jooksvalt,“ märkis Angela 
Tikoft.

MÕNE REAGA

Daamid 
korraldavad 
kübarapeo
Juhan Kunderi rahvakool kor-
raldab 7. juunil Nurga aiakeskuse 
tagaaias kübarapidu daamidele ja 
nende saatjatele. „On sellises eas 
daame, kes tahavad kanda küba-
rat, aga pole kuskil kanda. See-
pärast otsustati teha kübarapidu,“ 
rääkis Maia Simkin Juhan Kun-
deri rahvakoolist.

Kübarapeol esinevad harfi-
del Heli Preismann ja Jaan Eerik 
Priks. Tantsivad seeniorid Ene 
Saaberi juhendamisel ning suu-
pisteid pakuvad ukrainlased.

Võimalus on ka lasta endast 
joonistada portree ukrainlan-
nast kunstnikul Svitlanal. „Rah-
vakooli taimeseade ringi naised 
kaunistavad kübaraid ja tuleb 
ka demonstratsioon,“ lisas Maia 
Simkin. 

Sissepääs on tasuta. 

Katrin Uuspõld

Maroko tsirkuseartist Said Mouhssine. Foto: Alice Dufour
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KUHU MINNA

Biore Tervisestuudio 
Laada 5, Rakvere
9.06 Tervise testimine Eve Heimetsa vastuvõtt
11.06 Tervendaja VOLLI vastuvõtt 
Reg tel 501 7960, info@biore.ee

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
3.06-4.06 algusega kell 11 Vabariiklik Puuetega Inimeste Kultuurifestival 
Tamsalus.
3.06 kell 20-23 tantsuõhtu Rakvere Rahvamajas. Tantsule annab hoogu 
Aseri kapell ja ühe-mehe-ansambel Anatoli Zamahhov. Tasuta üritus! 
12.06 Allergia- ja astmaühingu ning südamehaigete ühingu ühisüritus – 
väljasõit Narva-Jõesuusse.
Narva-Jõesuust sõidame laevaga Narva, Narvas jalutuskäik promenaadil ja 
lõuna.
Laevapilet 10 eurot, pensionärile 7 eurot. Transpordi omaosalus 5 eurot 
(saab tasuda bussis).
Buss väljub Tapalt kell 9.30 (bussijaamast), kell 9.45 Kadrinast (bussijaa-
mast) ja kell 10.00 Rakvere bussijaama tagumisest parklast.
20.06 kell 10.00- 17.30 Vaegkuuljate ühingu üritus: Kuulmisbuss on Rak-
vere Sotsiaalkeskuse juures 
23.06 kell 19 Sklerosis-Multiplex ühingu üldkoosolek ja jaanipäeva tähis-
tamine.
Õigusnõustamisele palume ette registreerida tel 5385 0005. 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja info tel 5342 9043.

RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu teema-aas-
taks. Kuulutajas ilmuvate raamatututvustustega aitavad 
Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjad sellele kaasa.

Raadiohääled raamatutes

N eed, kes on hommikuti varajase ärkamisega, 
on tihtipeale raadio hommikuprogrammi-
de kuulajad. Kindlasti on välja kujunenud ka 

oma „lemmikäratajad“ erinevatelt kanalitelt.  Mulle 
meeldivad Vikerraadio hommikud ning eriti reede- ja 
laupäevahommikud, kui eetriaega täidab Märt Treier. 
Meeldiva tämbriga meeshääl, kes ei anna hinnanguid, 
kuid kes mõnusa iroonia ja pehme sarkasmiga lahkab 
probleeme ja kutsub kaasa mõtlema. Tema hommiku-
si lugusid ja mõttekäike jälgides leiad end äkki vaikselt 
naeru pugistamas, muigamas või kaasa noogutamas.
Nüüd on lühikese vahega jõudnud meie lugemislauale 
kaks raamatut, mis sisaldavad Märt Treieri raadioeet-
riski kõlanud hommikujutte või elupilte, kuidas kel-
lelegi rohkem sobib.  „Hommikujutud varajasele är-
kajale“ (2020) ja  „Eluolulised lood“ (2021). Need pole 
välja mõeldud olupildid, vaid elust nopitud hetked, 
sündmused. Tähelepaneliku vaatlejana leiab autor ai-
nest küllaga, sest lisaks raadiotööle on Märt Treier ka 
koolitaja. Nii et mööda Eestit ringi liikuda on põhjust 
rohkem kui küll ja kui kasutada veel ühistransporti, 
siis ole ainult mees ja tähenda kõik kuuldu üles. Ise on 
Märt Treier oma raamatuid lahti mõtestanud järg-
miselt: „Tuleb senikogetud eluleheküljed lihtsalt pea-
tükkideks lõigata. Mille muuga ma siis kümmekond 
aastat varajastel hommikutundidel  nädalavahetuseti 
Vikerraadios tegelenud olen. Me kõik peegeldume 
selle raamatu mitmel leheküljel. Sest nii väga kui meile 
ka ei meeldiks mõelda oma elust kui millestki iseseis-
vast, erakordsest ja kordumatust, oleme kõigele vaa-
tamata üksnes statistid apokalüptilises multifilmis.“ 
Lood on huvitavad, lõbusad, tõsised, mõtlemapanevad 
– umbes nagu elugi on.

Kiire soovitus veel ühele „raadioraamatule“. Nimelt on käesole-
val aastal kaante vahele jõudnud 15 vestlust Sten Teppani saatest  „Käbi 
ei kuku…“ . Nagu ERR-i kodulehelt võib lugeda, siis selles vestlus-
saates vaatavad üksteisele sügavalt silma laps ja lapsevanem. Ühe pe-
rekonna kaks põlvkonda. Kuhu on käbi kukkunud? Miks just sin-
na? Ning milline on ema või isa roll lapse jäljeraja kujunemises? 
Need on mõnusad  vestlused, kus tuleb välja muhedaid seiku aga ka valu-
said hetki. Kuna saate külalisteks on tuntud persoonid, siis kuulajate jaoks 
on nad ka justkui tuttavad inimesed ning seda huvitavam on nende mõtte-
käike jälgida.

Tegelikult on öelnud nii saate külalised kui ka saatejuht ise, et see 
vestlussaade on väga teraapiline – näed ennast hoopis uue pilguga, avas-
tad uusi tahke. Kui tihti siis ikka kodus ümber laua istutakse ja süda-
mest südamesse räägitakse?!  Sest ikka on kiire, aega pole, küll jõuab…
Raamatus on teksti täiendamas ka väga tore pildivalik erakogudest.
Raadiosaated on tänapäeval suuremalt jaolt järelkuulatavad, kuid pean üt-
lema, et selline raadiosaate järellugemine on veel elamus omaette. Soovi-
tan soojalt!

Ere Käärmaa
Tapa Vallaraamatukogu

Prantsuse komöödia pakub siirast nalja
Reedel jõuab kinodesse 
prantsuse komöödia „Mu kul-
lakallid lapsed“, mis pakub la-
hedat ja muhedat nalja, mis 
aitab suurepäraselt korraks 
argimuredest välja.

Margit Adorf

Prantsuse filmid on minu meelest 
alati kergelt lapsikud, eriti torkab 
see silma komöödiate puhul. Neil 
on kõigil oma kindel joon, mis eris-
tub teiste riikide toodangust. Kui 
millegagi võrrelda, siis prantsuse 
komöödiad on lähedasemad pigem 
Hollywoodi toodangule kui ülejää-
nud Euroopa kinole. Neis on palju 
hoogsat ja sirgjoonelist nalja, mitte 
niivõrd peent ja peidetut.

Tihtipeale võib juhtuda nii, et 
originaalfilm jääb nägemata ja siis 
vaatate hiljem mõne linaloo Hol-
lywoodi versiooni ja tundubki nagu 
oleks „ameeriklaste tort-näkku-na-
li“. Nii võib juhtuda ka selle filmiga, 
sest Sony on juba ostnud õiguse, et 
linastada filmi ameerika versioon. 
Sestap kasutage nüüd võimalust ja 
vaadake prantslaste teostus ära, hil-
jem hea võrrelda.

Pean tunnistama, et ma täiesti va-
limatult kõiki ettesattuvaid prantsu-
se komöödiaid ei vaata, sest kohati 
tundub, et läheb liiga üle võlli. Aga 
seda filmi julgen küll soovitada, see 
on mõnus, ehe, samastatav, vahetu. 

Peategelasteks on vanapaar, kelle 
täisealised lapsed on nad unarusse 
jätnud. No mitte ei taha külla tulla, 
kui neile helistada, ei võta vastu, kui 
ise juhtumisi helistavad, siis selgub, 
et kogemata! Lapsed on juba küm-
me aastat oma elu peal. Ja kui lähe-
nemas on taas jõulud ja on teada, et 
lapsed ei saabu, siis mõtlevad ahas-
tuses vanemad välja nipi – lastele 
tuleb jätta mulje, et nende vanemad 
on rikkaks saanud, küll siis leiavad 
vudinal kodutee üles. Mõeldud-teh-
tud, lapsed on kohe platsis kui sülle-
langenud rahast haisu ninna saavad 
ja nüüd hakkab kogu pere elama ku-
juteldavas mullis, justkui nad oleksid 

võitnud 18 miljonit eurot.
Selleks, et hädavale oleks usutav, 

tuleb muidugi mõnevõrra muuta 
elustiili: uus soeng, auto, rõivad, 
peened restoranid jms. Niisugune 
olukord võimaldab loo autoril ja 
režissööril Alexandra Leclère’il luua 
erinevaid situatsioonikoomilisi mo-
mente, mis on ka päriselt naljakad. 
Peab küll tunnistama, et mõne koha 
peal võib prantslaslik ülemängimine 
veidi häirima hakata, aga üldjoontes 
kulgeb lugu väga hoogsalt ja muhe-
dalt. Film on karikatuurne, teatraal-
ne, lopsakalt mustvalgete naljadega. 
Nii et kui teile seda laadi naljad ei 
meeldi, siis pigem vältige. 

Kindlasti on filmi peamiseks 
sihtgrupiks peategelastest ema 
Chantali (Josiane Balasko) ja isa Ch-
ristiani (Didier Bourdon) eakaasla-
sed, ehk need, kel juba endal täiskas-
vanud lapsed iseseisvasse ellu saa-
detud. Arvan küll, et ka lastele võib 
see film meeldida ja nalja pakkuda, 

kuid eelkõige saavad end peategelas-
tega samastada just pensioniealised. 
Mõte hakkab ju siis kohe sirisema, 
et mida mina teeksin, kui peaks 
teesklema, et võitsin Bingo-loto 
peavõidu. No eestlased vast ei kuu-
lutaks seda kellelegi ja hoiaks ka 
laste eest kiivas saladuses? Sest rik-
kus toob ju endaga kaasa vaid häda 
ja viletsust, kas pole? Sada häda ja 
äpardust filmis tõesti juhtubki, aga 
muidugi saadakse lõpuks konarus-
test siiski üle ja kõik lõppeb hästi. 

Muide, filmis Chantali tütart 
Sandrine’i mängiv Marilou Berry 
ongi tema ema rolli tegeva Josiane 
Balasko lihane tütar. Seda teades 
on nende koostööd kinoekraanil 
huvitav jälgida. Filmis on vanemate 
põhiliseks eesmärgiks mitte otseselt 
see, et nad tahaksid olla rikkad, vaid 
see, et nad soovivad olla oma laste-
ga lähedasemad, seda ei tasu filmi 
vaadates unustada. Ja ehk võiks film 
publiku ka reaalselt panna mõtlema 

sellele, kas omaenda peresuhete soo-
jus- või lähedusaste vastab soovide-
le. Mida saaks selleks ära teha, et ei 
peaks jaanipäeva üksi küünlavalgel 
veetma? 

Ka täiskasvanud võiks mõelda 
sellele, et ehk tuleks oma vanemaid 
rohkem meeles pidada, äkki nad 
ikka ei ole nii rahul midagi kui ütle-
vad, et ei nemad teile tüliks olla taha 
või ühistest kokkusaamistest üldse 
lugu ei peagi ja nagunii jaanipäeval 
vihma sajab ning rõskus on kontide-
le paha. Siinkohal tuleks rakendada 
pisut prantslaslikku loovust ja loha-
kat elegantsi. Päris ekstreemsustesse 
filmi eeskujul laskuda ei tasu, aga ma 
arvan küll, et see kergemeelne ko-
möödia võiks vaatajas äratada ära-
tundmist ja mõtlema panna omagi 
peresuhetele. Kui on tunne, et teil ei 
ole aega, siis leidke see aeg, et koos 
kinno minna. Aega saab planeerida 
ja peabki aega ka võtma oma lähe-
daste jaoks.

Chantal (Josiane Balasko) ja Christian (Didier Bourdon) jätavad lastele mulje, et on ootamatult rikkaks saanud – see toob külla lapsed, 
kes muidu haruharva tee vanematekoju leidsid. Foto: Pressimaterjalid
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• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

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

* AALTONEN * REMONTE

* RIEKER
* CAPRICE

* TAMARIS

KVALITEETSED

KINGAD JA KOTID
OOTAVAD TEID!

juba 27 aastat!
juba 27 aastat!

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-
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