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SEISAN SELLE EEST, ET:
1. Keskmine vanaduspension tõuseks 1000 le eurole- .

Tõsta koheselt lapsetoetus esimese ja teise lapse2.
kohta 100 euroni, nagu on kolmanda ja iga järgneva
lapse puhul.

Alandada toiduainete ja ravimite käibemaksu määra3.
5-le protsendile.

Eestis tuleb tasakaalustada astmelist tulumaksu nii, et4.
rikkamad maksaksid rohkem ja madalama sissetulekuga
inimesed vähem.

Tuumajaama planeerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada5.
kõiki aspekte. Lääne-Virumaale Viru-Nigula valda ei tohi
seda ehitada ainult hea lobistamise tulemusena.
Lähtuma peab elanikkonna valmisolekust ja
keskkonnaohutusest.

1.

2.

3.
.

4.

5.
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„Tänased koolilapsed on teh-
noloogiatargad, kes sündisid 
mobiiltelefon käes. Me pea-
me seda omapära ära kasu-
tama, mitte telefone käest 
korjama,“ rääkis Sõmeru põ-
hikooli direktor Virge Ong tei-
sipäeval toimunud programmi 
„Ettevõtlik kool“ arengusemi-
naril.

Piret Saul-Gorodilov

Rakvere Aqva spaa konverentsi-
saali kogunes üle 170 inimese, kes 
esindasid 11 maakonnast 73 õppe-
asutust. Programmijuht Piret 
Torm-Mirontšik selgitas, et „Ette-
võtlik kool“ ergutab õppetööd sidu-
ma igapäevaelu ja praktiliste toime-
tustega. Haridusprogrammi juurde 
kuuluvad koolitused, eneseanalüüs 
standardi alusel, rahatarkuse men-
torklubid ning koolitused ja muud 
sarnased üritused, nagu näiteks 
konkreetne seminar Rakveres.

„Virge Ong on üks meie väga 
nõutud koolitaja, kellel võetakse 
sageli varrukast kinni ja palutakse 
oma teadmisi jagada,“ kõneles Piret 
Torm-Mirontšik.

Sõmeru põhikooli direktor mee-
nutas, kuidas kool liitus program-
miga „Ettevõtlik kool“ 2019. aasta 
suvel ja kõigepealt läbiti esimesed 
baaskoolitused. „Väga oluline on, 
kuidas õpetaja oma tunni lavastab,“ 
toonitas Virge Ong. „Me ei saa aega 
tagasi pöörata, vaid peame ise koha-
nema. Pole mõtet mobiiltelefone ära 
korjata. Pigem õpetame seda ots-
tarbekalt kasutama,“ rääkis ta.

Sõmeru kool sai möödunud aasta 
lõpus põneva väljakutse osaliseks. 
Direktor tegi oma kooli õpetajatele 
ettevõtlikkuse restart kursuse, sest 
Sõmeru kooli külastas viiskümmend 
Viljandi Jakobsoni kooli õpetajat, 
kellele demonstreeriti kahte „Ette-
võtliku kooli“ näidistundi.

Seminaril oli Virge Ongi kanda 
taas oluline loeng. „Mina räägin kui 
praktik, koolijuhi mätta otsast. Võt-
meisikuteks on muidugi õpetajad, 
aga juht on see, kes innustab, vee-
nab ja juhendab neid,“ rääkis ta ning 
tõi välja õpetajate ja õpilaste vahelise 
põlvkondade erinevuse, tutvustades 
meetodeid, mis töötavad praeguste 
noortega. „Õpilane tahab kaasatud 
olla,“ kinnitas kogenud koolijuht.

„Ettevõtliku kooli“ üle-eestiline 
koordinaator Kristel Koddala rääkis, 

et aastast 2021 laienes programm ka 
lasteaedadesse. „Ega siis ettevõtlik-
kuse arendamine ei ole midagi uut. 
Iga kooli või lasteaia õpetaja tege-
leb sellega igapäevaselt, kuid sageli 
ei teadlikusta seda,“ ütles Koddala 
ja selgitas, et programmiga liitu-
mine juhatab kätte suuna, kuidas 
teadlikult lasteaia- või koolilapsest 
kasvatada elus hästi hakkama saa-

Ettevõtlikkust saab lastesse sisendada juba maast madalast

vat noort. Ettevõtlikkus tähendabki 
avatust, suhtlemisvalmidust, loovat 
lähenemist.

Programmijuht Piret Torm-
Mirontšik rääkis, et praegu kesken-
dub programm veel üldhariduse 
pakkujatele, aga juba on esimene 
kutsekool liitunud: „See on ka ha-
ridusministeeriumi ootus, et ette-
võtlik suund laieneks edasi kutse-
asutustesse, huvikoolidesse ja isegi 
noortekeskustesse.“ Ta selgitas, et 
programm tegeleb eelkõige õpetaja-
te ja juhendajate ettevalmistamisega, 
kes oma oskustega lähevad laste ja 
noorte juurde. Programmijuht kir-
jeldas laste edulugusid – ühes koolis 
kasvatati munadest tibusid, teises 
vastsetest liblikaid. Tallinnas tehti 
vanalinnas pop-up poode ja Kad-
rina koolis lõid õpilased mobiilse 

ettevõtlusmängu.
Kadrina keskkooli õpetaja Evelin 

Teiva on ühtlasi oma koolis „Et-
tevõtliku kooli“ programmi koor-
dinaator. „Mul on väga põhjalik ja 
tugev meeskond kõrval,“ kiitis ta 
kolleege. „Kui me soovime, et põ-
hikooli või gümnaasiumi lõpetavad 
asjalikud, julgeid, loovad õpilased, 
siis peab panustama juba esimeses 
kooliastmes,“ lisas Teiva.

Evelin Teiva nõustus, et ette-
võtlikkus ei tähenda ainult edukate 
ettevõtjate või ärigeeniuste peale 
kasvatamist. Ettevõtlikkusega si-
sendatakse lastesse esinemisjulgust 
ja eduelamust igas valdkonnas. Et-
tevõtlikkust läheb vaja kultuuris, 
kohaliku elu edendamisel, heate-
gevuses, poliitikas ja koguni pere 
loomisel.

Väike-Maarja gümnaasiumi di-
rektor Marje Eelmaa alustas semi-
naril oma esitlust sõnadega: „Kui 
me pole pisiasjades ettevõtlikud, siis 
on raske edasi liikuda.“ Ta rääkis, et 
2015. aastal, kui koolile tehti ettepa-
nek programmiga liitumiseks, pol-
nud erilist ettekujutust, millega tegu 
on. Siis käidi uudistamas Ida-Viru-
maal, mida ühes ettevõtlikus koolis 
tehakse. Täna on kool uhke oma 
hõbetaseme üle ja ettevõtlikkusega 
eeskujuks järgmistele programmiga 
liitvatele koolidele.

Piret Torm-Mirontšik selgitas, 
et programmil „Ettevõtlik kool“ on 
kolm taset, millest baastasemega 
alustatakse ja omandatakse esimesed 
teadmised ning praktikad. Hõbeta-
semega ollakse oma maakonnas teis-
tele eeskujuks ja kuldtase on riikliku 
tähtsusega eeskuju teistele haridu-
sasutustele. Hetkel on kuldtase vaid 
Ida-Virumaa koolil ja lasteaial, kel-
lest kogu programm alguse sai. Siis 
laienes üle-eestiliseks ja tänaseks on 
huvi tormiline.

„Viimase kahe aastaga on „Ette-
võtliku kooli“ programmiga liitumi-
ne väga hoogsalt läinud. Me ei saa 
isegi niipalju vastu võtta, kui meil 
täna soovijaid on,“ rääkis üle-eesti-
line programmi koordinaator Kris-
tel Koddala, kes selgitas, et rahastus 
tuleb Euroopa sotsiaalfondist ja see 
lõppeb esialgu käesoleva aasta au-
gustis. Hetkel on käimas rahastus-
võimaluste otsimine haridus- ja tea-
dusministeeriumiga. Koddala kin-
nitas, et seniste tulemustega ollakse 
väga rahul, mis loodetavasti tähen-
dab, et leitakse lahendused edasiseks 
rahastuseks.

Esireas paremalt Lääne-Viru arenduskeskuse noorte programmijuht Helen Karus, Sõmeru kooli direktor Virge Ong ja „Ettevõtliku Kooli“ 
üle-eestiline koordinaator Kristel Koddala seminari ettekannet jälgimas. Foto: Piret Saul-Gorodilov
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Puhastusteenused

Kaevetööd

Vundamendi ehitus

Septikute paigaldus

Jpm

ehitusjärgne koristus

akende pesu

põranda vahatamine

põranda süvapesu

vaipkatete puhastus

jpm
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Päästeameti projektikonkursi 
toel tõstetakse kriisivalmidust
M öödunud aasta novembris 

kuulutas päästeamet välja 
projektikonkursi, et pa-

randada elanikkonna ohuteadlikkust 
ja võimet hädaolukordadega senisest 
paremini toime tulla. Taotlusi said 
esitada kõik registreeritud mittetu-
lundusühingud. Huvi kriisivalmiduse 
parandamise vastu on suur – projek-
tikonkursile esitati 96 taotlust ko-
gusummas 173 046 eurot. Konkursi 
eelarve oli 41 000 eurot ning komis-
jon valis välja 23 toetuse saajat.

„Tänavuse projektikonkursi pu-
hul jäi silma see, et suurem osa esi-
tatud taotlustest olid väga sisukad. 
Oli näha, et MTÜ-d on teinud kor-
ralikku eeltööd ja oma kogukonna 
vajadused läbi mõelnud. Taotlejate 
arv oli üle ootuste suur, mis oma-
korda näitab, kui oluliseks peavad 
Eesti kogukonnad iseseisvat toi-
metulekut kriiside ajal,“ ütles pääs-
teameti ennetustöö osakonna nõu-
nik Pilleriin Kurg. 

Taotlusi hinnati 100 punkti süs-
teemis, lähtuti projekti sisulisest 
põhjendatusest, tegevuste kirjel-
dustest ja ajakavast, tulemustest, 
meeskonnast ning eelarvest. Ko-
misjoni liikmed hindasid taotlusi 
individuaalselt. Seejärel tulemused 
liideti ning moodustus pingerida.

Lääne-Virumaalt sai rahastuse 
kaks taotlejat. 1832 euroga toeta-

takse Roela Tuletõrje Selts MTÜ-d, 
kes soovib kogukonda paremini 
kriisideks ette valmistada ning kor-
raldab selleks koolitus-teabepäevad 
ja koostab oma kriisiplaani. Vaja-
likest vahenditest hangitakse akud 
ja akulaadijad, multifunktsionaal-
sed akupangaga valgustid, joogivee 
konteinerid ja kanistrid, suur pott 
ja kulbid, suur toidutermos ning 
gaasipõleti balloonidega.

Käru Küla Selts MTÜ sai toe-
tusraha 1638 eurot ning kavandab 
külaelanike ohuteadlikkuse ja õn-
netuste ennetamise parandamiseks 
viia läbi kriisikoolituse ning ostab 
seltsimajja generaatori, lamp-raa-
dio ja küttevaru, aga täiendatakse 
ka seltsimaja esmaabitarvikute ja 
desinfitseerimisvahendite varusid.

Taotlusi esitati igast Eesti maa-
konnast ning valdavalt taotletigi 
toetust generaatorite soetamiseks 
kas kohaliku kerksuskeskuse loo-
miseks või eluks vajalike teenuste 
tagamiseks kriisiolukordades (näi-
teks joogivee kättesaamine, toidu-
valmistamise võimaluste loomine, 
majutusvõimaluste laiendamine).

Mõnel pool on juba alustatud 
oma  vahenditega kogukonnakes-
kuse (näiteks külamaja, rahvamaja 
või muu avaliku kooskäimise koha) 
kriisikindlamaks muutmisega, sa-
muti on külasid, kus on koostatud 

kriisiplaan.
„Kriis võib olla näiteks ootama-

tu lumetorm või pikemaajalisem 
elektrikatkestus. Eelmise aasta det-
sembris näitas lumetorm Birgit, et 
ootamatud ilmastikuolud võivad 
elektri viia kohati isegi nädalaks. 
Sellistes oludes on elanikkonna 
iseseisev hakkamasaamine ülimalt 
oluline, sest riigi ja kohaliku oma-
valitsuse abi ei pruugi ulatuslikus 
kriisiolukorras igaüheni kiirelt jõu-
da,“ selgitas Kurg.

Selleks, et kriisides võimalikult 
valutult hakkama saada, on esma-
tähtis inimese enda valmisolek. 
Järgmine oluline tugisammas on 
kriisikindel kogukond, kus teatakse 
kohalikke olusid, ressursse ja abi-
vajajaid. „Kogukondadel on suur 
potentsiaal, et üheskoos kriisiolu-
korraga võimalikult valutult toime 
tulla. Eduka hakkamasaamise eeldus 
on üheskoos toimetamine, planee-
rimine, võimalike hädaolukordade 
kaardistamine ning nendeks valmis-
tumine,“ rääkis Pilleriin Kurg.

Päästeameti ennetustöö osakond 
korraldab taotlusvooru mittetulun-
dusühingutele igal aastal, projekti-
konkursi teemad on igal aastal eri-
nevad, kuid eesmärk on üks – suu-
rendada ühiskonna ohutust.

Liisi Kanna

www.kuulutaja.eewww.kuulutaja.ee
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Kallis vanaema Malle! 
Südamlikud õnnesoovid sünnipäeva puhul. 

Soovib sinu lapselaps Jane
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 Selgusid Rakvere kaasava eelarve 
rahvahääletuse tulemused

P ühapäeva õhtul lõp-
penud Rakvere lin-
na tänavuse kaasava 

eelarve rahvahääletuse või-
tis idee „Palermosse/linna-
metsa madalseiklusraja ehi-
tamine“, mis sai 127 häält.

Kuna Palermos ja linna-
metsas käib palju jalutajad 
(ka lastega) ja olemasolev 
välijõusaal on vananenud, 
on võiduidee ettepanek raja-
da sinna populaarne madal-
seiklusrada, mis pakub laste-
le väljundit, arendab nende liikumisoskusi, tasakaalu ja füüsilist võimekust 
peale lihtsalt jalutamise, et muuta Palermo/linnamets veelgi atraktiivsemaks 
kohaks.

Teise tulemuse sai 84 häälega idee „Võimalusterohked tegevused Moo-
naküla mäel“, kolmanda tulemuse 71 häälega idee „Tammiku ja Palermo 
piirkonna arendus“, neljanda tulemuse 70 häälega idee „Seikluspark Moona-
külla“ ja viienda tulemuse 31 häälega idee „Tammiku linnaosa mänguväljaku 
arendamine“.

Rakvere korraldas kaasavat eelarvet mahuga 30 000 eurot tänavu esma-
kordselt ning sellega jätkatakse edaspidi. Rakvere linnapea Triin Vareku 
sõnul on Rakvere kogukondadel ja linnaosadel praegu paras aeg hakata pla-
neerima ideede esitamist 2024. aasta kaasavasse eelarvesse. Ühtlasi soovitas 
linnapea enne ideede esitamist arutada neid kogukonnas või linnaosas, et 
milline oleks üks ja terviklik idee, mida esitada. „Nii ei hakka ideed omavahel 
konkureerima, nagu kujunes seekord kui esitati kaks tugevat ideed Moona-
küla mäe arendamiseks. Samuti võib enne idee esitamist tulla ja nõu pida-
da linnavalitsuses, et rajatavad objektid oleksid ikka avalikus kasutuses ega 
oleks seotud eraomandis olevate objektidega,“ täpsustas Varek.

Ettepanekuid objektide kohta, mida võiks rahastada Rakvere linna 2023. 
aasta kaasavast eelarvest sai esitada 1. novembrist kuni 10. detsembrini 2022. 
Laekus 12 ettepanekut, mille vastavust kaasava eelarve tingimustele hindas 
linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Rahvahääletusele kvalifitseerus 
viis ideed. Kokku osales rahvahääletusel 291 Rakvere linna elanikku vanuses 
16 –84. Hääletada sai 1.–26. veebruarini digitaalselt volis.ee keskkonnas.

Rahvahääletusel enim hääli saanud idee realiseerimise korraldab linnava-
litsus ja see viiakse ellu 2023. aastal.

Kuulutaja

Rakvere põhikooli õuel olev madalseiklusrada. Foto: 
Rakvere põhikool
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22. veebruaril toimus Rakvere 
linnavalitsuse valges saalis 
järjekordne Hõbeakadeemia 
loeng vanemaealistele. Tallin-
na ülikooli kasvatusteaduste 
dotsent Tiiu Kuurme, kes on 
uurinud inimese elukaart, kõ-
neles teemal „Põlvkondade 
muutunud suhtemustrid: kui-
das üksteist kõnetada ja 
mõista?“

Ülle Kask

„Praegu on kummaline aeg, rää-
gitakse kobarkriisidest ja Eesti 
ühiskonna lõhestumisest,“ kõneles 
Tiiu Kuurme. „See on aga üleilmne 
probleem, kuna maailm on rahutu ja 
heitlik ning kõne all on koguni õh-
tumaa tsivilisatsiooni vaimsuse kriis 
või loojang.“

Kuurme sedastas, et jäädavalt on 
möödas ilusad ajad, mil erinevad 
põlvkonnad elasid koos ja tarkusi 
anti edasi põlvest põlve. Tänapäeval 
ei tea noored ega nende vanemad, 
mis radu noor hing elus käima hak-
kab ja kuhu saatus ta heidab. Vanem 
ei julge enam noorele öelda, et tee 
ja otsusta niimoodi. Ja kui ta ka üt-
leb, siis noor paneb seda pahaks, et 
mida sina ka tead. Vahel noorel ongi 
õigus, sest tema on näinud ja kuul-
nud maailma toimimisest teistest 
allikatest.

Modernismist post- ehk 
järelmodernismi ajastusse

Peale suurt Prantsuse revolut-
siooni sündis modernismi ajastu, 
mil Kuurme meelest jumalad tõu-
gati troonilt ja asemele tuli inime-
se mõistus. Põlvkonnad kasvasid 
lahku, täiskasvanud domineerisid 
ja juhtisid, sest nemad tegid tööd ja 
tõid ühiskonnale kasu. Laste, noorte 
ja vanade põlvkondi ühendas toi-
mekas ja edasipürgivas ühiskonnas 
sarnane tendents: ühed olid ei-veel 
staatuses, teised ei-enam staatu-
ses. Noortel oli tulevik, vanadel 

minevik.
Kuurme rääkis, et modernismi-

ajastul tekkis laste jaoks n-ö lap-
sepõlvemoratoorium. Neid kaitsti 
inetuste, halbade väärtuste ja pahede 
eest. Paljude piirangute, keeldude 
ja normide kehtestamise taga püsis 
lootus, et äkki saavad neist tulevikus 
paremad inimesed.

Tänast ajajärku nimetatakse post-
modernismiks, mida iseloomustab 
eri generatsioone ja nende suhteid 
ümbritsev vaimne ruum. Mood-
ne mõiste on peavooludiskursus 
– peavool ehk see, mida peetakse 
oluliseks ja mille ümber käib elu. 
Sakslased nimetavad seda zeitgeist 
– aja vaim, mida iseloomustab in-
dividualism ja enesekesksus, piiri-
de hajumine, suurte narratiivide, 
legendide ja lugude kadumine, mis 
seovad inimesi kogukondadeks ja 
rahvasteks. Mille üle ka meie, eest-
lased Kuurme sõnutsi uhked oleme 
ja mille läbi ennast identifitseerime. 
Tänu sellele on tekkinud niisugune 
ilming nagu globalism ja väärtuste 
suhtelisus, mis ohustab väikerahvas-
te eksistentsi.

Kuurme lisas, et uue ajastu oluli-
ne märksõna on pinnalisus. Enam 
ei süveneta, sest aega ei ole ja konf-
liktid jäävad hõõguma. Tänasest 
maailmast on saanud naudingu- ja 
elamusühiskond, majanduse ja raha 
valitsemine kõigi elusfääride üle. 
Raha tähendus järjest suureneb, sest 
raha eest saab kõike ja kõik muutub 
tasapisi kaubaks – nii haridus kui 
eakatele pakutavad teenused. „Kui 
kõik kaubastub, tekkib küsimus, kui 
palju seal siis seda inimlikku mõõdet 
alles jääb,“ arutles Kuurme.

Kasvatusteadlane rääkis, et kui 
tänane eakate generatsioon alustas 
lapsena modernismist, selgete reeg-
lite ja selgete väärtuste maailmas, 
kus piirid olid teada ja elu kulges 
üsna ettearvatud trajektoori pidi, 
siis tänaseks oleme kummalise raja 
läbi teinud. Ja tänased eakate gene-
ratsioonid on oma elukaare jooksul 
rohkem muutusi läbi elanud kui 

varasemad sugupõlved aastasadade 
jooksul kokku. Maailma muutumi-
ne on niivõrd kiire olnud, et kui su 
tuttav maailm järsku purunes, kadus 
kindlustunne, aga ellu tuli jääda ja 
jäädigi.

Kuurme jätkas, et 1990ndate al-
gul, mil praegune eakate põlvkond 
oli 30–40ndates eluaastates, tabas 
Eestit suur murrang. Kõik oli sovett, 
viltu ja valesti. Kukkumine kommu-
nismist kapitalismi, mida nõukaaeg-
ne haridus oli mananud ja siunanud, 
tauninud raha usku, mis tollal oli 
paha, on nüüd tegelikkuseks saanud. 
Aga need, kes nõukogude ajal n-ö 
pumba juures olid, jäid edasi hüvede 
ligi. Nad olid kätte õppinud, kuidas 
olla edasi selliste inimgruppide seas, 
kelle käsi käib hästi.

Kui eelnenud ajastul oli Kuurme 
sõnul inimene kindel, mida homne 
päev toob, siis tänasele päevale on 
omane, et elan üks päev korraga.

Nutimaailm võtab oma 
rüppe nii vanad kui noored

Tiiu Kuurme nentis, et tänased 
lapsed kasvavad tingimustes, mille 
kohta puudub inimkonnal varasem 
kogemus. Seda on nimetatud tehno-
loogiliseks lapsepõlveks. Kui varem 
oli esiplaanil vahetu kogemus, siis 
tänapäeval on esikohal sekundaar-
kogemus – keegi teine pakub sulle 
midagi. Virtuaalne meedia ja iga-
sugused suhtlusplatvormid toovad 
kõik koju kätte.

„Noored on nagu needitud nu-
titelefoni külge, mis muudab kõiki 
vaimseid protsesse,“ kõneles Kuur-
me. „Sellest tulenebki, et noored ja 
täiskasvanud ei saa enam üksteisest 
aru. Nende viis maailma kogeda on 
teistsugune, kuna nende kujunemis-
rada on niivõrd erinev olnud.“

See on kaasa toonud ühiskonda 
kooshoidnud väärtuste lagunemise, 
igaüks teeb nagu tahab, mõistab ja 
arvab. Täiskasvanud on ebakindlad 
ja kahtlevad, mis on tõene, õige ja 
ilus. Toimub ka endiste eluvormide 
lagunemine, järjest enam on üksil-

dust, kaob kodusadam kui alati ole-
masolev turvaruum. Lapsed sünni-
vad tarbimisühiskonda, kus kõik on 
nende jaoks liiga valmis ja ise väär-
tusi looma ei pea, vaid omandada 
võib ka teiste loodut. Ühe enam on 
kogemuste allikaks ekraanid ja üha 
vähem päris elu.

Seda uut kujunevat elutegelikkust 
võib Kuurme meelest nimetada pu-
denevaks või võbelevaks maailmaks. 
„Võtke oma nutikas pihku ja vaada-
ke – iga puudutus toob erineva pildi 
ja digitegelikkus võbeleb silme ees 
ning võib ühtäkki kaduda,“ möö-
nis ta . „Ja kui sa tahad midagi kätte 
saada, siis sa pead surfama. Praegu 
ma iseennast taban ka sõltuvuselt, 
et surfan pidevalt sotsiaalmeedias 
ja otsin taga, mida keegi arvab eri-
nevatest parteidest ja ennustab va-
limistest. Igasugune sõltuvus on 
halb ja meil tekkib illusioon, et kogu 
teadmine ongi klikkide taga. Aga 
klikkide taga on informatsioon ja 
see ei ole teadmine.“

Uus tegelikkus on Kuurme ar-
vates mosaiikne ja enam ei ole 
kindlat, seostatud maailma. Elu 
meenutab AK saadet – tükike siit, 
tükike sealt ja lõpuks tuleb ilma-
teade. Poole tunni jooksul viibi-
takse erinevates maailma maades, 
katastroofide keskel, siis jälle Eesti 
ääremaa külas, rahvatantsijate seas. 
Täiskasvanu aga võtab selle kõik 
vastu ja neelab alla.

Tehnoloogia tormiline areng ja 
digimaailm muutis täiskasvanud 
ebakindlaks ja tegi võimalikuks 
propaganda ning manipulatsiooni. 
„Varem inimene vaatas „Vremjat“ 
või luges ajalehte Rahva Hääl, ena-
mus ei lugenud, õpiti tollal lugema 
ka ridade vahelt,“ nentis Kuurme. 
„Aga tänases päevas jõuab meedia-
sõnum kõigi kõrvu. Manipulatsioon 
on suur ja enam ei tea, keda uskuda, 
keda mitte.“

Kuurme kahetses, et kaasaegses 
ühiskonnas on lagunenud ka auto-
riteedi struktuurid. Vaimuinimesed 
– kirjanikud, heliloojad ja kultuu-

ritegelased on omaette niššides ja 
neid pole enam nii palju kuulda kui 
varem.

„Tänapäeval domineerivad polii-
tikud ja igasugused „tähed“, lauljad 
ning televisiooninäod. Ja suunamu-
dijad,“ ütles Kuurme. „Üle mõistuse 
õudne sõna.“ Kuurme arvates võik-
sid ja peaksid aga vanemad ja va-
navanemad kindlasti huvi tundma, 
mida loevad ja vaatavad nende lap-
sed ja lapselapsed ning leidma aega 
koos midagi teha, vaadates kasvõi 
ämblikmehe filme.

Kuurme tõdes, et sotsiaalmeediast 
on tänapäeval saanud demokraatlik 
turuplats, kus kõik, nii vanad kui 

noored „istuvad“ ümber ühe ümar-
laua. Mitte keegi ei tea, mis vanuses 
on need inimesed, kes seal kõike 
räägivad. Tekkivad konfliktid ja pal-
ju on irooniat, aga sotsiaalmeedia on 
ka üks suur võrdsustaja ning põlv-
kondlikud lõhed tasanduvad ühiseid 
vaatenurki leides.

Eri generatsioonide vahel võiks 
Tiiu Kuurme arvates sildu luua 
üksteiselt õppides. Samas vanu-
ses võidakse teha ka erinevaid asju 
ja erinevates vanustes samu asju. 
Näiteks kohtuda keraamikarin-
gis, laulukooris, auditooriumides, 
matkaradadel, maalilaagris. Kuna 
eakad on vahel sunnitud tunnis-

Põlvkonnad kiiresti muutuvas postmodernistlikus m

Tallinna ülikooli kasvatusteadlane Tiiu Kuurme. Foto: Ülle Kask
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RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

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

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

4., 10., 17., 24. ja 31. märts

17. märts

TASUB TEADA/TÖÖ

maailmas

tama, et noored teevad neist asju 
paremini ja on rohkem informeeri-
tud, seda enam võiks õppimine olla 
vastastikune.

„Ma tean, et targemad vanemad 
inimesed hoiduvad virisemast ja ki-
rumast. Sest see on libe tee, millega 
läheb kergesti kaasa. Ja siis sa juba 
ei meeldi enam mitte kellelegi,“ 
möönis Tiiu Kuurme. „Kuid ala-
ti tuleks väga kainelt mõelda, kust 
alates võib julgus ja oma tõe kuu-
lutamine muutuda naeruväärseks 
piduriks. Võõrandumise vastand 
on põlvkondadevaheline koostöö, 
mis on kasulik nii noortele kui 
vanadele.“
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee



SINU PÕHILISED
TÖÖÜLESANDED ON:

OLED SOBIV
MEESKONNALIIGE KUI:

SIND OOTAB
MEIE JUURES:

Lisainfo: +372 5855 9598

Kaubandusosakond võtab
oma meeskonda tööle

reklaamide ette-

valmistamine

toodete pildistamine

kodulehe ja sotsiaal-

meedia haldamine

oled täpne ja kohusetundlik
sulle meeldib kirjutada ja
oled tekstiloomes osav
oled positiivne, hea

ssuhtlemi oskuse ja
organiseerimisvõimega
naudid uute ideede
väljatöötamist ja kiiret
elluviimist
omad mõne kujundus-
programmi kasutamise
oskust

tööalane väljaõpe

vaheldusrikas töö

kindel sissetulek

kaasaegsed töö-

tingimused

võimalus kasutada

täisvarustuses jõusaali

tasuta transport

Rakvere-Tobia-Rakvere

ASSISTENDI

Võtame ühendust vaid sobivate kandidaatidega!

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile CV@OGELEKTRA.EE

(reklaami alal)

Lisainfo: +372 5855 9598

Võtame ühendust vaid sobivate kandidaatidega!

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile CV@OGELEKTRA.EE

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald
Lisainfo: +372 5559 2544

SAADA OMA CV AADRESSILE: CV@OGELEKTRA.EE

Hooldus- ja haljastustööd

Taimede ja puude

istutamine/hooldamine

Muru niitmine ja

trimmeritööd

Sulle meeldib teha füüsilist

tööd välitingimustes

Omad B-kategooria

autojuhiluba

Kasuks tuleb eelnev

kogemus haljastustöödel

Tööalane väljaõpe

Kindel sissetulek

Töö värskes õhus

Võimalus kasutada

jõusaali koos saunaga

HALJASTUSTÖÖTAJA

SAADA OMA CV AADRESSILE: CV@OGELEKTRA.EESAADA OMA CV AADRESSILE: CV@OGELEKTRA.EE

SAADA OMA CV AADRESSILE: CV@OGELEKTRA.EE

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

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 22.03
B-kat e-õpe 07.03 ja 09.03
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 03.03 ja 24.03
Vene keeles esmaabi koolitus 31.03

TÖÖ/KOOLITUSKuulutaja reede, 3. märts 2023 9
PAKUN TÖÖD

• Katariina Kelder, Rakveres 

Pikk tn 3, vajab hommiku-
söögi kokka, töö vastavalt 

graafi kule. Tööaeg 6.00-10.30. 

Samas vajame osalise tööajaga 

abitöölist-nõudepesijat. Info: 

kelder@katariina.ee või telefon 

504 0320

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 

5192 0899

• Vajan Rakveresse laser-
ravi tegijat. Soovitav üksik 

korralik naine, väljaõppe 

ja majutus võimalus. Tel 

554 6490 

• Põllumajandusettevõte Vin-

nis otsib töötajat seafarmi. 

Poegimis- ja seemenduslauta. 

Tel 5341 3329

• Pakume tööd ehitusabilise-
na. Info tel 5809 0936

• Tamsalu EPT AS otsib oma 

meeskonda treialit/freesijat. 

Täpsem info tel 513 2235

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub 
nii portaalis kui paberlehes.

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

PAKKUMISED

NÄDALAPAKKUMISED 3. - 9. märtsNÄDALAPAKKUMISED 3. - 9. märts

1.581.78
7.12 €/kg

0.88 1.94
4.04 €/kg

2.34

1.38
1.88

2.48 0.98
4.90 €/kg

2.34
15.60 €/kg

4.08
16.32 €/kg

2.88
20.57 €/kg

0.88 12.98 2.44
2.68

1.98
4.95 €/kg

4.58
5.73 €/kg

1.18
5.90 €/kg

1.94 3.08
7.70 €/kg

3.58 1.18

2.54
12.70 €/kg

3.18

2.68
13.40 €/l

1.18

0.68
0.98

4.53 €/kg

6.98
7.88

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

5.48

2.48 0.98

3.41 €/kg

4.96 €/kg

3.68

NÄDALAPAKKUMISED 3. - 9. märts

2.58 3.58

1.98

0.98
4.90 €/kg

1.18 5.48

8.80 €/kg

3. - 16. märts

1.78
7.12 €/kg

Lihapallid ahjukartulite ja
kastmega Mamma
400 g
Saarioinen

Küpsetatud maksapasteet Rakvere
(rõõsa koorega) 200 g
HK Scan

Keefir Gefilus
1 kg / 3 sorti
Valio

Kuldne grillvorst
800 g
Rannarootsi

Paneeritud hakkšnitsel
400 g
Maks & Moorits

Jogurt Activia
4 x 120 g / 2 sorti

Majonees
Provansaal Lemmik
405 g
Polven Foods

Piimašokolaad Karl Fazer
200 g

Kohvioad Tasuja
Emmi 1 kg

Täisterakreeker kiudainega
Arcor 200 g

Päevalilleseemned XXL Bazarnye
(röstitud)
500 g

Pistaatsiapähkel Mogyi
140 g

Karastusjook
1 l / 4 sorti
Coca-Cola

1.18
+ 0.10

Troopiliste viljade mahl
Don Simon
1 L

Tume šokolaad Kalev
(tervete mandlitega) 200 g

HEA HIND

Maasuitsuribiliha
(viilutatud) 135 g

14.37 €/kg

2.28

Joogijogurt Baltais
1 kg / 2 sorti

E-piim riivjuust
light 250 g

Koonusjäätis Jättis
al 96 g / 3 sorti

Kondenspiim suhkruga
Jaani 250 g

2.48

2.04
al 19.81 €/kg

2.54

Seakamar krõbe
150 g

2.94

Pähklite segu Premium
Germund
250 g

Maapähkel
(röstitud, soolatud) 200 g

Vahukommid Haribo
(maasikamaitselised) 100g

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hakkliha veiselihast, 1 kg
(pakendatud)

Keeduvorst Lemmik
(viilutatud)
150 g

HEA HIND

HEA HINDHEA HIND

4.48
5.98

17.92 €/kg

Assortiišokolaad Merci
250 g
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED

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

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: A Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; JOOGID, Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a,Kohtla-Järvel: A+ A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas:
A A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+. Tel 354 1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14,Jõgevamaal Tallinnas:
A A B A+ B A A+ A A B A+. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKAKAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098

222; Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1,A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus:Raplamaal: Harjumaal:
A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:. Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn

1, . Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaA Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: AJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

3. - 16. märts

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

Vahuvein Luna De Murviedro
alkoholivaba
0,75 l / 2 sorti
Liviko

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

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

Vein Silk & Spice Red Blend
13,5% 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vermut Martini Bianco
15 1 l%,
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Džinn Hogarth
Dry Gin
37,5 7% 0,   l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Deodorant
Denim
150ml
3 sorti

Puhastuslapid Sanytol
(niisutatud,
desinfitseerivad)
72 tk

Deodorant Denim
150ml
2 sorti

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

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

Viin Moskovskaya
40 1 l%,

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

2.38
2.78

15.87 €/l

1.78
2.28

0.59 €/tk

3.78
5.28

15.12 €/l

4.28
5.84

10.70 €/l

4.98
5.34

24.90 €/l

3.98
5.28

0.50 €/tk

4.98
7.68

4.53 €/l

2.48
3.18

0.03 €/tk

14.98
21.88

0.34 €/tk

2.48
2.98

4.96 €/l

4.48
5.98

5.60 €/kg

2.38
3.28

7.00 €/l

Üldpuhastusvahend Sanytol
500 ml
3 sorti

Tualettpaber Zewa
Soft Embo / 8 rulli

Kondoom Durex
Classic 3 tk

Juukselakk Nivea
Hair Care Styling
Diamond Gloss 250 ml

Šampoon ja palsam Elvital
Dream Lenghts
400 ml

Juuksekreem Elvital Dream Length
No Haircut Cream 200 ml

Mitsellaarvesi Garnier
Vitamin C 400 ml

Näopesugeel Garnier
Vitamin C 200 ml

Seerum Garnier Vitamin C
Anti Dark Spot 30ml

1.58
al 1.74

5.98
8.88

14.95 €/l

3.98
5.38

19.90 €/l

9.58
13.88

319.33 €/l

Pesugeel Ariel
(20 pesukorda)
1,1 l
2 sorti

Nõudepesumasina kapslid
Finish
Quantum
44 tk

4.98
5.98

6.64 €/l

Õlu Estrella Damm
4,6% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Konjak Meukow VS
40% 0,35 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kassitoit One
800 g / 2 sorti

Kassieine One
4 x 85g / 3 sorti

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

+ 0.10

Šampoon ja palsam Nivea
Diamond Gloss
al 200 ml

Laste hambapasta Colgate
1 tk / 2 sorti

2.68
3.58

al 10.72 €/l 30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

5.48
al 6.98

7.31 €/l

Dušigeel Palmolive
750 ml
2 sorti

Puuviljavein Sovetskoje
Zolotoje
10 75 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Energiajook Monster
0,5 l
7 sorti

1.04
2.08 €/l

+ 0.10
30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

HEA HIND
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VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

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

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

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

324 3421

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

MÜÜA

Lisainfo tel 512 2025 
 sergei@sacito.eu 

Müüa 2-korruseline maja Tõrma 
külas, krunt 3500 m2.    

www.kv.ee/3134721 

Hind 40 000 €

2-korruseline renoveerimist 
vajav kortermaja Vändra alevis. 

Üldpind 1013 m2. 
kv24.ee/240641812 

Hind 100 000 €

Kalana külas, Põltsamaal 2-kor-
ruseline maja, krunt 2500 m2.   

www.kv.ee/3142474

Hind 11 900 €

Müüa Lilastvere külas 
(Jõgevamaa) renoveerimist 

vajav talu.    
kv24.ee/240657051

Hind 12 000 €

Müüa Koigi külas 
1-toaline korter, I korrus.    

www.kv.ee/3401638

Hind 19 500 €

Müüa Loksal remonti vajav 
2-toaline korter koos hindamis-

aktiga, I korrusel.   
 www.kv.ee/3427855 

Hind 26 000 €

Müüa Tartu linnas 2-toaline 
korter, I korrusel, Anne 28 

(renoveeritud majas)   
kv24.ee/240641559

Soodushind 78 000 €
Vana hind 80 000 €

Kuristal, Jõgevamaal I korrusel 
3-toaline remonti (67 m2) 

vajav korter.  
kv24.ee/240641810

Soodushind 13 000 €
Vana hind 17 500 €

Üürile antavad korterid: 
•  Anda üürile Jõgeva alevis 2toaline – 150 € www.kv.ee/3157063

• Anda üürile Rakveres 3toaline - 270 € www.kv.ee/2858287 

•  Anda üürile Türi linnas 1toaline - 140 € www.kv.ee/2607880

• Anda üürile Koigi külas 1toaline - 135 € www.kv.ee/3317359

KINNISVARA

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

• Müüa Koigi külas 1toaline korter, I 
korrusel. Tel 512 2025 

• Müüa 2toaline kõigi mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas, renoveeri-
tud majas. Tel 506 5721

• Müüa Loksa linnas 2toaline korter 
esimesel korrusel. Keskküttega. Tel 
512 2025

• Müüa Loksal 2toaline korter otse 
omanikult, I korrus. Tel 512 2025

• Müüa Kurista külas 3toaline korter. 
Tel 512 2025

• Müüa Tõrma külas, Rakvere vallas 
renoveerimist vajav 2-korruseline 
maja. Tel 512 2025

• Müüa Kalana külas renoveerimist 
vajav 2-korruseline maja. Tel 512 2025

• Müüa Vändra alevis 2-korruseline 
renoveerimist vajav kortermaja. Tel 
512 2025

• Müüa renoveerimist vajav maja koos 
kõrvalhoonetega Lilastvere külas Jõge-
vamaal. Tel 512 2025

• Müüa Rae vallas, Vaidasoo külas 3,3 
ha maatulundusmaa. Tel 512 2025

OST

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

• Ostan korteri otse omanikult, 
Väike-Maarjasse või Tamsalu lin-
na. Soovitatavalt I-II korrusel. Tel 
503 5660

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

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

• Soovime osta maja Rakveres, max 
ostuhind 120 000 €. Kinnisvaraportaa-
lide kuulutustega oleme kursis. Tel 523 
3846, asterof81@gmail.com

• Ostan maja Tartu või Jõgevale. Tel 
5817 2199

• 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

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Rakvere linnas kõigi 
mugavustega möbleeritud 1toaline
korter (27 m2). Üür 200 €. Tel 502 
6952

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 1-või 
2toaline (50 m2) korter. Tel 5358 6829

• Anda üürile Türi linnas 1toaline
korter . Tel 512 2025 

• Anda üürile Koigi külas 1toaline
korter. Tel 512 2025

• Üürile anda 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 506 5721

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. Tel 
501 0497

• Anda üürile 2toaline mugavustega 
möbleeritud korter Kundas, I korrus. 
Üüri hind 150 € + kommunaalmaksud. 
Info tel 527 0058

• Anda üürile Jõgeva alevis 2toaline
korter. Tel 512 2025

• Anda üürile Rakvere linnas Lennu-
ki tänaval 3toaline korter. Tel 512 
2025

 ÄRIPINNAD

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

• Anda rendile või müüa hoone töö-
koda – 120 m2. Tel 5345 3355

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Opel Astra Sports Tourer 1.6 
CDTi, 100kW, diisel, manuaal, univer-
saal, 2014. a. Hind 6700 €. Tel 5199 1609

• Müüa sõitev Volkswagen Sharan, 
diisel, 1.9, 81kW, 1997. a. Tel 503 2269

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, STEL-
LA, DELTA, JAWA jne. Pakkuda võib 
kõike, ka nende varuosi. Maksan pari-
mat hinda. Tel 5616 5761

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

• Ostan kasutuseta jäänud seisva sõi-
duki. Sõiduauto, maastur, kaubik. Võib 
olla rikkega, mitte sõidukorras. Võtan 
arvelt maha. Järgi tulen puksiiriga. 
Kohapeal kiire tehing ja vormistamine. 
Oodatud kõik pakkumised ka nädala-
vahetusel. Tel 5365 4085, skampus@
online

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

• Ostame 4x4 maastureid Ukraina 
expordiks, võib pakkuda absoluut-
selt igas seisukorras ning hinnak-
lassis! Tel 5309 2650

• Ostan kiirmüügi hinnaga auto! Hind 
vastavalt tehnilisele seisukorrale ja 
margile! Hind kuni 2500 €. Tel 5682 2544

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

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Mak-
san õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Maakütte kontuuride 

paigaldus
● Septikute, mahutite, bio-

puhastite müük ja paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

ÜLDEHITUS

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

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd endiselt odavamad 
Lääne-Virumaal. Tel 508 6455

• 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

KAEVETEENUSED

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

• Biopuhastite, septikute paigal-
dus. Hajaasustuse programm. Tel 
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

EHITUSTEENUS

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

• Valmistan uksi/aknaid. Tel 5349 
6065

• Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine, süvendamine, remont ja 
rõngaste vahetamine. Kaevuümbriste 
ehitus ja käsipumpade remont. Tel 
5840 0240

• Küttesüsteemide paigaldus ja ehi-
tus. Õhk-vesi ja maaküttepumpade 
müük ja paigaldus, radiaatorite ja 
põrandakütte paigaldus, küttema-
gistraalide ehitus. Teostatud töödele 
garantii. Tel 5662 5804

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

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

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

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

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

• Juhistik OÜ teostab: kilbitööd, kaab-
lite paigaldus, pistiku pesade, veksel 
lülitite, valgustuse paigaldus ja
muud elektritööd. Piirkond: Ida- ja 
Lääne-Virumaal. Tel 5850 9486. Email: 
juhistik@gmail.com

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

• Teostame kõiki lammutustöid
koos prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Eramute ja korterite renoveerimi-
ne. 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 

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Ehitus- ja remonditööd: kald-
katuste ehitus ja renoveerimine, 
aedade ehitus ja renoveerimine, 
terrasside ehitus, puitfassaadid, 
kipsitööd ja vaheseinad. http://
www.ehituspuusepad.ee. ehitus-
puusepad@online.ee

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

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

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

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Elektritööd kogemustega elektrikult. 
Tel 5349 5632

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

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 2528

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

• Puukuuride ehitus. Tel 5889 
2528

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

• 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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• POTTSEPATÖÖD: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Tel 5552 8487, 
Vaiko

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

• Pottsepatööd. Teostame küt-
tekollete remonti, korstnaotsade 
ehitust ning parandust. vahvakors-
ten@hotmail.com. Tel 5558 9732

• KORSTNAPÜHKIJA. Ummistus-
te likvideerimine. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• 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

• 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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com



Kuulutaja reede, 3. märts 202314 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

kuulutused.kuulutaja.ee
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

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

Info tel 5648 6638

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

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

ARVUTITE HOOLDUS 
JA REMONT. 

Printerite müük, hooldus. 

Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa 

hinnaga analoog-
toonereid. 

Rakvere, E. Vilde 3 
553 5475 

info@itsalong.ee

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@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

Mikro- ja väike 
e  evõtete raamatu-

pidamisteenus
✷Majandusaastaaru-
annete koostamine✷
✷Raamatupidamisalane 

nõustamine✷
Tel 5912 7007

arved.armitec@gmail.com

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

MUUD TEENUSED
• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Kogemustega juubelite, pulmade ja 
fi rmapidude päeva- ja õhtujuht. Tel 
5646 9548

• Teemantpuurimine, kolimistee-
nus. info@kckteemant.eu. Tel 517 4192

• Korteriühistute sisekoristus, 
kontoriruumid, olmeruumid. 
Normkoristus OÜ. Tel 5391 0536

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa arva-
tud auto akud, vana auto doku-
mentidega ja  kodutehnika. Tel 
5672 7600

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

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528 

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

• Meesterahvas, kes sa helistasid 
paadi asjus, palun helista uuesti! Tel 
5450 7029

• Müüa odavalt mudelautode kogu. 
Tel 5697 8393

• Müüa väike pesumasin (uus), elekt-
riline jalgade massaažiaparaat (uus), 
raamatuid, vanu heliplaate ja iga-
sugust kraami. Maardu. Tel 503 5042

• Müüa vanaaegsed piimaplekid 50 l 
ja 60 l. Tel 5685 8009

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

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• Ostan mopeedi RIGA, MINI, STEL-
LA, DELTA, JAWA jne. Pakkuda võib 
kõike, ka nende varuosi. Maksan pari-
mat hinda. Tel 5616 5761

•  Ostan kruustangid, alasi, saunaah-
ju, puurpingi, töölaua ja akulaadija. 
Tel 503 1849

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, 
maksan kuni 170 € vaasist. Paku jul-
gesti. Tel 5672 7175

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

• 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 
igasugust vanakraami, ka tänapäeva 
esemeid, teile mittevajalike esemeid 
ja antiiki, hinnad head, koju kutsed. 
Tel 503 1849

• Ostan NSVLi fotoaparaate, ob-
jektiive Tallinnas. Tel 5607 6805

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, pai-
galdab ja hooldab! Õhksoojus-
pumpade müük-paigaldus-hool-
dus kõik ühest kohast! Kui otsid 
õhksoojuspumpa või konditsio-
neeri - küsi meilt pakkumist! Tasuta 
konsultatsiooni ja kohale tulemine. 
Helista meile tel 5662 2050 või 
http://www.rakverekliima.ee

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa märga ja kuiva küttepuud
(lepp, sanglepp). Koorem laotud, vedu 
tasuta. Müüa ka kuiva puud võrgus. 
Tel 518 2665

• Müüa kuivi puid 40 l võrgus. Tel 
5380 5508

• Müüa toorest lõhutud sanglepa küt-
tepuud. Koorem laotud ning kogused 
täpsed. 47cm - 80 €/rm; 35cm – 90 
€/rm. Saab tellida ka teisi pikkuseid. 
Hind sisaldab transporti Rakvere 
linnas ja lähiümbruses. Tel 5192 1547

• Müüa Rakveres kuiva leppa! Paki-
tud 40 l võrku. Halu pikkus 30 cm. 
Kiire tarne! Tel 5567 5755

Müüa Rakveres kuiva 
leppa (40 l võrgus).

Halu pikkus 30 cm. 
Ko   hind 4.50 €.  

Tel 5300  3606

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 9113

• Müüa killustikku, erinevad frakt-
sioonid. Tel 554 9113

• Katela saekaater pakub sae- ja 
höövelmaterjali koos transpordi-
ga. Võimalik ka ise materjalile järele 
tulla - asume Katela külas. Lisainfo 
: http://www.katelapuit.ee, meili 
teel: katelapuit@gmail.com või 
helistades 5982 1004
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OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

 

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

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa Kungla Talu seemne suurust
kartulit „Laura“ ja „Gala“. Info tel 514 
1338, vedu

• Müüa kvaliteetset toidukartulit eri-
nevad sordid „Laura“, „Gala“, „Ranomi“. 
Tel 5199 3008

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 9113

• Müüa 2 uut hobuniiduki tera, samas 
lai valik uusi Vene aegseid metalli
puure, asuvad Sauel. Tel 5197 6256

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

• Ostan MTZ-82 või MTZ-52 esirattad
ning heas korras tagarattad. Samuti 
ostan randaali ja sügavkobesti. Tel 
504 4874

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 eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984 

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

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

• 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, rinna-
ehted, mansetid). Huvitavad ka 
lauanõud, vaasid, karpidega lusi-
kad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad 
vanad asjad. Tel 5356 0761, Liina

TEATED

MUU

• www.toonklaas.ee
• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

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

• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. 
Eraelu- ja suhteprobleemide nõus-
tamine. Anname teile parimaid 
soovitusi. Kõne hind 1,48 €/min

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline 
(r sibul, petersell, till)

kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 12.00

Sibul kg 2.50 3.00

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Porgand kg 2.00 2.50

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka pähklid kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 
2. MÄRTS.

RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.oo – 14.oo

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Avaldan kaastunnet lähedastele 
MARIKA NUPU

kaotuse puhul. 
Reet
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HARIDUS
1. Lastele tasuta huviringid.
2. Haridusse ja teadusesse 5% SKP-st.
3. Õpetajate miinimumpalk vähemalt 2 Eesti keskmist palka.

TERVISHOID
1. 12% SKP-st.
2. Arstide miinimumpalk vähemalt 2 Eesti keskmist palka.
3. Õdedele 1,5 Eesti keskmist palka
4. Sanitaridele keskmine palk

PENSION JA MIINIMUMPALK 60% EESTI KESKMISEST PALGAST
TULUMAKSU VABASTUS 60% EESTI KESKMISEST PALGAST
TAASTADA METSANDUSES METSAVAHI, JÄÄGRI JA LOODUSKAITSE
JÄRELVALVE TÖÖKOHAD MUUTA VALIMISSEADUST
Jääks vaid 1 ringkond ja 101 enim hääli saanud kandidaadid riigikogusse
ERAKONDADE RIIGIPOOLSE TOETUSE KAOTAMINE NING SELLE RAHA
SUUNAMINE RINGHÄÄLINGUSSE.
VÕIMALDADA KÕIKIDELE ERAKONDADELE VÕRDSELT EETRIAEGA.
“KATUSERAHADE KAOTAMINE NING SELLE RAHA EEST KÕIKIDE KÜLADE
VÕRDNE TOETAMINE.
OMAVALITSUSE JA RIIGIAPARAADI LIITMINE: 120 000 TÖÖTAJAST JÄÄB 80 000.
SEALT VABANEVA RAHAGA SAAB KÕIK NEED LUBADUSED TÄITA

TASUB TEADA
TÄNA MAAILMAS

1861: Vene pärisorjad 
kuulutati seadusega vabaks
Täna 162 aastat tagasi, 3. 
märtsil 1861. aastal andis 
Venemaa keiser Aleksander II 
välja manifesti, millega kaota-
ti talupoegade pärisorjus Ve-
nemaal. See oli Aleksander II 
üks olulisemaid reforme, mis 
mõjutas tugevasti riigi edasist 
arengut.

Allan Espenberg

Talupojad tunglesid külakirikus 
tiheda rahvamassina. Kohalik vai-
mulik, kes oli just saabunud linnast, 
astus rahva ette ja asetas kõnepulti 
dokumendi. Kirikus tekkis pingeli-
ne vaikus. Preester asus pidulikult 
ette lugema pärisorjuse kaotamise 
manifesti. Üsna pea asendus kirikus 
valitsev vaikus nurinaga: keegi palus 
seletada arusaamatuid väljendeid, 
keegi ütles, et teda on petetud ja see 
pole sugugi see vabadus, mida keiser 
oli lubanud.

Umbes selliselt tehti Vene impee-
riumi piirkondades teatavaks doku-
ment, millest algas suurte reformide 
ajajärk ja iganenud elukorralduse 
ümberkorraldamine. Samas on 
Aleksander II manifesti kohta liikvel 
nii tõeseid fakte kui eksiarvamusi.

Näiteks on räägitud, et talupojad 
rõõmustasid 1861. aasta reformi üle, 
kuid tegelikult see polnud nii. „Va-
badus kuulutati välja, aga homme 
aetakse jälle tööle,“ olid talupojad 
keiserliku manifesti kuulamise järel 
nördinud. Nimelt pidid endised pä-
risorjad olema veel vähemalt kaks 
aastat nn ajutiste töötajate rollis, mis 
tähendas, et neil olid mõisnike ees 
samasugused kohustused kui seni-
maani: nad pidid tegema teopäevi ja 
maksma maarenti (obrokit).

Paljud talupojad eeldasid, et va-

bastamisega saavad nad oma krun-
did endile tasuta, mistõttu olid pet-
tunud maa väljaostmise nõudest. 
Inimesed uskusid, et mõisnikud 
petavad neid, varjates tõelist vaba-
dusmanifesti. Rahva seas ringlesid 
dekreedi meelevaldsed tõlgendused 
ja võltsversioonid. Seetõttu pole 
midagi imelikku, et 1861. aastal toi-
mus Venemaal 1859 talupoegade 
ülestõusu. Võrdluseks võib öelda, et 
eelnenud kümnel aastal (1850-1860) 
leidis aset kokku umbes tuhat talu-
poegade vastuhakku.

Pärisorjusest vabaneti 
viimaste seas

Õige pole seegi, et 1861. aasta 
reformiga kaotati pärisorjus ühel 
ja samal ajal kogu Vene impeeriu-
mis. Juba aastatel 1816–1819 kaotas 
Aleksander I pärisorjuse Balti ku-
bermangudes: Eestimaal, Kuramaal, 
Liivimaal ja Öseli saarel. Tollal va-
bastati talupojad ilma maata. Alek-
sander I vennapoeg Aleksander II, 
kes kaotas pärisorjuse impeeriumi 
põhiterritooriumil 1861. aastal, viis 
paar aastat hiljem eridekreetidega 
läbi sama reformi ääremaadel, näi-
teks Kaukaasias.

Samas oli Vene impeerium üks 
viimaseid riike Euroopas, kus kao-
tati pärisorjus. Kuid mitte viimane. 
Näiteks Bosnia  ja Hertsegoviinas, 
mis kuulus 19. sajandil Osmani 
impeeriumi koosseisu, kaotati pä-
risorjus ametlikult alles 1918. aas-
tal. Iseseisvad Euroopa riigid olid 
Aleksander II ajaks pärisorjuse selle 
klassikalises tähenduses juba ammu 
kaotanud.

Päris tõele ei vasta ka väide, et 
enne pärisorjuse kaotamist võis 
mõisnik oma talupojaga teha kõike, 
mis talle pähe tuli. 1861. aastaks võis 
mõisnik talupoegi müüa ja kaardi-

mängus maha mängida, ümber asus-
tada, saata sõjaväkke, tal oli õigus 
talle kuuluvate inimeste üle kohut 
mõista, määrata neile ihunuhtlust ja 
vangistust. Kuid oli mitmeid piiran-
guid: reguleeritud oli kepi- ja vitsa-
hoopide arv (näiteks kuni 50 vitsa-
hoopi sai seaduse järgi pärisori, kes 
kaebas oma mõisniku peale), seadu-
se järgi ei tohtinud pärisorja tappa, 
avalikud orjaturud olid keelatud ja 
müügi käigus oli keelatud talupoe-
gadelt nende maatükke ära võtta või 
pereliikmeid eraldada. Mõisnikud 
teadsid seadusi hästi, kuid püüdsid 
neist mööda hiilida.

Keiser kartis elu pärast
Pärisorjade vabastamisele mõt-

les juba Katariina II, kes Prantsuse 
valgustajate järgi uskus, et orjus on 
vastuolus kristliku usu ja õiglusega. 
Kui keisrinna kutsus aastatel 1767–
1768 kokku impeeriumi delegaatide 
seadusandliku komisjoni, et töötada 
välja uus seaduste kogu, koostas ta 
ka juhendi, mis käsitles pärisorjuse 
küsimust.

Lõpuks jõudis Katariina järeldu-
sele, et kui selline reform läbi viia, 
siis järk-järgult. Üheks tema ideeks 
oli kuulutada vabaks kõik pärast 
1785. aastat sündinud talupoega-
de lapsed, kuid tegelikult muutu-
sid pärisorjad Katariina valitsusajal 
mõisnikest veelgi rohkem sõltuvaks: 
näiteks lubati talupoegi saata sunni-
tööle ja neil keelati peremehe peale 
kaevata otse monarhile.

Aga Aleksander II sai ajendi pä-
risorjuse kaotamiseks Venemaa 
lüüasaamisest Krimmi sõjas (1853–
1856), mis näitas ilmekalt, kui teh-
niliselt ja majanduslikult jäi Vene 
impeerium teistest Euroopa suur-
riikidest maha ja kui väga vajas ta 
põhjapanevaid reforme. Ja peamine 

lootusetult vananenud süsteem oli 
pärisorjus. Kõigi Venemaa majan-
dusalade uuendamiseks oli vaja in-
vesteeringuid ja arvukalt palgatööli-
si, aga sunniviisiline töö ei motivee-
rinud ei pärisorja ega tema omanik-
ku ressursse tõhusamalt majandama.

Huvitav on see, et ööl pärast ma-
nifesti allakirjutamist kartis Alek-
sander II tõsiselt oma elu pärast. 
Keiser teadis, et enamik aadlikke 
ei olnud reformiga rahul. Ta mä-
letas ka oma vanaisa Paul I saatust, 
kes hukkus paleepöörde tagajärjel. 
Manifesti allakirjutamise järgsel ööl 
hoiatati vägesid ja politseid, valmis-
tati keisri jaoks ette hobused ning 
Aleksander II ise veetis öö oma õe, 
suurvürstinna Olga Nikolajevna 
juures.

Reformi arutati ja valmistati ette 
mitu aastat ning selle aja jooksul 
võtsid paljud mõisnikud, kes tahtsid 
talupoegadele väljaostmiseks mõel-
dud maad endale jätta, kasutusele 
kõikvõimalikke nippe. Seniks, ku-
niks pärisorjad neist veel sõltusid, 
siis pagendasid mõisnikud nad keh-
vematele kruntidele, müüsid maa-
ta maha või võtsid üldse maatüki 
käest. Omades volitusi endale kuu-
lunud inimeste üle kohut mõista, 
leidsid mõisnikud isegi põhjust ta-
lupoegade Siberisse pagendamiseks, 
et nende maatükid endale saada. See 
kestis seni, kuni valitsus andis 1858. 
aastal välja rea dekreete sellise prak-
tika peatamiseks.

Mõned ajaloolased usuvad, et 
Aleksander II reform osutus viga-
seks ega toonud kaasa talupoegade 
vabastamist, vaid sai alles esimeseks 
sammuks vabaduse ja kodanikuõi-
guste suunas. Reformi tagajärjeks oli 
talupoegade vaesumine kogu riigis, 
tekkis palju laostunud talupoegi ja 
inimesi, kes tegelesid juhutöödega.
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KUHU MINNA

MTÜ Lääne-Viru Pensionäride Liit
10.03 kell 13 toimub Rakvere Sotsiaalkeskuses (Vilde 2a) tuntud 
hobiornitoloogi ning loodusesõbra Sven Hõbemägi loeng „Lin-
dude elu läbi minu silmade“.

Biore Tervisestuudio
Laada 5, Rakvere
9.03 kell 16–18 Puhastuskuuriga alga! Tõhus puhastus 
CoralClubi toodetega. Kohal firma esindaja. Kõik Koralliklubi 
tooted on klientidele klubi hinnaga sularahas tasumisel.
11.03 Biore avatud kell 11–15
13.03 Mare Laeks – tervise testimine kvantresonants meetodil
13.03 kell 18–20.30 dr Tiia Liivalaidi õpituba – meie im-
muunsüsteemi taastamine/toetamine Hiina meditsiini 
meetoditega
14.03 dr Olena Andrejeva vastuvõtt – üldarst ja pediaater
14.03 LifeWave plaastrite kasutamise õpituba – kuidas paranda-
da oma keha funktsioone lihtsal ja tõhusal moel
16.03 Eve Heinmets – tervise testimine Volli aparaadiga
17–18.03 Mare Laeks – tervise testimine Muhus Vanatoa talus
21.03 tervendaja Volli vastuvõtt
Registreerimine telefonil 501 7960

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
1.03 kell 13.30 – kriisivalmiduse infotund Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogu saalis
3.03 kell 14.30–15.30 – liikumistund Sotsiaalkeskuse saalis, oo-
tame huvilisi kõikidest koja ühingutest, kes soovivad liikuda. 
Omaosalus 1 euro, tasuda kohapeal. Info: Elle Pohlak, tel 5569 
5179
13.03 kell 13.00 – Südamehaigete ühingu üritus Selveri Aasia 
köögi kohvikus. Omaosalus 6 eurot tasuda kohapeal. Palume ta-
suda ka liikmemaks, info tel 516 4349, Piret Lulla
15.03 kell 17.15 – kriisivalmiduse infotund Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogu saalis
19.03 kell 15.00–18.00 – Gustavi majas (Pikk tn 28 hoov) Al-
lergia ja astmaühingu, Reumaühingu, Südamehaigete ühingu 
ühisüritus: Aafrika õhtu VOL 2. Eve Kislov jätkab reisimuljeid 
Aafrikast. Joome teed, suupisted. Omaosalus 2 eurot tasuda ko-
hapeal. Palume üritusele ette registreerida 17. märtsiks, tel 5342 
9043
21.03 kell 12.30 – Diabeetikute seltsi üldkoosolek Rakvere lin-
navalitsuses ruum nr 114, info tel 5596 6651, Mari Rajasalu
NB! 2. aprillil kell 9.45 toimub väljasõit Toila tervisepäevale. 
On veel 2 vaba kohta!
*Tasuta õigusnõustamine – tel 5385 0005
Info tel 5342 9043, www.virukoda.ee, FB Virukoda

Rakvere Teater
7.03 kell 19 „Kuni ta suri“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
8.03 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. Helen Rekkor
9.03 kell 19 „Süüta süüdlased“ s/s, lav. Eili Neuhaus
10.03 kell 19 „Di ja Viv ja Rose“ s/s, lav. Peeter Raudsepp
10.03 kell 19 „Ajurünnak“ v/s, lav. Taago Tubin 

ARVUSTUS

Teatrietendus kinoekraanil: „Vaal“
Sel nädalal Rakvere kinno jõu-
dev Darren Aronofsky’ film 
„Vaal“ kandideerib kolmele 
Oscarile: parim meespeaosaline 
Brendan Fraser, parim naispea-
osaline Hong Chau ja parim 
make-up.

Margit Adorf

„Vaal“ on näitekirjanik Samuel D. 
Hunteri samanimelise näidendi filmi-
versioon ja seega ma soovitan tungi-
valt kinno minna eriti nendel, kes ar-
mastavad teatrit. Rohkem liikuva pildi 
ja visuaalse naudingu otsijad siit enda 
jaoks suurt midagi ei leia, kui tõesti ei 
kannata kammerlikult aeglaselt kulge-
vat verbaalsele väljendusele ja sõnade 
taha peidetud tähenduste jälgimist. Kes 
aga naudivad sügavamalt mõtestatud 
tihket ja ka pisararohket draamat, siis 
see on teile maiuspalaks.

Film võtab luubi alla oma elutee lõ-
pusirgel oleva keskealise mehe, kellele 
saab saatuslikuks haiglaslik rasvumi-
ne, mis tema enda vaimsest seisundist 
tingitud. Kes on kunagi näiteks TLC 
telekanalilt vaatama sattunud USA 
sarja eluohtlikult paksudest inimestest, 
siis need teavad, et sageli on niisuguse 
ülekaalulisuse juured inimese vaim-
ses tervises, süvenevas depressioonis. 
Võimalik, et neid „vaalaks“ söönuid 
on nooruses kurjasti ära kasutatud või 
on nad sattunud kiusamise ohvriks või 
on neil muud sellised probleemid, mis 
sunnivad ennastunustavalt sööma, sest 
see on ainus, mis lohutab.

Filmi peategelast Charliet (Bren-
dan Fraser) on end paksuks sööma 
tõuganud elukaaslase surm. Mees on 
homoseksuaalne, tema poiss-sõber oli 
aga ka usklik ning kui usupere ta endi 
seast ära tõukas, siis sooritas mees 
enesetapu, olles eelnevalt olnud pikalt 
depressiivne. Neid sündmusi ekraanil 
ei näidata, üksnes mainitakse muu dia-
loogi sees. Kogu filmi tegevustik toi-
mub Charlie kitsukeses majas, peami-
selt ühes kööktoas, kus Charlie veedab 

oma elu viimaseid päevi. Abi otsimast 
ta keeldub, haiglasse ei nõustu mine-
ma, see on tema omamoodi vaevaline 
enesetapp ja karistus. Film ei keskendu 
sellele, kuidas küll inimene nii paksuks 
end süüa saab, olulisel kohal on puru-
nenud pere(de) suhted.

Filmis ei lahata palju Charlie mi-
nevikku, mingeid filmilikke tagasi-
hüppeid möödunusse ei ole, tegevus-
tik püsib olevikus, tegelasi on vähe. 
Charliet käib abistamas tema sur-
nud elukaaslase kasuõde Liz (Hong 
Chau), pea kohe alguses ilmub kõr-
valtegelasena usukuulutaja Thomas 
(Ty Simpkins) ja veidi hiljem Charlie 
hüljatud tütar varasemast elust, Ellie 
(Sadie Sink). Nende nelja tegelase 
vahel hargneb mitmekihiline ja tuu-
makas dialoog, igaühe elust saame 
veidi midagi teada, arutletakse juma-

la mõttekuse või mõttetuse üle, selle 
üle, kas keegi saab üldse kedagi teist 
aidata.

Tegelastes on palju kibestumust, 
elus pettumist, viha. Värvikaks tegela-
seks on episoodiliselt esinev ema Mary 
(Samantha Morton), kes väidab, et 
tema tütar on loomuldasa kuri ja taa-
gaks kõikidele. Omapärane vaatenurk, 
mida Charlie kogu hingest tõrjub, kin-
nitades, et tütar on hea, aus, andekas ja 
soovib inimesi aidata. Ja muidugi ei ole 
see tütar mingi kurjuse kehastus, vaid 
üsna tavaline teismeline, keda elu pole 
just ideaalse perekonnaga õnnistanud – 
eks siit ka paljud probleemid.

Film keskendubki põhiliselt isa pin-
gutustele luua enne surma mingisugu-
negi side oma nüüdseks 17-aastase tüt-
rega, kelle ta siis maha jättis, kui kohtas 
oma elu suurt armastust Alanit. Palju 

on süüdistusi ja vabandamist. Mina 
isiklikult olin täielikult tütre poolel ja 
elasin talle kaasa. Sadie Sink väärinuks 
siin samuti Oscari nominatsiooni, kuid 
eks ta on ka nomineeritud mitmetel 
muudel preemiajagamistel, kahjuks 
pole küll võitnud. Samas Brendan Fra-
ser on juba rolli eest võitnud mitmeid 
preemiaid, nagu ka filmi režissöör 
Darren Aronofsky, kes näiteks Ve-
neetsia filmifestivalil noppis neli erine-
vat preemiat (küll mitte seda peamist – 
Kuldset palmioksa).

Kuigi linalugu liigub aeglases tem-
pos ja on valdavalt hämar ning staa-
tiline, siis julgen kinnitada, et igav ei 
tohiks seda vaadates hakata ka paadu-
nud märulisõbral. Tegelaste omavahe-
line dünaamika ja dialoog on selliselt 
paigas, et poole pealt ära minna ei tule 
normintellektiga inimesel mõttesse-
gi. Empaatilisemad vaatajad võtku aga 
kaasa pakike salvrättidega, sest see film 
on pisarakiskuja.

Miks film on nomineeritud parima 
grimmi kategoorias? Sest peaosa rollis 
oleva Brendan Fraseri jaoks oli loodud 
paks kere, tema tüsedaks vormimisele 
kulus igal filmimise päeval neli tundi. 
Tema kunstkeha kaalus 136 kg. Asi ei 
piirdu muidugi ainult kehapolstriga, ka 
nägu ja hõredad juuksed on puhas gri-
meerijate töö.

On tõenäoline, et Brendan Fraseri 
jaoks on Charlie roll elu tipptööks ja ta 
on seda ka ise tunnistanud, et võib-ol-
la tal enam ei õnnestu midagi paremat 
luua kui see roll, mis on filmis „Vaal“. 
Märkimisväärne saavutus igal juhul, 
näitleja on siin töötanud suure pühen-
dumusega ja kui ta teid kinoekraanil 
oma rolliga külmaks jätab, siis on viga 
kusagil mujal, mitte näitlejatöös.

Järgmisel nädalal pajatan teile uuest 
kodumaisest filmis, Mart Kivastiku 
„Taevatrepist“, mis esilinastub samuti 
reedel ja teades Kivastiku varasemat 
loomingut, siis julgen soovitada. Pa-
raku näen seda ka ise alles lehe trük-
kiminemise päeval, seega ei jõua see-
kord kirjutada, mitte ei pea seda vähem 
 vaatamisväärseks.

Brendan Fraser pidi Charlie rolli tehes kandma 136 kg kaaluvat kehaproteesi. Foto: pressimaterjalid



TASUB TEADA

Eesti mütoloogilised tegelased on pigem omaküla mehed kui pühad jumalad
„Inimestel on tänini kombeks 
mütologiseerida kõiksugu 
nähtusi, aga ka silmapaist-
vaid inimesi. Omalaadseks 
mütoloogiliseks kujuks on 
meil näiteks president Len-
nart Meri. Minu meelest on 
see ainult tore. Ilma mütoloo-
giata oleks igapäevaelu palju 
hallim ja ilmetum,“ sõnas kul-
tuuriloolane ja folklorist Marju 
Kõivupuu oma äsjailmunud 
raamatu „Eesti mütoloogia al-
gajale“ esitlusel.

Kaire Kenk

„Eesti mütoloogia on suuresti meie 
rahva, põlluharijate-karjakasvatajate 
nägu. Maarahva nägu, mida alates 
orienteeruvalt 13. sajandist hakkas 
mõjutama kristlik kultuur,“ ütles 
Kõivupuu.

„Me vajasime ka müüte valguse, 
pimeduse ja koiduajast, see andis 
meile usku ja lootust rahvusena. 
Inimene vajab müüte. Miks mui-
du erinevate rahvaste mütoloogiad 
püsivad ja inspireerivad tänaseni 
kunstnikke, kirjanikke, heliloojaid? 
Müüdid on toredad, nad aitavad 
meil moel või teisel elada, pakuvad 
kõigis vanuses inimestele loomin-
gulist inspiratsiooni ja mõttelendu. 
Maailm ilma müütideta oleks vär-
vitu, hall ja igav nagu see oli algselt 
Ellen Niidu lasteraamatus „Suur 
maalritöö“,“ jätkas ta.

Kas eestlaste rohked uskumused 
on seotud meie pika ja verise ajaloo 
ning vaevalise ja halli nõukaaeg-
se elu-oluga? „Ma arvan, et see on 
seotud ikka inimeseks olemisega. 
Aga kindlasti on meie ajalugu jätnud 
jälje ka meie müüdiloomesse, olgu 
need müütilised peninukid, halltõve 
ja katku haigusvaimud või nõuko-
gudeaegsed jutud lasteröövidest, et 
nad verest tühjaks imeda või inim-
liha-vorstivabrikutest. Samas on 
iga ajastu loonud ka midagi ilusat, 
midagi püsivat ja positiivset, mis on 
aidanud keerulised ajad üle elada,“ 
usub Kõivupuu.

Kust leidis folklorist oma raama-
tusse materjali? „Eesti Rahvaluule 
Arhiivis on muljetavaldavad kogud 
ning eks ma ise olen ka välitöödel 
palju käinud. Lisaks rahvasuust ko-
gutud materjalile ka vanad ajalehed, 
kirikuvisitatsioonide protokollid, 
baltisakslaste memuaarid, kaasaegne 
sotsiaalmeedia ning rahvapärimusel 
põhinev autorilooming. Kui ajaleht 
„Postimees“ hakkas ilmuma, siis 
papa Jannsen ikka kirjutas toredaid 
näiteid tuues, et eesti inimene on 
üks parajalt ebausklik tegelane,“ lau-
sus Kõivupuu, lisades, et see tundub 
kehtivat ka tänapäeval.

Kultuuriloolane nentis, et mü-
toloogiat leiab nii C. R. Jakobsoni 
kunagistest looduslooõpikutest, 
M. J. Eiseni mälestustest, aga ka 
meie oma eesti kirjandusest. „Vil-
lem Grünthal-Ridala, Marie Un-
der – terve meie kultuurilugu on 
mütoloogiast läbi imbunud. Kaas-
aegsetest kirjanikest Enn Vetemaa 
oma „Eesti näkiliste välimäärajaga“ 
ja muidugi Andrus Kivirähk oma 
„Rehepapiga“. Ta on suurepäraselt 
ära tabanud, kuidas me oma müto-
loogilisi tegelasi armastame. Samas 
on Eesti mütoloogia piirkondlikud 
erinevused vägagi tuntavad. Juba 
keel, mida Põhja-Eestis ja Lõu-
na-Eestis räägitakse, on ju erinev,“ 
sõnas Kõivupuu.

Millest raamat kõneleb?
„Eesti mütoloogia algajale“ tut-

vustab populaarses võtmes eesti 
mütoloogilisi tegelasi, keda kohtab 
rahvajuttudes, muistendites ja mui-
nasjuttudes, kohalugudes ja ütlustes, 
kirjanduses ja näitelaval. Mõnest 
omaaegsest uskumusolendist on aja 
jooksul saanud lastehirmutis, teised 
tukuvad arhiivi talletatud pärimuse 
seas, kust nad aeg-ajalt lühemaks või 
pikemaks ajaks üles äratatakse.

Raamat on jagatud teemadeks. 
Käsitletakse meie maailmapildi olu-
lisemaid müüte: maailma loomist, 
inimese ja ühiskonna tekkimist, 
ning suhteid maise ja üleloomuliku 
vahel. „Muinaseestlaste maailm sün-
dis imelinnu munast. Minu meelest 

väga ilus motiiv, mida teistel lääne-
meresoome rahvastel pole,“ leiab 
Kõivupuu.

Tänapäeva müütide hulka käivad 
kõikvõimalikud kuulujutud, fikt-
sioonid, põhjendamata argiarva-
mused jms. „Kodu oli ja on eestlase 
jaoks mütoloogiline paik. Igaühel 
meist on kodus ju mõni vanava-
nematelt päritud või veelgi vanem 
ese, mis seob meid varasemate põlv-
kondadega. Või mõni rituaalne ese, 
millelt loodame rammu juurde või 
kaitset kurja eest. Vanad eestlased 
kandsid kaelas loomahambaid või 

-küüsi, meie taome talumaja uksele 
kodu kaitseks hobuseraua. Või usu-
me, et äralõigatud sõrme- ja varba-
küüned tuleb hoolikalt ära hävitada. 
Telerile tuleb linik peale panna ja 
raamatut ei tohi panna avatuna, selg 
ülespoole, lauale või öökapile, sest 
muidu keegi pahalane tuleb ja tege-
leb nendega sel ajal, kui inimene on 
ära!“

Eestlaste narratiivid
Miks meie mütoloogias on vä-

gilased alati pisut lihtsameelsed? 
Kalevipoeg ju polnud eriti nutikas? 

„Folklooris paraku kipub olema 
jah, et mida suurem kogu, seda pi-
sem mõistus ja kohtlasem olemine. 
See suhtumine on kandunud üle ka 
loomadele – ega karu muinasjuttu-
des pole ka kuigi tark. Kalevipoeg 
ja Suur Tõll plaanivad küll päris 
õigeid asju, aga paljud asjad ei taha 
kuidagi õnnestuda. Võib arvata, 
et sellise uskumuse taga on ürgsed 
arusaamad pool-metsikutest n-ö 
kultiveerimata saatürlikest olendi-
test. Eestlane kipubki olema eba-
usklikum kui tema naaberrahvad,“ 
usub folklorist.

„Kirjutan just samateemalist lü-
hilugude saja Tuglas-Seura väljaan-
dele. Eestlaste rahvuslik iseolemise 
narratiiv on alates C. R. Jakobsoni 
„Kolmest isamaa kõnest“ üles ehi-
tatud muistsele õnnelikule kulda-
jale. Muistse kuldaja lõpp saabus 
selle müüdi kohaselt siis, kui Eesti 
alale jõudsid ristisõdijad, kes tule ja 
mõõgaga kehtestasid siin uue korra 
ja uue usu,“ lausus kultuuriloolane.

„20. sajandi Euroopas alanud il-
malikustumine ning Nõukogude 
okupatsioon koos ateistliku ilma-
vaate propageerimisega süvendas 
kiriku- ja saksavastasust veelgi. 
Rahvuslikku identiteeti ja iseolemi-
se lugu aga aitas toita ja (taas)luua 
kõik see, mis oli peidus rahvaluule 
arhiivis ja vanemate põlvede mee-
les ning mälus. Taasiseseisvunud 
Eestis on sõna- ja mõttevabadus 
ning nii idast kui läänest uhkav 
uusvaimsus ja esoteerika, mis nõu-
kogude ajal oli samuti keelatud 
maa, leidnud soodsalt rammusa 
pinnase. Arvan, et just Venemaal 
väga populaarne müstika ja uus-
vaimsus on meid üksjagu mõjuta-
nud. Isegi telesaadete, näiteks „Sel-
geltnägijate tuleproov“ jms loomi-
sel,“ mõtiskles Kõivupuu.

Eriline suhe on Kõivupuul, nagu 
kõikidel kirjutavatel inimestel, seo-
tud aga trükiveakuradiga. „Minu 
meelest on ta tõepoolest olemas. 
Võid raamatu käsikirja kolm korda 
üksi ja koos toimetajaga läbi lugeda, 
aga ikka on kurat jõudnud oma trik-
ke teha ja kuhugi veakese sisse soku-
tada,“ muigab teadlane.

Uus raamat pakub põnevat lu-
gemist ja aitab ühel või teisel moel 
mõista, kuidas on aegade jooksul 
välja kujunenud eestlaste populaar-
sed mütoloogilised tegelased, mis-
sugust elu nad elavad tänapäeval 
ning mida igavikulist või ajalikku on 
neil meile öelda. „Eesti mütoloogia 
algajale. Jumalatest ja hiidudest ton-
tide, näkkide ja muude õudasjadeni“ 
andis välja kirjastus Tänapäev. Pea 
400-leheküljelise raamatu illustree-
ris kunstnik Ed Labetski. Raamatu 
kujundas Liis Karu.

Marju Kõivupuu oma hiljuti ilmunud raamatu esitlusel. Teoses tutvustab ta tegelasi, keda võib kohata meie rahvajuttudes, kirjanduses ja 
näitelavadel. Foto: Heiki Pärdi
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Rakvere Tööriistamarketis

kuni 19.03.2023

Meie veebipood on alati avatud! www.tööriistamarket.ee

TALLINN TARTU RAKVERE JÕHVI PAIDE

Rakvere   Lõõtspilli 2, Vaala Keskus

E - R   8.00 - 19.00

L - P   9.00 - 15.00

E - R   8.00 - 19.00

L - P   9.00 - 15.00

Tel 5197 3977

rakvere@trm.ee

Tel 5197 3977

rakvere@trm.ee

XTP121

-20%

Lumepuhur
11HP

laius 720 mmTalvejoped ja -püksid
Lumelabidad ja -sahad

-20%

TALVEKAUPADE TÜHJENDUSMÜÜK

TASUB TEADA

Inimesed andsid ligi 5000 raamatule uue elu

E esti Rahvusraamatukogu 
hoiuraamatukogu kampaa-
niaüritus „Anna raamatule 

uus elu“ kogus Kadrina rahvamajas 
nädalaga inimestelt ligi 5000 kasu-
tatud raamatut. Veerandi jagu rah-
vamajja toodud raamatutest said uue 
omaniku juba kohapeal ja väga pal-
jud hoiuraamatukokku toodud teos-
test jõuavad tänavu taaskasutusse 
nii erinevat tüüpi raamatukogudes 
üle Eesti kui populaarsust koguvates 
reisiraamatukogudes.

„Tõime Kadrinast Tallinnas-
se kokku 4580 eestikeelset ja 198 
võõrkeelset raamatut, lisaks 10 
aastakäigu jagu ajakirju,“ rääkis 
hoiuraamatukogu peavarahoidja 
Kalju Tammaru, kes märkis lisaks, 
et absoluutne enamus kasutatud 
raamatutest oli heas korras. „Ja-
gasime ka ise inimestele kohapeal 
trükilõhnalisi uusi raamatuid, mis 
olid pärit kirjastuste jääkidest,“ re-
sümeeris Tammaru.

Veebruari kolmandal nädalal 
kodudest Kadrina rahvamajja too-
dud kirjandusest pääses kohe uuele 
ringile umbes veerand raamatutest. 
„Eesti inimesed on raamatu usku. 
Nad eelistavad anda oma raamatud 

ära taaskasutuseks ja neil on emot-
sionaalselt keeruline isegi halvas 
seisukorras raamatuid makuleerida,“ 
kõneles hoiuraamatukogu juhataja 
Kai Lugus, kelle sõnul koguti 2022. 
aastal kampaaniaüritusega kokku 
91 000 trükist.

Uuele elule antud raamatute hul-
gast võis sel korral leida üllatavalt 
palju uut kirjandust.

Hoiuraamatukogu kampaania-
ürituse eesmärk on elavdada raa-
matute taaskasutust ja leida teostele 
uued lugejad. Kampaaniaüritus-
telt kaasa toodud trükised lähevad 

hoiuraamatukogus esmalt sorteeri-
misele ning seejärel väljajagamisele 
peamiselt kooli- ja rahvaraamatu-
kogudele. Lisaks ka väiksematele 
kogukonna- ning reisiraamatu-
kogudele, mis on lugemissõprade 
poolt hästi vastu võetud nii Tal-
linnas bussijaamas ja reisisadama 
A-terminalis kui Tartu, Jõhvi ja 
Rakvere bussijaamades.

Järgmine üritus sarjast „Anna 
raamatule uus elu“ toimub Jõhvi 
Keskraamatukogus 25. märtsil.

Kuulutaja

Raamatute kogumine Kadrinas. Foto: Eesti Rahvusraamatukogu hoiuraamatukogu
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• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

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

* AALTONEN

* REMONTE* REMONTE

* RIEKER

* CAPRICE* TAMARIS

NÜÜD SAAPAD

POOLE HINNAGA

-50%

-50%

-50%

-50%
-50%

-50%

ÜLDEHITUSTÖÖD
KATUSETÖÖD JA TURVATOODETE PAIGALDUS
FASSAADITÖÖD
SISEVIIMISTLUSTÖÖD
VIHMAVEESÜSTEEMIDE PAIGALDUS
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS

ÜLDEHITUSTÖÖD
KATUSETÖÖD JA TURVATOODETE PAIGALDUS
FASSAADITÖÖD
SISEVIIMISTLUSTÖÖD
VIHMAVEESÜSTEEMIDE PAIGALDUS
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS

Töö kogemust rohkem kui 17 aastat

JK GRUPP OÜ

Tööde teostamine Lääne-Virumaal ja kokkuleppel üle Eesti.

Võta ühendust: jkgrupp@gmail.com / tel. 5661 0356

Ehitus – ja viimistlustööd

E-T 9-18
K-N 9-16

RAKVERE TERESA

Laada 14 322 3922I

ABIVAHENDITE RENT JA MÜÜK

PÕIEPIDAMATUSE TOOTED

,INVATÕSTUKITE PAIGALDAMINE

HOOLDUS JA REMONT

www.teresa.ee

K.A RIIKLIKU SOODUSTUSEGA

Abivahendikeskus

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

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Kvaliteetne materjal ja kiire töö.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

kkmagusanurk@gmail.comK&K Magusanurk
tel. 5681 7886

Peagi on käes

NAISTEPÄEV...
...üllata enda kalleid magusaga sellel päeval.

Rakveres, Pikk 11
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