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Ukrainlanna aitab rahvuskaaslasi Eestis nii nagu oskab
Kohtume ukrainlanna Liubov 
Lauriga 9. märtsi hommikul 
tema kodulinnas Tapal. Naine 
plaanib sõita keskpäevase 
rongiga Tallinnasse – seal 
käib ta viimasel ajal tihti Uk-
raina kogukonna keskuses, 
on kiired ajad sõjapõgenike 
abistamisel. Aga 9. märts on 
ukrainlastele tähtis, sest nen-
de kirjanikul ja kunstnikul Ta-
rass Ševtšenkol on sünniaas-
tapäev ja seda tähistavad uk-
rainlased igal aastal. Õhtuks 
kiirustab Liubov Tapale tagasi 
kooriproovi – järgmisel püha-
päeval on Tapa Jakobi kirikus 
heategevuskontsert Ukraina 
toetuseks.

Katrin Uuspõld

„Tarass Ševtšenko on ukrainlaste-
le nagu Lydia Koidula eestlastele!“ 
ütleb Liubov. „Tallinnas istutati 12 
aastat tagasi Paksu Margareeta vasta 
üks tamm tema auks ja pandi mäles-
tuskivi,“ jutustab Liubov.

Ka sel aastal läheb Liubov koos 
teiste ukrainlastega sinna tamme 
juurde ning laulab ukraina rahvavii-
sil ja Ševtšenko sõnadega sellest, et 
Dnepri jõgi (ukraina keeles Dnipro) 
on nii võimas nagu on ka Ukraina 
rahva vaim. Seda laulu, muide, saab 
kuulda ka 20. märtsil Tapa Jakobi 
kirikus kell 14 algaval heategevus-
kontserdil.

Eestlasele mehele
Liubov on sündinud ja kasvanud 
sellesama Dnepri ääres, täpsemalt 
põhja-Ukrainas Chernihivi rajoonis 
Dniprovske külas. Neiuna jalutas ta 
tihti kolm kilomeetrit lähima raa-
matukoguni ja laenutas sealt portsu 
raamatuid. „Ma ei tea miks, aga sa-
geli võtsin just Balti autoreid. Nad 
kirjutasid taluelust. Ukrainas on 
aga traditsiooniliselt talunikud väga 
tähtsad, minu isa oli ka niisugune. Ja 
vot siis, neid raamatuid lugedes, tek-
kis mul unistus – mina abiellun Balti 
mehega!“ naerab Liubov.

Pärast Kiievi kultuuriinstituu-
di lõpetamist suunati ta Kesk-Uk-
rainasse Tšerkassi, kus ta töötas 
raamatukogus ja korraldas kultuu-
riüritusi. Hiljem õppis ka dirigee-
rimist, laulis kooris. Aastad läksid, 
aga Baltikumi meest ei kuskil. Kuni 
ühel päeval, aastal 1991, veidi enne 
naistepäeva, oli tal vaja ette võtta 
rongisõit ühe oma venna juurest 
Tšernigovist teise venna juurde Se-
vastopolisse. Pakid olid suured, rong 

rahvast täis. Lootuses kohta leida 
pistis Liubov pea ühte kupeesse. 
Seal istuv mees ütles: see on võima-
lik, aga viis dollarit  ja suudlus põse-
le! Liubov vastu: viit dollarit mul ei 
ole, aga suudlusega pole probleemi! 
Tuli välja, et mees oli eestlane. „Kas 
pole naljakas lugu – mina sõidan 
ühest Ukraina linnast teise ja samas 
rongis istub eesti mees, kes elab 
ajutiselt minuga samas linnas, Tšer-
kassis! Ja see mees pole üldse eest-
lase moodi: räägib valjusti, on väga 
emotsionaalne!“

Kui ta mõned päevad hiljem kul-
tuurimajja tööle läks, olid kolleegid 
elevil: „Liubov! Kas tead! Eile he-
listas sulle üks mees, rääkis täpselt 
Urmas Oti häälega!“- „Hääletämbrilt 
meenutab ta tõesti Urmas Otti, nagu 
paljud eesti mehed,“ naerab Liubov.

Aga tõepoolest, unistus täitus ja 
ta abiellus selle eesti mehega. Mõne 
aja pärast kolisid nad Ukrainast Ta-
pale. „Me sobime Allaniga, sest meid 
ühendab muusika, me mõlemad ar-
mastame laulda. Ta töötas isegi ku-
nagi Jaak Joalaga. Ja laulab siiani,“ 
ütleb ukrainlanna. 

Loomult organiseerija
Tapal asus Liubov kohe tööle eri-
kooli: kasvatajana, raamatukogu-
hoidjana, huvijuhina. Kokku 16 
aastat. Nüüd on pensionil. Seda 
muidugi ei usu talle otsa vaadates 
keegi, aga järgmisel kevadel on ees 

70. sünnipäev.
Üsna kohe peale Tapale saabu-

mist võeti temaga ühendust ka lin-
navalitsusest. Nendeni olid jõud-
nud kuuldused, et Liubov on kange 
organisaator: kas ta ei korraldaks 
ka Tapa venekeelsele elanikonnale 
kooskäimisi. Muidu nurisetakse, et 
korraldatakse neile ainult enne vali-
misi, aga võiks ju regulaarselt. Liu-
bov oli muidugi nõus, sest see on ju 
tema eriala. Nii ta lõi MTÜ Orphe-
us. Muide, Orpheuse nime kandis ka 
ühendus, mille kaudu Liubov Ukrai-
nas elades korraldas kultuuriüritusi. 
Tapal hakkasid Orpheuses koos käi-
ma ukrainlased, venelased, valgeve-
nelased, armeenlased.

„Kui tuli 2014. aasta (Venemaa 
okupeeris ja annekteeris Krimmi 
– toim.), ei teadnud, kuidas ukrain-
lasena vene inimestega rääkida. Siis 
jäi aktiivsem töö mul katki. Siinsed 
venelased siiski kuulavad vene ka-
naleid ja usuvad sealset juttu,“ räägib 
Liubov. 

Tal on ka suur mure siinse Uk-
raina kogukonna pärast. „Ukrai-
na kogukond ei ole kahjuks Eestis 
ühtne, on kaks mõtteviisi. Vanem 
ukrainlaste generatsioon Eestis on 
nõukogudeaegse mõtlemisega, nad 
kuulavad vene kanaleid, on siin 
elanud 40 aastat, aga ei ole õppinud 
ära eesti keelt. Nad laulavad küll 
ukraina laule, aga räägivad, et on 
ikkagi venelastega vennasrahvad, 

meil on üks usk, peame sõbralikult 
läbi saama. Aga noored, kes tulnud 
siia viimastel aastatel tööle, mõtle-
vad teistmoodi, nemad tahavad vaba 
Ukraina riiki,“ räägib Liubov.

Ukrainlanna selgitab, et on ka 
suur vahe selles, kes on pärit Lää-
ne-Ukrainast, kes Ida-Ukrainaist.

Vahendab abi
Liubov tunneb, et on praegu vahen-
dajaks, temaga võetakse ühendust, 
kui on abi vaja. Näiteks Tapal elava 
ukrainlanna vanemad on teel Ees-
tisse ja vajavad korterit, sest tütrel 
endal on suur pere, väiksed lapsed. 
Liubov aitas koos teiste lahkete ini-
mestega leida neile korteri.

Ta kuulub ka Ukraina Organisat-
sioonide Assotsiatsioon Eestis juha-
tusse ning käib nüüd tihti Tallinnas 
ja kiidab noori ukrainlasi, kes seal 
tihedalt kontoriruumis istuvad ja 
pidevalt telefonitoru otsas ripuvad, 
et jagada abivajajatele infot nii põge-
nikebusside väljumisaegadest kuni 
humanitaarabi korraldamiseni.

„9000 naist ja last on põgenenud 
sõja eest Eestisse. Nende mehed on 
Ukrainas võitlemas. Paljud loodavad 
minna tagasi kodumaale,“ ütleb Liu-
bov ja lisab, et ukrainlased on väga 
tänulikud Eestile ja eestlastele iga-
külgse abi eest.

Ta räägib Tapal elavast ukrain-
lannast, kellele saabus Ukrainast 
külla õde koos tütrega. See juhtus 
päev enne sõja algust. „Loomulikult 
jäid nad siia. Tahaksin leida tüdru-
kule võimaluse siin Tapal muusika-
ga tegeleda. Ta laulab ka nüüd sel 
pühapäeval Tamsalus toimuval hea-
tegevuskontserdil,“ rääkis Liubov.

Kuidas naine aga oma Ukrainas 
olevate lähedastega ühenduses on? 
Oma vennapojaga ei ole ta paar päe-
va sotsiaalmeedias kontakti saanud. 
„Kaks venda on mul juba surnud, 
aga kolmas läks oma tütrele külla – 
tütar abiellus ja elab aastaid Iisraelis. 
Ja vend pidi 24. veebruaril tagasi 
Ukrainasse sõitma. Just sel päeval 
algas sõda ja vend jäi tütre juurde. 
See oli saatus!“ on Liubov kindel.

„Ühine mure ühendab inimesi. 
See algas kaheksa aastat tagasi. Aga 
kui enne oldi Ida-Ukrainas veel 
venemeelsed, siis nüüd on kõik 
patrioodid. Sõda on teinud kogu 
Ukraina ühtseks. Ukrainlased, kes 
elavad välismaal, aitavad, nagu os-
kavad, paljud mehed on sõitnud 
kodumaale sõdima,“ kirjeldab Liu-
bov. „Kui palju Ukraina hing suu-
dab küll vastu pidada? Me oleme 
vastupidavad. Praegu on Ukraina 
ärkamas.“

Liubov Laur on Tapal elanud 26 aastat.  Foto: Katrin Uuspõld
Heategevuskontserdid on 
tulemas Tamsalus ja Tapal
Tapa valla kultuurikeskus korraldab koostöös kohalike aktiivsete inimes-
tega heategevuskontserdi ukrainlaste toetuseks sel pühapäeval, 13. märtsil 
kell 16 Tamsalu kultuurimajas. 

Kontsert on publikule tasuta, kuid kõigil on võimalik teha vaba annetus 
sõja eest põgenenud ukrainlaste toetuseks. 

Heategevuskontserdil teevad kaasa Tapa vallast pärit artistid Elina 
Born, Siret Tuula, Reigo Tamm, Toomas Krall, Teno Kongi ja Tamsalu 
kultuurimaja noorte segarühm Pastlad Kuluvad Marge Iho juhendamisel. 
Kaasatud on ka Tapa valla ukrainlaste kogukonnad. Kontserdil kõlavad 
eestlastele tuntud laulud „Kui on meri hülgehall“ ja „Eesti muld ja Eesti 
süda“. Tamsalule iseloomulikult ühendavad tantsijad ja lauljad oma jõud. 

Tapa valla kultuurikeskuse direktori kohusetäitja Kerli Relli sõnul tek-
kis idee heategevuskontserdi korraldamiseks ühe sõpruskonna koosviibi-
misel. „Tegin Teno Kongile ettepaneku kontserdi korraldamiseks, ta oli 
kohe mõttega päri ja ideid hakkas kogunema,“ rääkis Relli.

Rakvere Linnaorkestri dirigent Teno Kongi leiab, et heategevuskont-
sert on vähim, mida meie siin teha saame. Kuhu täpselt annetus suunata, 
arutatakse veel kohaliku ukrainlaste kogukonnaga. „Sooviksime, et kogu-
tud rahast saaksid abi just Tapa valda saabuvad põgenikud,“ märkis Teno 
Kongi.

„Kontserdiga soovime pöörata rõhku kolmele teemale. Esiteks on oluli-
ne näidata oma toetust siia saabuvatele ukrainlastele ning siin juba elavate-
le ukrainlaste kogukondadele. Tuletada eestlastele meelde kokku hoidmise 
tähtsust ja vajadust ning koguda annetusi hätta sattunud sõjapõgenikele,“ 
rääkis Kerli Relli.

Kuulutaja

Seekord tuleb kevad teisiti
Sellist nime kannab kevade alguse päeval, 20. märtsil teoks saav heatege-
vuskontsert Tapa Jakobi kirikus. 

„Tavaliselt on meil Tapa vallas olnud kevade alguse puhul kontserte. 
Mõtlesin, et oma kogukonna ja taidluskollektiividega saaksime kontser-
diga anda natukenegi oma ühist panust Ukraina toetuseks. Käisin Leht-
se kammerkoorile selle mõtte välja ja kõik olid kohe nõus,“ rääkis Lehtse 
kammerkoori dirigent Tiiu Tikkerber.

Kaastati segakoor Leeter, Tapa mandoliiniorkester, trio Ariana, Nadia 
ja Sass, Liubov Laur ja Indrek Jurtšenko solistidena, Sigrid Mutso, Tapa 
juurtega laulja Mart Kroon ning Lehtses koolis käinud Kadri Nirgi rah-
vusooperist Estonia. Kontsertmeistriks on Aarne Talvik. 

„Me ei teinud kontserti ka kohe prauhti, sest on kavas laulda ka kaks 
ukrainakeelset laulu, mille tahtsime kooriga korralikult selgeks saada. Üks 
on vaimulik laul ja teine on ukrainlastele püha laul „Lai Dnepr“, mis on 
ukrainlaste jaoks sama kui meil „Mu isamaa on minu arm“,“ selgitas Tiiu 
Tikkerber.

Tikkerber rääkis, et kontserdil esineb ka Ukrainast Zaporižžjast sõja 
eest koos emaga Lehtsesse vanaema juurde tulnud poiss Ilja, kes mängib 
flööti. 

„Otsustasime oma kammerkooriga igakuise liikmemaksu annetada Uk-
raina Organisatsioonide Assotsiatsioonile Eestis, kelle kaudu ka mõned 
esinejad tulevad meie kontserdile, samuti on teised kollektiivid isekeskis 
raha kogunud,“ rääkis Tikkerber.

Nii kollektiivide kogutud raha kui kontserdi tulu annetatakse Ukraina 
Organisatsioonide Assotsiatsioonile Eestis, kes omakorda ostab selle eest 
meditsiinitarbeid ja tehnilisi vahendeid Ukrainasse saatmiseks.

Kontsert „Seekord tuleb kevad teisiti“ on vaba annetusega Ukraina 
heaks 20. märtsil algusega kell 14 Tapa Jakobi kirikus.

Katrin Uuspõld

Rakke kultuurikeskus 
on uues kollases kuues
Üheksa kuud Rakke kultuurikeskuses kestnud remont on läbi saanud ning 
kultuurielu taastumas: Väike-Maarja muusikakooli filiaali lapsed käivad 
tundides, ringitegevus on käima läinud, sama katuse alla kolivad nüüd ka 
perearstid, kes veel oma ruume sätivad.  Esimesel korrusel on ruumid ette 
nähtud ka Rakke piirkonna ajalugu käsitlevaks muuseumitoaks.

„Vahepeal olime koos sotsiaaltöötajaga raamatukogu ruumides, spordi-
juht sauna ruumides. Nüüd oleme tagasi kolinud, arvutid on paigas, veidi 
on veel sättida. Uuest nädalast on kõik ringid töös,“ andis ülevaate Rakke 
kultuurikeskuse juhataja Rene Põllumaa. 

Maja on muutunud nii seest kui väljast: endine telliskivivooder on saa-
nud kollase katte, vahetatud on küttesüsteem, juurde ehitati tualettruume, 
kaldtee, invatualettruumi. „Kes varem majas käinud, siis nüüd tulles leiab 
kindlasti üllatusi,“ märkis Rene Põllumaa. Ametlikult tähistatakse põh-
jalikku remonti suvel Pandivere päevade raames. „Siis on väljastpoolt ka 
kõik kenasti korda saanud,“ lisas Põllumaa. Nimelt on vaja veel korrastada 
kõnniteid ja rajada haljastus. 

Rakke kultuurikeskuse rekonstrueerimine multifunktsionaalseks tee-
nuskeskuseks läks maksma ca 890 000 eurot. Rahastuse on saanud Väi-
ke-Maarja vald meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse 
edendamine avaliku sektori hoonetes“. Toetuse summa on ligi 216 tuhat 
eurot. Lisaks suunas vald sinna ka osa 2021. aasta COVID-19 investeerin-
gutoetusest ligi 99 tuhat eurot.

Katrin Uuspõld



Kuulutaja reede, 11. märts 2022 3UUDISED

Üha rohkem mehi ja naisi liitub Kaitseliiduga
Viimastel nädalatel on tõus-
nud nii meeste kui naiste huvi 
Kaitseliitu astumise vastu. 
Naiskodukaitse korraldab 
veebis tutvustusüritusi, millel 
arvukalt osaletakse.

Katrin Uuspõld

Kirde maakaitseringkonna ja Viru 
maleva pealik kolonelleitnant Jaa-
nus Ainsalu kommenteeris, et Kait-
seliiduga ühinema paneb see, et 
vabatahtlik organisatsioon annab 
võimaluse meestel ja naistel arenda-
da oma sõjalisi oskusi Eesti kaitseks.

„Isadepäeva, maakaitsepäeva, va-
bariigi aastapäeva puhul on meid 
ikka kutsutud koolidesse rääkima. 
Aga kui praegusel ajal kutsutak-
se, siis küsitakse hoopis teisi asju. 
Lastele teeb muret, kas meile tuleb 
sõda? Miks Putin seda teeb? Kuhu 
me evakueerume, kui meid pom-
mitatakse? Miks Putin oma sõduri-
tele valetab? Selle viimase küsimuse 
esitas teise klassi tüdruk. Lapsed 
küsivad väga elulisi küsimusi. Ei 
eelda, et teise klassi laps seda küsi-
ma peaks,“ kirjeldas kolonelleitnant 
Ainsalu.

Tema vastus lastele oli, et Kait-
sevägi on valmis koos Kaitseliidu ja 
liitlastega kaitsma igat sentimeetrit 
Eestist. „Ja kui sõda peaks tulema, 
on meil plaanid, kuidas inimesi 
kaitsta,“ lisas Ainsalu.

Neljapäevase seisuga oli üle Eesti 
Kaitseliiduga liitumishuvilisi kokku 
üle kuuesaja, kellest üle poole on ka 
avaldused esitanud. Naiskodukait-

sesse on viimase paari nädala jook-
sul esitatud üle 230 liitumisavalduse 
üle Eesti. 

Lehtses elav Marianne Kangur 
(34 a) on üks neist naistest, kes on 
väga värskelt Naiskodukaitsega lii-
tunud. Naine töötab nii matemaati-
kaõpetaja kui klienditeenindajana ja 
ütleb, et „käed peavad tööd täis ole-
ma, siis ei hakka igav“.

„Huvi Naiskodukaitse vastu oli 
mul juba ammu. Aga kuna praegu 
on Facebookis palju Naiskodukaitse 
tutvustusüritusi, osalesin seal ja ot-
sustasin ka liituda,“ ütles Marianne 
Kangur, kelle sõpruskonnas on juba 
ka varasemalt naiskodukaitsjaid. Ta 
ise liitus Tapa jaoskonnaga, mis on 
elukohale lähim. 

Naine ütleb, et talle meeldib met-
sas müttamine ning ta tunneb tõm-
met Naiskodukaitses militaarsema 
haru poole – kulbi asemel haaraks 
ta relva.

Naiskodukaitse Viru ringkonna 
instruktor Aili Ehamaa ütles, et ra-
kendus leitakse igale naisele – kõik 
ei pea sugugi relva kätte võtma. 
„Meil on näiteks esmaabi, toitlus-
tus, staabiassistendid jne. Kui naine 
on loomult hea õpetaja, võib temast 
saada väljaõppeinstruktor. See on 
igaühe puhul individuaalne, oluline 
on naise soov ja võimekus,“ rääkis 
Ehamaa ja tõi näiteks, et nende rida-
des on kontoritöötajaid, kes panus-
tavad Kaitseliidu ettevalmistavate 
üksuste tegevusse ehk võimalus on 
panustada sõjalisse riigikaitsesse.

Riigikaitse laia käsitluse ehk mit-
tesõjalise tegevusena arendame ela-
nikkonnakaitse valdkonda, Ehamaa 
toob välja Naiskodukaitse „Ole val-
mis!“ äpi, mis annab juhiseid, kuidas 

erinevates kriisiolukordades hakka-
ma saada. 

Aili Ehamaa sõnul on viimastel 
nädalatel huvi tõus nende organisat-
siooni vastu olnud väga suur. „Ena-
masti öeldaksegi, et varem on Nais-
kodukaitse peale mõeldud, aga kriisi 
eskaleerumine on toonud naised ta-
gasi selle mõtte juurde. Ei ole mida-
gi teha, liitumise taga on sõjahirm, 
küsimus, kuidas naisena kriisisi-
tuatsioonis hakkama saada, kaitsta 
ennast, lähedasi ja tervikuna riiki,“ 
rääkis Ehamaa. Üks võimalus teada 
saada Naiskodukaitse olemusest ja 
võimalustest, on tutvustusõhtud, 
mille üleskutset tehakse Facebookis.

Naiskodukaitse Viru ringkon-
na avalike suhete grupi juht Kristel 
Kitsing rääkis, et veebis on tulemas 
tutvustusüritused veel 13. ja 16. 
märtsil ning venekeelsena ka 17. 
märtsil. Kitsingu sõnul on keskmi-
selt paarsada-kolmsada naist kor-
raga videosilla vahendusel lähemalt 
Naiskodukaitsega tutvumas.

„Ole valmis!“ äpp 
Naiskodukaitse äpp valmis juba 
aastal 2018 ning seda uuendatakse 
pidevalt. Selle nädala seisuga on see 
äpp enam kui 61 000-s nutiseadmes 
üle Eesti.

„Äppi on koondatud kõikvõima-
likud vajalikud telefoninumbrid, 
soovituslikud nimekirjad varudeks,“ 
tutvustas Naiskodukaitse Viru ring-
konna instruktor Aili Ehamaa.

Ta selgitas, et seitsme päeva toi-
duvaru ja ravimivaru peaks igaühel 
kodus olema. Evakuatsioonivarud 
on olulised juhuks, kui toimub mõne 
elutähtsa teenuse katkestus, et ini-
mesel oleks võimalik saada hakkama. 

„Riik ei pruugi inimesele kohe appi 
jõuda, sest ta tegeleb põhiprobleemi 
lahendamisega. Seepärast peaks ini-
mene ette teadma, mida tal on vaja 
ning seda varuma. Ei ole mõtet soe-
tada asju, mida ei kasutata. Näiteks ei 
tasu osta ette tatart, kui seda ei söö-
da,“ rääkis Ehamaa. „Varu hoidmine 
võiks olla elustiil: sa kasutad näiteks 
paki riisi ära ja ostad uue asemele, et 
varud ei rikneks.“

Ta rõhutas ka joogivee tähtsust: 
inimese kohta kaks liitrit joomiseks 
pluss liiter toiduvalmistamiseks. 
„Kui varute vett, siis seda tuleb hoi-
da ringluses, sest muidu see rikneb,“ 
ütles ta. 

Mobiiliäpis „Ole valmis!“ on tee-
mad jagatud neljaks. Esiteks leiab 
sealt juhiseid erinevates ohuolukor-
dades käitumiseks ja õnnetuste väl-
timiseks. Näiteks on olemas tule-, 
gaasi- ja veeohutusjuhised ning 
samuti õpetused, kuidas toimida, 
kui õnnetus on siiski juhtunud. Kui 

ilmateenistus annab tormihoiatu-
se, saab äpist üle vaadata, mida teha 
tormiks valmistudes ja kuidas kaits-
ta end tormi ajal.

Teiseks on äppi koondatud kõik-
võimalikud telefoninumbrid, kust 
võib erinevatel puhkudel abi saada.

Kolmas osa koosneb soovitusli-
kest nimekirjadest, mis võiks kodus 
olemas olla näiteks selleks, et vähe-
malt nädal aega ilma kodust välju-
mata hakkama saada, kus ja kuidas 
toiduvaru säilitada. Aga ka seda, 
mida võtta kaasa, kui olete sunnitud 
oma kodust evakueeruma, mis kuu-
lub ellujäämispakikesse ja millised 
nö päästevahendid võiks olla autos.

Neljanda osa äpist moodustab kü-
berhügieeni alusõppe moodul, mis 
annab nõu, kuidas ennast kaitsta 
küberruumist lähtuvate ohtude ja 
rünnakute eest.

Mobiilirakendus on kasutatav 
ilma internetiühenduseta, sisu on 
nii eesti, vene kui inglise keeles.

7 päeva 
kodused varud
• Joogivesi: 2 liitrit inimese 

kohta ööpäevas, lisaks 1 liiter 
inimese kohta ööpäevas toidu 
valmistamiseks

• Konservid
• Pakisupid, püreepulbrid
• Helbed
• Valmis purgiroad
• Kuivikleib
• Küpsised
• Süsivesikuterikkad tooted
• Hügieenitarbed
• Seep
• Desinfitseerimisvahend
• Tualettpaber

 Allikas: Naiskodukaitse

Päästeameti juhised elanikkonnale

E esti elanike kriisivalmisoleku uuring näitas, et inimeste teadmi-
sed hädaolukordade osas on veidi paranenud, samas on aga ela-
nike 7-päeva kriisivarude seis halvenenud. Valmisolek kriisideks 

on endiselt ebapiisav, kõige suurem probleem on kortermajade elani-
kud, eakad, muukeelne elanikkond. Päästeamet soovitab järgmist:
• Varu koju oma pere jaoks piisav kogus joogivett, ravimeid ja toitu 

ning arvesta ka koduloomadega. Toitu varudes soeta toiduaineid, 
mida sööd ka tavaolukorras ning mis ei rikne liiga kiiresti. 

• Varu koju taskulamp või patarei toitel lamp, varupatareid, küünlad 
ja tikud.

• Varu koju piisav kogus sularaha. 
• Veendu, et su telefon, arvuti vm nutiseade on tugeva parooliga kaits-

tud. Võimalusel kasuta 2-astmelist autentimist. Ära ava kahtlaseid 
linke ega anna oma isikuandmeid ja paroole ei telefoni ega e-kirja teel 
mitte kellelegi. Kui sul tekib kahtlus, siis teavita politseid. 

• Kontrolli, et sõiduautol oleks paak alati pooltäis.
• Soeta endale patareide, dünamo või päikesepatareidega töötav raa-

dio. Uudiseid ja kriisiinfot saad kuulata ka autoraadiost. 
• Mõtle läbi, kas Sinu lähedased või tuttavad võivad kriisiolukorras 

abi vajada ja lepi nendega kokku, kuidas omavahel ühendust hoiate. 
Arvesta seejuures, et kriisi korral ei pruugi tavapärased sidevahendid 
toimida. 

• Koosta loetelu naabri, kogukonna olulisimate isikute ning omavalit-
suse ja riigi asjaomastest kontaktandmetest, et saaksid kriisi ajal kii-
resti ja tõhusalt tegutseda.

• Hoia akupank alati laetuna, et saaksid vajadusel mobiiltelefoni laadi-
da.

• Võimalusel hoia autos mobiilitelefoni laadija, teede atlas, lumelabi-
das, soe tekk ja taskulamp.

• Kontrolli enda ja oma lähedaste ID-kaardi kehtivust, vajadusel alusta 
pikendamist. 

• Mõtle läbi, kuhu või kelle juurde sa saad minna, kui oma kodus min-
gil põhjusel olla ei saa 

Allikas: Päästeamet

Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ja Naiskodukaitse Viru ringkonna 
instruktor Aili Ehamaa. Foto: Kristel Kitsing

Ukraina sõjapagulased 
saavad taotleda ajutist 
kaitset
Alates 9. märtsist jõustus Vaba-
riigi valitsuse korraldus, millega 
saavad sõja eest Eestisse tulnud 
Ukraina kodanikud ja nende pe-
reliikmed taotleda ajutist kaitset. 
Ajutine kaitse on aastane elamis-
luba, mis annab Ukraina kodani-
kele ja nende pereliikmetele sar-
nased õigused nagu Eesti elanikel.

Ajutise kaitse saajatele laieneb 
ravikindlustus, neil on juurdepääs 
tervishoiuteenustele ja ravimite-
le. Ajutise kaitse saanud inimestel 
on õigus töötada Eestis, aga neile 
ei kehti välismaalaste seadusest 
tulenevad palgakriteeriumid ja 
nõuded.

Ajutise kaitse taotlemine ei ole 
kohustuslik, Ukraina kodanikel on 
õigus Eestis edasi viibida ka ilma 
ajutist kaitset taotlemata.

Ajutist kaitset saavad taotle-
da need Ukraina kodanikud ja 
nende pereliikmed, kes saabusid 
Eestisse alates 24. veebruarist. 
Ajutine kaitse ei laiene Ukraina 
kodanikele ja nende pereliikme-
tele, kes elasid või viibisid Eestis 
enne 24.02.2022. Neile kodanike-
le kehtib endiselt PPA otsus, mis 
võimaldab ajutiselt Eestis viibida, 
isegi kui muud viibimisalused (nt 
viisavabadus või viisa) on lõppe-
nud.

Ajutist kaitset saab taotleda 
PPA teenindussaalides. Samuti 
planeerib PPA luua mobiilsed me-
netluspunktid majutuskohtadesse, 
kus Ukrainast saabunud sõjapõ-
genikud viibivad. Infot selle kohta 
saab majutuskohtades kohapeal.

Kuulutaja

Vene tooted 
müüakse lõpuni, 
aga juurde ei tellita
OG Elektra omanik Oleg Gross 
nentis, et kliendid ostavad kaup-
lustes Ukraina tooteid rohkem kui 
varem. „Sõjaolukorra tõttu on ras-
kendatud kauba tarne Ukrainast 
logistika mõttes ning teisalt on uk-
rainlastel endil oma kaupa praegu 
rohkem vaja,“ rääkis Gross. „Kui 
olud selginevad, siis loomulikult 
asume Ukrainast kaupa sisse võt-
ma, et seeläbi ka Ukrainat toetada, 
aga hetkel on vastupidine olukord 
– oleme paljudele oma masinatele 
koormad peale laadinud ja saatnud 
abi korras Ukrainasse.“ 

Kõik Vene kaubad, mis on välja 
ostetud, müüakse Grossi Toidu-
kaupades ära. „Vene tooteid me 
müüme, aga neid me ei reklaami,“ 
kommenteeris Gross. „Mind on 
kasvatatud, et toiduained ei ole 
narrimiseks, seepärast me müüme 
välja ostetud kauba maha. Meie 
eesmärk on, et Putini režiimile me 
ühtegi senti ei anna ja juurde kau-
pa ei telli.“

Ka ei ole ettevõttel plaanis 
muuta Venemaale viitavate toi-
duainete nimesid. „Kui on müügis 
Moskva saiake, siis seda nime me 
ei muuda, Moskva linn on olnud 
aastasadu olemas. Tooted, mis ei 
ole poliitilised, vaid on ajalooliste 
vene nimedega, nendes me muu-
tusi tegema ei hakka. Emotsioo-
nidega me kaasa ei lähe, see ei ole 
kuidagi rahvustevaheline teema,“ 
lisas Gross. 

Katrin Uuspõld

MÕNE REAGA



Kuulutaja reede, 11. märts 20224  TÖÖ / KOOLITUS

AS Estonian Cell on Kundas asuv Euroopa suurim haavapuitmassi tehas, mis alustas tootmist 2006. aasta aprillis. Ettevõtte omanik on Austria 
päritolu Heinzel Holding GmbH. Ettevõtet iseloomustab juhtimistasemete ja otsustusprotsessi lihtsus ja kiirus. Lisainformatsioon: 
www.estoniancell.ee

Tehas toodab ligikaudu 188 000 tonni haavapuitmassi aastas, mis on erineva kvaliteetpaberi tooraineks. Ettevõtte kliendid asuvad Euroopas ja 
Aasias, tarnijad Eestis ja Lätis. AS Estonian Cellis kehtivad põhiväärtused on vastutuse võtmine, austus, täiuslikkus ja ettevõtlikkus, mille 
järgimist oodatakse igalt ettevõtte 96 töötajalt. Lisainformatsioon: www.estoniancell.ee

Postikulleri peamiseks tööülesandeks on 

postisaadetiste sorteerimine ning kliendile kätte 

toimetamine kasutades töövahendina ettevõtte 

autot.

Töö toimub graaku alusel E-L algusega 6:00.
Tööpäev algab ning lõppeb aadressil Narva 39a, 

Rakvere.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on B-kategooria 

juhtimisõigus, vähemalt põhiharidus ning eesti keele 

oskus suhtlustasandil.

Kandideerimiseks saada oma CV aadressil 

cv@omniva.ee või võta ühendust telefonil 
53326676.

Otsime oma toimekasse
Rakvere jaotuskeskuse meeskonda

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

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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JELD-WEN EESTI AS on JELD-WEN Europe`i osa, mis kuulub maailma suurima ukse- ja aknatootja JELD-
WEN Inc. koosseisu. Peakontor asub Põhja-Carolinas Charlotte`is ning ettevõttel on ülemaailmselt
rohkem kui 120 tootmisüksust 19 riigis. Rakveres asuvas tehases töötab 24/7 graafikuga neljas
vahetuses ligi 700 töötajat. Meie peamisteks toodeteks on ukselengid ja siseuksed. Lisaks on JELD-WEN
tootevalikus 100% täispuidust sise-, liug-, sauna- ning aiamaja uksed.
Täpsema info ettevõtte kohta leiate meie kodulehelt: www.jeld-wen.ee
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Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

PAKUN TÖÖD

• Klienditeenindaja Tapa sõjaväelinnaku kohvi-
kus. Otsime enda kollektiivi tublit inimest teeninda-
maks maailma parimaid sõdureid! Kui oled töökas, 
kohusetundlik, rõõmsameelne ning otsid uusi 
väljakutseid, põnevat ja mitmekülgset tööd siis tule 
ja pane ennast proovile. Klienditeenindaja tööks on 
klientide teenindamine kassas, kaupade vastuvõtmi-
ne, kontrollimine, väljapanek ja soojade suupistete 
valmistamine. Töötasu 1000-1200 € bruto. Ootame 
Sinu CV-d ja küsimusi aneira@mail.ee. Tel 5397 4872

• Tööd pakkuda tragile koristajale, osakoormus 
~0.3. Tööobjektideks on üldhooned, korteriühis-
tud, äripinnad. Kasuks tuleb B-kategooria lubade 
olemasolu. Tel 5391 0536, irina@normkoristus.ee

• Verywell kohvik/buffee otsib Paidesse kokka. 
Eelnev töökogemus ei ole nõutav aga pead armas-
tama toitu ja selle tegemist. Tööaeg on esmaspäevast 
reedeni 8.00-16.00 või kokkuleppel graafi ku alusel. 
Palk konkurentsi võimeline! Soovijal võtta ühendust 
numbril 5590 1281 või e-maili teel VeryWell.oy@
hotmail.com

• Pakun mitmesugust tööd ehitusel, nii kogemus-
tega töömehele kui ka ilma kogemusteta töömehele. 
Kui on lisa küsimusi siis helista julgelt telefonile 
5619 9994

•   Otsin asjalikke mehi eramaja vundamendi 
ehituseks, võib ka ettevõte olla.  Objekt Rak-
veres, töö algus aprill! Tel 522 6500

• M.K. Reis-X OÜ pakub tööd bussijuhtidele
Rakvere, Tapa ja Kiviõli piirkonda. Lisainfo telefonil 
510 1872

• Pakume tööd taksojuhtidele. Tel 528 2659

• OÜ Vinimex võtab tööle seafarmi talitaja. Pea-
misteks tööülesanneteks on loomade hooldamine 
ja sulgude puhastamine. Huvi korral võta meiega 
ühendust tel 5341 3329 või luule@vinimex.ee

• Põllumajandus ettevõte Vinnis võtab tööle FARMI
LUKKSEPA keevitamise oskusega. Tööülesanneteks: 
farmiseadmete ja põllutööriistade hooldamine, trassi-
de korrashoid, keevitustööd. Huvi korral võta meiega 
ühendust. Kontakt: tel 5306 2106 või eigo@vinimex.ee
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 11. - 17. märts

SOODUSPAKKUMISED! 11. - 17. märts

3.34
4.18

4.18
4.64 €/kg

4.88

1.74
6.44 €/kg

2.38

2.34
6.69 €/kg

2.98

2.34
15.60 €/kg

2.98

0.50
0.60

3.33 €/kg

Itaaliapärane salaami
(viilutatud) 150 g
HKScan

Joogijogurt Skyr AB
1 kg / 2 sorti
Farmi

Poolsuitsuvorst
Krakovi EHE
270 g
Rannarootsi

Praetud räimed
430 g / 215 g
2 sorti
Viru Rand

Omletirullid suitsukana ja
sulajuustuga Mamma
160 g
Saarioinen

Toorjuust Creme Bonjour
200 g / 2 sorti

Keefir Gefilus
2,2%, 1 kg / 3 sorti
Valio

Kannujogurt Oga
1 l / 2 sorti

Jäätis Idüll
800 ml / 385 g
3 sorti

Müslibatoon Sante
40g / 2 sorti

Grillvorst Kabanossi
1 kg

Keeduvorst Laste
(viilutatud)
150 g

2.28
10.60 €/kg

2.78

1.74
10.88 €/kg

1.98

0.98
28.00 €/kg

1.24

1.48
7.40 €/kg

1.98

1.48
1.78

1.44
1.78

0.84
5.60 €/kg

0.98

1.74
2.18 €/l

2.48

0.34
8.50 €/kg

0.48

0.98
1.24

2.98
7.45 €/kg

3.48

Fitlap toorvorstid
broilerilihaga
400 g
Nõo

A+

Maitselt mahe grillvorst
Maks & Moorits
900 g
Atria

Suitsusink Rakvere
350 g
HKScan

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Suitsutatud juustukrõps
Deliche
35 g / 2 sorti

Müslibatoon Sante
40 g / 2 sorti

Jäätis Idüll
800 ml / 385 g
3 sorti

Kreeka stiilis jogurt
(viigimarjamoosi ja jõhvikamüsliga)
150 g
Tere

A+

A+ A

A+ A

A+ AA+ A

A+ A
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
04. -17. märts

Hambapasta Sensodyne
Sensitivity & Gum Whitening
75 ml

Puidust süütekuubikud
(ökoloogilised, pressitud)
24 tk

Küünte- ja
kätepalsam OSH
75ml

1.38
1.98

9.20 €/kg

0.58
al 0.78

al 34.12 €/kg1.68
2.18

4.80 €/kg

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.

Kartulikrõpsud Estrella
al 130 g / 3 sorti

Röstitud müsli Granola Sante
350 g / 2 sorti

Röstitud maapähklid Taffel
150 g / 4 sorti

Krõbedad maisihelbed Nestle
Corn Flakes
al 350 g
2 sorti

Maitseaine Kotanyi
al 4 g / 6 sorti

Karastusjook
Coca-Cola
1,5 l / 2 sorti

Kaitst. päritolunimega
vein Riesling al 7,5%
0,75 / 2 sortil
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gaseeritud
puuviljavein Wõlu
6%, 0,75 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Tullamore
Dew Irish
40%, 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN vein Gran Castillo
al 11%, 0,75 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN vein Gran Castillo
al 11%, 0,75 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambahari Oral-B
3D White 40 (medium)
1 tk

Hambapasta Blend-a-Med
Complete 7
100 ml
4 sorti

Hügieenisidemed Always
erinevad
al 8 tk

Raseerimisjärgne näovesi LÒreal
Men Expert Ice Impact
100 ml

Paberkäterätt Grite
Orchidea Gold
3-kihiline / 2 rulli

Šampoon Schauma
250 ml / 3 sorti

Paberkäterätik Zewa
Wisch & Weg Sparblatt
valge / 4 rulli

WC geel Duck
Fresh Discs
Lime
36 ml

Nõudepesumasina
kapslid Fairy
al 24 tk
2 sorti

Aknapesukomplekt McLean
(aknapesulapp poleerimislapp)+
1 komplekt

Õhuvärskendaja
Air Wick Pure
(aerosool) 250 ml
2 sorti

Koeratoit Pedigree

1.08
1.44

0.72 €/l

KPN vein Gran Castillo
al 11%, 0,75 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Liviko
Vana Tallinn
45%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi Imperial
XII VSOP
36%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Tequila
Tres Sombreros
38%, 0,70 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

+ 0.10+ 0.10

1.38
al 1.78

13.80 €/l

1.78
2.18

4.98
5.84

66.40 €/l

4.98
6.98

0.62 €/tk

5.88
7.88

58.80 €/l

0.68
0.94

13.60€/l

1.88
al 2.18

7.52 €/l

2.98
3.98

14.90 €/l

2.88
3.78

11.52 €/l

1.88
2.48

0.09 €/tk

1.44
1.78

al 0.12 €/tk

2.68
3.78

0.67 €/rull

1.38
1.98

0.02 €/tk

1.08
1.68

0.54 €/rull

Raseerija Gillette
Blue3 Comfort
8 tk

Näokreem Orto
(avokaadoõli ja meevahaga)

50 ml

Puhastuspiim ja näovesi
Puhas Loodus
200 ml
2 sorti

Vahuseep Palmolive
Magic Softness
250 ml
2 sorti

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Taskurätikud Zewa
Softis Natural
4-kihiline / 80 tk

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.28
2.98

63.33 €/l

2.48
4.54

4.96 €/l

2.88
3.48

7.68 €/l

0.78
0.98

al 0.16 €/tk

3.08
3.68

12.32 €/l

5.68
7.98

al 0.20 €/tk

1.58
1.98

4.28
4.98

0.72 €/tk

3.48
3.98

87.00 €/kg

4.68
6.78

1.80 €/kg

2.98
4.18

11.92 €/l

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

WC-puhastusvahend
Ajax
500 ml

Puhastusgeel
Dr.Beackmann
(ahjule ja grillile)
375 ml

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Puhastusvahend
Dr.Beckmann
keraamilise pliidi
250 ml

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Küürimissvamm
al 3 tk
2 sorti

Kohvimasina puhastustabletid
Dr.Beackmann
6 tk

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Külmkapivärskendi
Dr.Beackmann
40 g

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Koeratoit Pedigree
(looma ja linnuliha)
2,6 kg

0.64
0.98

0.03 €/tk

Hügieeniside Libresse
20 tk

Viin Stumbras
Centenary 40% 0,5 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Maitseaine Kotanyl
al 4 g / 6 sorti

0.58
al 0.78

al 34.12 €/kg

2.54
2.88

7.26 €/kg

2.34
2.58

6.24 €/kg

1.28
1.74

9.85 €/kg

1.58
2.08

8.78 €/kg
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

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

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

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

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

KINNISVARA

• Müüa ahiküttega 2toaline 41 m2

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

• Müüa 2toaline mugavustega 
korter otse omanikult. Asukoht 
südalinnas, II korrus, rõdu. Tel 
5343 0457

• Müüa või üürile anda kesk-
küttega korter Tamsalus (tuba, 
köök, vannituba, esik, paket-
taknad, tur vauks).  Tel  5680 
1956

• Müüa või üürile anda 2toaline
keskküttega korter Rakkes. Tel 
5656 8057

• Müüa Tapa südalinnas, re-
mondijärgus 2toaline korter, 
keskkütte eest tasutakse kor-
teris mõõdikute järgi vastavalt 
korteri tarbimisele. Hind 19 
000 €. Täpsem info tel 511 0478

VAHETUS
• Vahetada 2toaline korter Rak-
veres 2toalise korteri vastu
Kuusalusse. Tel 5800 4765

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi 
mugavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

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

• Naine kahe lapsega soovib osta 
3toalise korteri Põlva linnas 
majja, kus ei ole gaasipliiti ega 
gaasikütet. Kui kellelgi on plaanis 
Põlvas varsti 3toaline korter müüki 
panna, võib ka sellest teada anda. 
Tel 554 0949

• Soovin osta väiksema maja Rak-
veres või Rakvere lähiümbruses, 
võib vajada remonti. tipsu1@
gmail.com või tel 5594 7828

• Soovin osta maakodu Lääne-Vi-
rumaal, Rakverest max 25 km. Eelis-
tame 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

• Soovin osta igas seisukorras 
maamaja või talumaa kinnistu 
ilma hoonestuseta. Võib olla ka 
suurem kinnistu koos põllu ja 
metsaga. Tel 5636 4922

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

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

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovime võtta rendile Rakveres 
garaaži kõrgete lagedega, peab 
sobima autoremondi töökojaks. 
Tel 5381 8999

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda tuba ilma köögita 
ühele, eramajas, hind 150 €. Tel 
5662 1987

• Anda üürile 1toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter
Rakvere linnas. Üür 200 €. Tel 
502 9052

• Anda üürile 1toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline ahjukütte-
ga möbleeritud korter Rakveres, 
vesi õues. Üüri hind 130 € + mak-
sud. Info tel 527 0058

• Üürile anda 2toaline keskkütte-
ga korter Haljalas. Info telefonil 
5667 0958 

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa korralik Ford Fusion 
2003. a, 1,4 bensiin, 59kW, väi-
ke kütusekulu, musta värvi, ÜV 
09/2022. Hind 1100 €. Tel 5593 
1834 

OST

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

• Ostan seisvaid autosid ja 
romusid! Ostan ka neid mida 
lammutus ei soovi. Sularaha 
kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

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

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

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

• Ostan auto kuni 1995. a. Tel 
5592 9942

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108

• Ostan 200/300/700/900 seeria 
Volvo. Ostan 800 seeria Volvo 
(ainult diisel). Hind kuni 1000 €. 
Tel 5682 2544

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

• Ostan Toyota marki sõidu-
keid. Võib pakkuda absoluut-
selt igas seisukorras ning hin-
naklassis. Sobivad veel Nissan 
Almera, Sunny, Primera, King 
Cab, Pick up, Mitsubishi L200, 
L300, L400 või Pajero Sport, 
Mercedes 190D, sprinter või 
vanemad MB bussid. Paku 
julgelt telefonil 5896 1576

• Ostan sõiduautosi, maastu-
reid ja kaubikuid igas seisu-
korras. Võib remonti vajada. 
Tel 5309 2650

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

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

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

Peugeot 208 Active, 07/2016a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 46905km. 
Hind: 8490.-
Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sini-
ne met. Sn: 82 650km. 
Hind: 8990.-
Honda Jazz, 10/2015a. 1.3 
(75kw), bensiin, manuaal, valge 
met. Sn: 87900km. 
Hind: 9990.-
Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 
1.2 (61kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 46115km. 
Hind: 11 390.-
N i s s a n  Q a s h q a i  N - Te c , 
05/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, au-
tomaat, hall met. Sn: 141 195km. 
Hind: 12 990.-
Dacia Sandero Stepway Es-
sential, 02/2022a. 1.0 (74kw), 
bensiin/LPG, manuaal, Must met. 
Sn: 5km. 
Hind: 14 450.-
 N issan  Qashqa i  Tekna , 
12/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, 
automaat, pruun met. Sn: 83 
700km. 
Hind: 15 290.-
Nissan NV300, 11/2017a. 1.6 
(107kw), diisel, manuaal, beež, 
Sn: 172 385km. 
Hind: 15 490.-
Peugeot 208, 09/2021a. 1.2 
(74kw), bensiin, manuaal, punane 
met. Sn: 5km. 
Hind: 15 890.-
Nissan Qashqai Visia, 12/2018a. 
1.3 (103kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 47020km. 
Hind: 16 490.-
D a c i a  D u s t e r  P r e s t i g e , 
02/2022a. 1.0 (74kw), bensiin/
LPG, manuaal, oranž met. Sn: 
5km. 
Hind: 17 800.-
Nissan Qashqai N-Connecta, 
01/2019a. 1.3 (117kw), ben-
siin, automaat, must met. Sn: 
52320km. 
Hind: 20 990.-
Peugeot 2008 ACTIVE PACK 
PURETECH, 2022a, 1.2 (96kw), 
bensiin, automaat, oranž met. 
Sn: 5km. 
Hind: 25 000.-
Renault Kadjar Intens, 02/2022a. 
1.3 (103kw), bensiin, automaat, 
hõbedane met. Sn: 5km. 
Hind: 26 880.-
Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 
2.0 (120kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 42 890km. 
Hind: 26 990.-
Renault Captur Intens 1,6 
E-TECH 160hj PLUG-IN hüb-
riid, 10/2020a. 1.6 (68kw), hübriid 
(bensiin / elekter), automaat, 
valge met. Sn: 8600km. 
Hind: 27 990.-
Nissan Leaf Tekna, 07/2019a. 
elekter, automaat, valge met. Sn: 
6650km. 
Hind: 27 990.-
Peugeot 3008 GT, 05/2021a. 1.5 
(96kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 3850km. 
Hind: 34 790.-

OSTAME SINU 
KASUTATUD 

AUTO

SUUREM VALIK AUTOSID: 
WWW.WIRUAUTO.EE
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Ostan külgkorviga vana 
mootorra  a, pakkuda 
võib ka lihtsalt vana 

mootorratast, 
külgkorvi ja varuosi. 

Tel 527 4255TeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. 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

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

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

• Santehnilised ehitus- ja 
parandustööd. Biopuhastite, 
septikute paigaldus ja müük. 
Küsi pakkumist ka hajaasustu-
se programmile! Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

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

EHITUSTEENUS

• Biopuhastite, septikute 
paigaldus ja müük .  Küsi 
pakkumist ka hajaasustuse 
programmile! Santehnilised 
ehitus- ja parandustööd. Tel 
5757 0202, erlend@eestisep-
tik.ee

• Kütte-, vee- ja kanalisat-
sioonitööd. Eramajas, korteris 
kui ka tootmishoones. Teh-
nosüsteemide hooldus, re-
mont ja diagnostika. Erivälja-
sõidud 7 päeva nädalas. info@
watercat.ee, tel 5697 9409

• Ventilatsiooni ja torutööd lää-
ne-Virumaal. Tel 5192 0913

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Valmistan uksi/aknaid/köögi-
mööblit. Tel 5349 6065

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

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

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

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

• Pakume üldehitusteenust. Tel 
501 3862

• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Tel 5633 1530

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

• Maalritööd. Tel 503 0406

• Teeme igasuguseid lammutus-
töid. Tel 5891 6787  

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

• Kogemustega elektrik teostab 
erinevaid elektritöid. Hind kok-
kuleppel. Tel 5689 4149  

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

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

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

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

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

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

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust  (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Müün, paigaldan ja
 remondin õhksoojus-

pumpasid ja 
konditsioneere. 

Tel 502 4944
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

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 8-tollise rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 
CC (1600 €), 200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D 
lastele 60CC (400-425 €).
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega; 
140CC (1200 €); 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 (Hind 375 €) ATVle (300 €), krossikale 
125CC (260 €). 4T, 2T 50CC (425 €)
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 165 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

Katuste lumekoristus ja 
jääpurikate eemaldus. 

Tel 5553 0770

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

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

NAISTE- JA MEESTEJUUKSURID
5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK
Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

Võtame tööle naistejuuksuri. 
Tel 5897 9293

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• 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

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

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

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

• 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

Ostan pildil olevad esemed. 
Värvid võivad erineda. 

Pakkuge ka teisi Tarbeklaasi 
vaase ja karahvine. 

Tel 529 1288

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

MUUD TEENUSED
• FIE Õmblusmasinad: Uued 
ja kasutatud masinad. Praegu 
müügil Veritased 100-400 euroni 
ja teised masinad, soodsalt moo-
torid, pedaalid, käärid, teritused 
jne. Helista 24/7 tel 558 8429, Priit

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

• Soojuspumbad, müük ja pai-
galdus. Meilt ostetud soojuspum-
padel hooldus soodushinnaga. 
TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• Kogemustega kõrgharidusega 
raamatupidaja osutab fi rmadele 
raamatupidamisteenust. Tel 
55686 385, 5688 7448; e-mail: be-
nedicion2@gmail.com 

• Pakume halumasina teenust, 
hind 15 €/tihumeeter. Tel 5390 0545

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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175

• Müüa uus inverter generaa-
tor 6kW, bensiin. Lisainfo tel 
523 5181

• Müüa terve 1943 aastakäik 
rindelehed (UUS RADA) 140 
tk. Nõukaaegseid vene- ja 
eestikeelseid lasteraama-
tuid, tehnika ajakirju, post-
kaarte ja marke, märke, ka-
lendreid, tikutoosietikette, 
vimpleid, vanu kellasid, fo-
totehnikat, ordeneid, albu-
meid, heliplaate ja kassette, 
lauanõusid, raadioid, telefo-
ne, ja kila-kola. Helista õhtuti 
tel 508 6959

• Müüa nõukaaegsed kino-
projektorid  (UKRAINA ja 
LUTŠ) palju fi lmilinte (8 mm 
ELU), telefonikaarte, suve-
niire, šellak- ja vinüülplaate, 
helikassette, roostevabast 
õlleankru, vana mootorratas 
K-175 A.dokumendiga, EW 
ja Tsaariaegseid fotosid ja 
postkaarte ja muud kila-kola. 
Helista õhtuti tel 508 6959

• Müün soodsalt vanu vinüülplaa-
te. Tel 528 3749

• Müüa 100 vinüülplaati. Tel 5803 
3383

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

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

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

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

• Ostan Tarbeklaasi ja kristall-
nõusid,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid 
ja muud! Tel 5607 6805

• Ostan murutraktori. Tel 5687 
5845
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

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 ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

kuulutused.kuulutaja.ee

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 50 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

MÜÜA KÜTTEPUID 
Toores lepp, kuiv lepp, 

saadaval ka sangleppa ja kaske. 
Puud on laotud 5 m3 alustele.
Puu pikkuse lõikame vastavalt 

kliendi soovile. Transport hinnas. 

Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, 
paigaldab ja hooldab! Kui 
otsid õhksoojuspumpa küsi 
meilt pakkumist! Tasuta kon-
sultatsiooni tel 5662 2050 või 
http://www.rakverekliima.
ee Lisaks nüüd müüme ja 
paigaldame õhk-vesi soojus-
pumpasid. Küsi pakkumist 
ka meilt!

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

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises ko-
tis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 3,50 €/kott ja kasel 
4 €/kott. Tel 505 1528

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553       

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

• Müüa 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 lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa toored lõhutud kütte-
puud. Halu pikkus vastavalt klien-
di soovile. Saadaval: hall lepp 
ja must lepp. Hinnad alates 45 
€/ruum. Lääne-Virumaa, Väi-
ke-Maarja vald. Tel 5375 4750

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud, sanglepp. Tel 5192 4320

EHITUS

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

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

•  Müüa soodsalt saematerjali. 
Tel 501 2905   

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa sõelutud musta mul-
da, asukoht Rakveres, lisainfo 
telefonil 526 1408

• Müüa purustatud hobusesõn-
nikut. Tel 5557 2217

• Müüa 2 korpustaru ja mesindu-
sinventari. Tel 5365 4814

OST
• Ostan traktori JUMZ rippsüs-
teemi. Tel 520 0226

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

• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 
5845

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• 

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

•  Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami ja 
kila-kola, viina ära teie mitteva-
jalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

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

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

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

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

TEATED

• Väike Pesubutiik - Naistepäeva 
puhul kõik naiste pesu ja päe-
vitusriided kuni -30 %. Asukoht 
Lai 2, Rakveres, Doren Ilusalongis. 
Müük kokkuleppel, palun helista-
ge tel 5354 0046

• Taaskasutuskauplus Maara
Rakveres, Laada 14 – müügil hea 
valik meeste jalanõusid

• Rakvere kesklinnas kaotatud 
kuuldeaparaat, leidjal teatada 
tel 525 2438

TUTVUS

• 60-aastane maal elav Virumaa 
mees soovib leida kooseluks 
naisterahvast, kellele meeldiks 
ka maal. Tel 5364 0746

• 60-aastane nooruslik positiivse 
ellusuhtumisega vaba naine soo-
vib tutvuda 60-72aastase vaba 
mehega. Helistada võib üle Eesti 
ja kaugemalt. Tel 5461 7993

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 küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min



Kuulutaja reede, 11. märts 202214 TASUB TEADA

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.68 0.80

Roheline sibul kg 8.00

Küüslauk kg 10.00 12.00

Mugulsibul kg 2.50

Hapukapsas kg 2.50

Porgand, peet, kaalikas kg 1.50

Mustrõigas kg 2.00

Jõhvikad liiter 5.00

Õunad kg 2.50

Mesi kg 7.00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5.00

Värsked räimed ja kilud kg 1.50

HINNAD RAKVERE TURUL 10. MÄRTSIL 2022 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

TÄNA MAAILMAS

1941: lääneriigid saatsid venelastele viskit ja šokolaadipekki
Täna 81 aastat tagasi, 11. 
märtsil 1941. aastal võttis 
Ameerika Ühendriikide 
Kongress vastu seaduse 
sõjalise ja majandusliku abi 
andmiseks Teises maa-
ilmasõjas osalevatele riiki-
dele, mille kaitsmine oli 
USA enda kaitse seisuko-
hast vajalik. Seda abiprog-
rammi nimetatakse lühidalt 
Lend-Lease’iks ehk lendlii-
siks.

Allan Espenberg

Mõiste Lend-Lease, mida paljud 
on ilmselt kuulnud, on moodus-
tatud kahest ingliskeelsest sõnast: 
„lend“(laen), ja „lease“ (rent). Sa-
geli arvatakse, et lendliisi tarnete 
saamine oli Nõukogude Liidu ai-
nuõigus, kuid see polnud nii. See 
süsteem hakkas toimima juba enne 
seda, kui Nõukogude Liit sõtta sat-
tus: vastav seadus võeti USAs vastu 
1941. aasta varakevadel, aga Ve-
ne-Saksa sõda algas alles sama aasta 
suvel.

Kokku osales selles materiaal-
se abi rahvusvahelises projektis 44 
riiki – ühed andsid ja teised said. 
Lisaks USAle ja Nõukogude Liidule 
olid programmiga hõivatud Ing-
lismaa, Kanada, Austraalia, Poola, 
Hiina, Iraan, Egiptus ja paljud teised 
riigid.

Võib tekkida õigustatud küsimus, 
et miks laenamine ja rentimine, mit-
te aga müümine. Selgitus on väga 
lihtne, sest Ameerika Ühendriiki-
des kehtis tollal keeld müüa relvi 
teistele riikidele. Seetõttu andsidki 
ameeriklased vastavalt laenuliisingu 
seadusele oma relvad justkui laenuks 
neile riikidele, kes võitlesid Hitleri ja 
tema liitlaste vastu. Pärast võitu tuli 

aga kogu säilinud varustus USAle 
tagastada. 

Esimene kaubasaadetis 
Nõukogude Liidule
Vaid kaks nädalat pärast Saksamaa 
rünnakut Nõukogude Liidule saatis 
Briti peaminister Winston Churc-
hill Stalinile erasõnumi: „Me teeme 
kõik, et teid aidata nii palju, kui aeg, 
geograafilised tingimused ja meie 
ressursid lubavad.“ Möödus veidi 
rohkem kui kuu ja see lubadus hak-
kas teoks saama.

Esimeseks testiks oli operatsioon 
koodnimega „Dervish“. 12. augustil 
1941 lahkus Liverpoolist seitsmest 
transpordilaevast koosnenud rühm. 
Et mitte läbida Euroopa ranniku lä-
hedal asuvaid ohtlikke tsoone, kus 
peremehetsesid sakslaste allveelae-
vad, tuli Venemaa põhjasadamatesse 
minna ringiga. Konvoi saabus Ar-
hangelskisse 31. augustil 1941. aastal.

Esimese partiina saadeti venelas-
tele 15 hävituslennukit, umbes 4000 
süvaveepommi ja magnetmiini, 10 
000 tonni kautšukit, mitukümmend 
tuhat paari sõjaväesaapaid ja muud 
vajalikku.

Hiljem kaupade valik laienes. Nõu-
kogude juhtkond mõistis, et Hitleri 
ees hirmunud liitlased on valmis mit-
te koonerdama sõjaraskuse alla sat-
tunud NSV Liidu materiaalse abista-
misega ning koostas vajaminevatest 
asjadest üha pikemaid nimekirju. Ja 
peaaegu alati need taotlused täide-
ti. Kuid lisaks strateegiliselt oluliste 
kaupade ametlikule tarnimisele toi-
mus ka „mitteametlik lendliis“, mis 
seisnes selles, et Inglismaa ja USA 
elanikud saatsid sõdivatele venelaste-
le kasulikke kingitusi. 

Inglastelt saadi 
alkoholi ja villaseid sokke
Üldiselt organiseerisidki kõik esi-
mesed Arktika-konvoid Nõukogude 

Liitu britid. Ameeriklased sõlmisid 
vastava lepingu Venemaaga alles 
1942. aasta mais. Konvoi „Dervish“ 
toimetas Suurbritanniast NSV Lii-
tu nn sekundaarse lendliisi: ingla-
sed jagasid venelastega osa sellest, 
mida ameeriklased ise neile saat-
sid, aga lisasid endi poolt ka muid 
tooteid.

Britid saatsid sõdivatele nõuko-
gude vägedele oma hävituslennu-
keid Hurricane, tanke Valentine, 
veoautosid ja mida kõike veel. Kuid 
koos sellise ametliku nomenkla-
tuuriga veeti ka hulgaliselt mitte-
ametlikke kaupu: nendeks olid Su-
urbritannia tavakodanike poolt 
Punaarmee sõduritele kogutud 
kingitused.

Näiteks tankide Valentine sees 
olid pakid nende sõjamasinate tule-
vastele meeskondadele: villased so-
kid, labakindad, küpsisekarbid. Aga 
tankisuurtükkidesse oli „laaditud“ 
alkohol. Britid toppisid torudesse 
viskipudeleid ja katsid need väljast-
poolt riidekaltsudega kinni. 

Alguses tekitasid sellised eba-
seaduslikud kingipakid venelastes 
hämmeldust. Kui hakati saabunud 
Briti tanke üle vaatama, märgati, et 
suurtükitorud on millegagi ummis-
tunud. Nii prooviti torusid puhas-
tada ja pika tokiga rämps välja lüüa. 
Pudelid alkoholiga kukkusid välja 
ja loomulikult puruks. Nõukogu-
de sõjaväevõimud said sellest teada 
ja andsid kohe korralduse: mere 
tagant saabunud sõjaväemasinaid 
tohivad üle vaadata ja kontrollida 
ainult ohvitserid! Edaspidi võeti pu-
delid hästi ettevaatlikult tankitorust 
välja. 

Oli ka tõsisemaid ja kasuliku-
maid kingitusi. Nii näiteks saadeti 
Inglismaalt mootorratas BSA, mida 
kasutati ühes nõukogude väeüksu-
ses. Välimuselt oli lihtne kindlaks 
teha, et seda sõidukit kasutati enne 

Punaarmeele saatmist rahumeelseks 
tööks: seda oli näha kamuflaažikihi 
all säilinud tsiviilvärvingust. See tä-
hendas, et keegi inglise vabatahtli-
kest sõitis oma mootorrattaga laeva-
le, mis oli suundumas Venemaale, ja 
palus laadijatel peita tema sõiduriist 
trümmi. 

Ameerikast saabus 
šokolaadipekki
Ka Ameerikast saadeti NSV Liitu 
mitmesuguseid seadmeid ja mater-
jale, millest mõni oli päris üllatuslik. 
Nii olid nõukogude sõjaväemundril 
tavalised metallnööbid, mille välis-
küljele olid trükitud viisnurk, vasar 
ja sirp. Aga tagaküljele oli trükitud 
ingliskeelne kiri „Made in Chicago“. 
USAs valmistati miljoneid jalatsi-
paare spetsiaalselt nõukogude lõike 
järgi, et neid oleks mugav Puna-
armees kasutatud jalarättidele peale 
tõmmata.

Lend-Lease’i raames Euroopa rii-
kide toiduga varustamise tagamiseks 
ehitasid ameeriklased mitu uut te-
hast, mis tootsid konserve (hautatud 
liha, piimapulber, munapulber jms). 
Neil oli olemas isegi „peekon šoko-
laadis“, mis võib tunduda anekdoo-
dina, kuid tegelikult oli tegu eriti 
kaloririkka tootega, mis kuulus vene 
luurajate ja dessantväelaste toidu-
lauale. Ja loomulikult ei olnud see 
šokolaad magus, vaid kergelt soo-
lane. Lisaks „peekonile šokolaadis“ 
saatsid ameeriklased venelastele ka 
toitu „kalkun šokolaadis“. 

Haruldaste kingitustena saade-
ti USAst Venemaale dessantväes 
kasutatavaid minimootorrattaid. 
Dessandi korral lasti spetsiaalsesse 
konteinerisse pakitud mootorrattad 
langevarjuga alla ja seejärel pandi 
mõne minutiga kokku. Selliseid rat-
taid jõudis Nõukogude Liitu väga 
piiratud koguses, kuid mõni neist 
on isegi tänaseni säilinud.

Märts on viimane aeg ennetada kevadisi ja 
suviseid konfl ikte hoonetes pesitsevate lindudega
Linnud hakkavad varsti va-
lima endale sobivaid pesit-
suspaiku. Keskkonnaamet 
soovitab majaomanikel ja 
korteriühistutel kontrollida 
üle ning vajadusel takista-
da lindude ligipääs võimali-
kele pesaehituskohtadele 
hoonetes.

Sigimisperiood on looduses kõige 
olulisem ja tundlikum aeg. Lindude 
ja ka teiste loomade häirimine sellel 
ajal on ebaeetiline ning seadusega 
keelatud.

„Linnud on looduse loomulik osa. 
Kui majaomanikul on varasematel 
aastatel olnud konflikte pesitseva-
te lindudega, siis just praegu, enne 
suurema pesitsushooaja algust, on 
mõistlik ehitised üle kontrollida. 
Kevadeti tasub katused, räästaalused 
ja -avaused, pööningud, voodritagu-
sed, rõdud, aga ka laoplatsid, poo-
leliolevad ehitised ja muud inimese 
poolt tihti kasutatavad kohad hool-
dada ja vajadusel takistada lindude 
ligipääs. Pesitsusajal on selleks juba 
hilja,“ ütles Keskkonnaameti loo-
duskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

Paljud asulates elavad linnuliigid 
on inimkaaslejad, kelle pesitsuspai-

gad on seotud hoonetega. Näiteks 
hakid võivad ehitada oma pesa ven-
tilatsioonisüsteemidesse, varblased 
või kärbsenäpid maja voodri vahe-
le. Tuvid pesitsevad sageli hoonete 
karniisidel, kajakad aga katustel.

Keskkonnaamet on saanud igal 
aastal teateid kajakatest ja varestest, 
kes ründavad oma poegade kaitseks 
inimesi. „Samuti võib inimesi häi-
rida, kui pesapojad roojavad pesa 
lähiümbrust või juba varahommikul 
lärmakalt toitu manguvad. Sellised 

probleemid tabavad majaomanikke 
mais või juunis. Kui soovite neid 
ennetada, on õige tegutseda just 
praegu, enne peamise pesitsushoo-
aja algust,“ sõnas Keskkonnaameti 
looduskaitse peaspetsialist Tõnu 
Talvi.

Paljusid liike meelitab inimeste 
lähedusse pesitsema lihtsasti kät-
tesaadav toit. „Lihtsad toitumis-
võimalused suurendavad oluliselt 
näiteks vareste, hakkide ja kajakate 
arvukust ja pesitsemise tõenäosust 

inimese lähedal. Seetõttu on mõist-
lik vältida lindudele lihtsaid toidu 
leidmise võimalusi meie kodude 
juures – linnalinde mitte toita, kat-
ta kompostihunnikud ning kasutada 
suletud prügikaste,“ möönis Tõnu 
Talvi.

Kuulutaja

Kajakapesa hoone katusel. Kui oma maja katusele linde elama ei soovi, siis on just nüüd, 
enne pesitsusaja algust, oluline hoolitseda selle eest, lindudel poleks ahvatlusi pesa 
punumiseks. Foto: Jan Siimson

Praktilisi nõuandeid:
Kata võrguga või paran-
da võimalikud avaused ja 
augud räästaalustes ning 
mujal. 
Hoia oma katused risust 
ja muust võimalikust 
pesamaterjalist puhtad. 
 Lamekatusel ja rõdul 
ära hoia tarbetuid ese-
meid. 
 Vajadusel kasuta sobi-
vaid peletusvahendeid, 
näiteks röövlinnu kujutisi, 
ridva otsas hõljuvaid tuu-
lelohesid, silma meenuta-
vaid palle vms.
 Paigalda ümbrusesse 
sobivatesse kohtadesse 
pesakaste. Näpunäiteid 
leiab Eesti Ornitoloogia-
ühingu kodulehelt.



Kuulutaja reede, 11. märts 2022 15VABA AEG

„Belfast“ – tundeline lugu ususõjast
Sel nädalal jõuab kinodesse 
seitsmele Oscarile kandideeriv 
Kenneth Branaghi autorifilm „Bel-
fast“. Eelkõige toob see rõõmu 
teatrisõpradele ja neile, kellele 
meeldivad autobiograafilised 
lood.

Margit Adorf

Ma pean ausalt tunnistama, et mina ei 
ole see inimene, kellele „Belfast“ kangesti 
meeldiks. Ei ole üldse sedalaadi film, mida 
vaadata igatseks, minu jaoks liiga kammerlik 
ja liiga mustvalge. Lisaks mustvalge visuaali 
kasutamisele häiris mind filmis väga ka liiga 
teatrilaadne kõla, kohati tõesti tegelaste hää-
led kajasid selliselt nagu istuks filmi vaada-
tes teatrisaalis. Väga selgelt oli aru saada ka 
sellest, et suurem osa filmist oli üles võetud 
stuudios. Plusspoole pealt ütlen, et filmil 
on super hea muusikaline kujundus (heli-
looja Van Morrison) ja operaatoritöö on ju 
iseenesest kena. Hea film on, kas just aasta 
parim, sellele ma vaidleks vastu, aga kui mi-
dagi muud mitte, siis parima muusika eest 
võiks ju Oscari anda. 

Režissöör Kenneth Branagh kirjutas selle 
filmi stsenaariumi kaheksa nädalaga (täis-
pika mängufilmi kohta ülilühike aeg) 2020. 
aastal, mil maailma oli tabanud pandeemia 
ja esimene pikem isolatsiooniaeg. Kohe sa-
mal aastal sai film ka üles võetud – nii suure 

projekti kohta on see nullist alates valmis 
tehtud väga kiiresti. Branagh kasutas loo ju-
tustamisel oma isiklikke lapsepõlvemälestusi 
ajast, mil ta oli 9-aastane Belfasti poisike.

Tegevustik leiab aset 1969. aastal Põh-
ja-Iirimaal Belfastis, peategelaseks 9-aastane 
poisike Buddy (Jude Hill), kes elab koos ema 
(Caitríona Balfe), isa (Jamie Dornan), vend 

Willi (Lewis McAskie) ja isapoolsete vana-
vanematega (Judi Dench ja Ciarán Hinds). 
Muuseas, vanavanemate rollis olevad näitle-
jad on mõlemad Oscarile nomineeritud. 

Ühel kenal õnnelikul hommikul saabu-
vad linna märatsejad, kes loobivad Molotovi 
kokteile, lõhuvad aknaid sodiks, märatsevad, 
karjuvad, peksavad. Buddy satub oma mure-

tust sõjamängust otse selle sõda meenutava 
mäsu keskele. See on ususõda, katoliiklaste 
ja protestantide omavaheline konflikt. Pean 
siinkohal hoiatama, et kes on juba Ukraina 
sõjateemadest endast väljas ja loodab sellest 
filmist mingit lohutust leida, siis parem va-
lige midagi muud. Nii need sõjakaadrid kui 
ka hilisem pastori sõjakas jutlus on küll se-
davõrd intensiivsed, et praeguses üleüldises 
sõjaõhustikus pigem ei soovitaks vaadata. 
Hakkab emotsionaalselt halb, kuigi eks filmi 
seisukohast on need väga hästi ja mõjusalt 
lavastatud. 

Pärast üsna vägivaldset sissejuhatust kul-
geb film siiski enamvähem argises rütmis 
edasi, inimeste elud lähevad edasi, on rõõ-
mu ja muret. Siiski ripub usukonflikt äh-
vardavalt peakohal ja selleski filmis tuleb 
perekonnal teha otsus, kas jääda paigale Ii-
rimaale või kolida ära Inglismaale. Selle pere 
isa otsustab lahkuda. Film jälgibki peamiselt 
seda emotsionaalset teekonda, mis viib ala-
tes tänavasõjast kuni otsuseni ära minna. 

Iiri-Suurbritannia usukonflikti taustast 
niipalju, et selle juured ulatuvad 17. sajan-
disse, kuid möödunud sajandil plahvatasid 
sündmused taas teravalt vägivaldseks 1968. 
aastal ja erinevad kokkupõrked kestsid 30 
aastat, kuni 1998. aastani. Rahutuste käi-
gus hukkus 3000 inimest ja üle 30 000 sai 
vigastada nii tänavalahingutes kui terro-
ristlikes pommirünnakutes. Ma siiski ei 
soovita hakata selle filmi puhul paralleele 
tõmbama Ukraina ja Venemaa sõjaga, need 

on kaks täiesti erinevat olukorda, kuigi 
kindlasti on publik, kes filmi praegu kinno 
vaatama läheb, hoopis teistsuguse hääles-
tatusega kui oleks olnud veel mõned kuud 
tagasi. 

Filmis on suur rõhk ka poisi peresuhetel 
ja tema vanaisa-vanaema õpetussõnadel, 
mida eluteele kaasa võtta. See ei ole polii-
tiline film, autor järgib üsna hästi liini, et 
peategelaseks on 9-aastane poiss ja kõik 
sündmused on kajastatud ikkagi peamiselt 
läbi tema silmade. See on ühest küljest hea 
– ei minda konflikti sisse liiga sügavale, kuid 
teisalt toob see mängu hulgaliselt segadust ja 
arusaamatusi. 

See on väga tundeline film, mitte küll per-
fektne pärl, kuid kui soovite tõelist nätakat 
hingekeelte pihta, siis selle töö teeb linalugu 
kenasti ära. Igal juhul on tugevalt tunda, et 
autoril on selle looga oma sügavalt isiklik 
side, mis on ainult kasuks tulnud. 

Muuseas, kui mõtlete, et mis mees see 
Branagh on ja kas olete tema filme varem 
näinud, siis hiljutistest filmidest oli meie 
kinodes näiteks Agatha Christie krimiloo 
ekraniseering „Mõrv Idaekspressis“ (2017), 
Disney kompanii all tehtud muinasjutufilm 
„Tuhkatriinu“ (2015), märul „Jack Ryan: Va-
riagent“ (2014) - Branagh on laiahaardeline 
kassahitimeister ja tema Belfastist joonistub 
selgelt esile ka see, kus peitub tema armas-
tus kinokunsti vastu. Võrreldes suurema osa 
varasema loominguga on „Belfast“ väga in-
tiimne film. 

RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB

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

Jan Håkanssoni lasteraamatud 
garanteerivad täiskasvanule hea tuju

Ü ha sagedamini otsib 
lugeja raamatukogust 
meelelahutust, midagi 

rõõmsat ja helget, mis aitaks 
unustada masendavat halli 
argipäeva. Selliseid raamatuid 
leiab kindlasti lasteraamatu-
te riiulist. Astrid Lindgreni 
ja Tove Janssoni looming 
on kõigile tuttav, kuid mina 
tahan Teile tutvustada Jan 
Håkanssoni ning tema raa-
matuid „Isa tules ja leekides“ 
ja „Isa purjetab“, mis ilmusid 
eesti keeles Allar Sooneste 
tõlkes (1994 ja 1995.a).

Raamatute autor on sün-
dinud Rootsis, inseneri pere-
konnas 1927. aastal, töötanud 
nii õpetaja, kui ajakirjaniku-
na. Lood raamatus on lõbusad 
episoodid tema pere toime-
tustest. Meil on võimalus lugeda minategelase ja 
tema kahe venna sekelduste rohkest elust ajal mil 
maailmas käis suur sõda. Poisid elasid koos ema ja 
isaga väikeses töölisasulas, vanas tondilossis, mis 
ehitatud I maailmasõja ajal, kus puudusid elekt-
ripliit, külmutuskapp ja keskküte. Kuid poisid 
poleks kuidagi soovinud vahetada kahhelahjude 
soojust elutute ja igavate malmradiaatorite vastu. 

Kus on poisid, seal on pahandused, mille algu-
seks on hea plaan, mis lihtsalt natuke viltu kisub. 
Perele tuli jõuludeks külla eakas sugulane tädi 
Elma. Poistele ei tule mõttessegi teda jõulupakist 
ilma jätta – mis sellest, et nende majanduslikud 
ressursid on ammendatud. Vend Eriku geniaal-
ne mõte teha tädi Elmale kingituseks surimask, 
läheb käiku. Isal rippus seinal Beethoveni kipsist 
surimask, kindlasti rõõmustab sellise kingi üle ka 

tädi. 
Varustatuna kipsitaigna ja lauanoaga hiilisid 

poisid eaka sugulase magamistuppa, et enne tädi 
ärkamist tööga ühele poole saada. Polnud poiste 
süü, et proua otsustas täiesti ebasobival hetkel lä-
kastama hakata ning kogu pange sisu ühekorraga 
tema näole valgus... Kõigest hoolimata möödusid 
jõulud hästi, sest tädi palvel pääsesid poisid karis-
tusest. Oli neil ju eesmärk rõõmustada teda jõu-
lukingiga. 

Peatükk „Isa teeb šampanjat“ võiks olla soovi-
tuslik lugemine igale koduveini tegijale:

Pereisa suur nõrkus oli koduveini tegemine, 
mis tuli tal enda arvates nii hästi välja, et isegi 
asjatundja ei suudaks tema Sauternes`i ja eht-
sa vahel vahet teha. Ühel aastal otsustas isa teha 
šampanjat. Pudelid villitud, pandi need keldrisse 

hoiule. 
Keset talve äratas 

perekonda kõva pauguta-
mine. Neil aegadel võis see 
tähendada ainult kahte asja: 
kas sõda või revolutsioon. Isa 
haaras juhtimise enda kätte, 
kamandas pere ülakorrusele 
ning marssis ema ja laste nutu 
saatel keldrisse. Kahe minuti 
pärast oli ta toas tagasi ning 
kamandas kõiki, sõnagi lau-
sumata, voodisse. Ajapikku 
muutus pere tundetuks ega 
reageerinud enam jalge alt 
kostuvatele mürtsudele, mis 
nende elu saatis. 

Kõik oleks võinud hästi 
lõppeda, kui väikevend Peeter 
poleks ema sünnipäevalauas 
külalistele teatanud, et „isal on 
keldris šampanjat!“ Õnneks 

oli külaliste hulgas perearst, kes keldrist šampuse-
ga tulnud metsaülema haiglasse toimetas…

Jan Håkanssoni kirja pandud lood võiksid 
kindlasti ilmuda kordustrükina, kuid nüüd mit-
te enam lastekirjandusena vaid täiskasvanutele 
mõeldud raamatutena. Kaldun arvama, et tänastel 
koolinoortel on raske mõista, mis on välikem-
merg mille augu kaudu saab väikevenda saata 
ära tooma sinna kukkunud 10-kroonist või mis 
asi on tsiviilkaitseõppus, kus tuleb osaleda. Igale 
täiskasvanud lugejale on aga hea tuju pikaks ajaks 
garanteeritud.

Inge Pikkoja
Uhtna raamatukogu direktor

KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts
15.03 kell 13.00 toimub koosolek Lai 20 ruumis 114. Teemaks:  kaasaegsed 
glükomeetrid ja Dexcom ONE´i sensori kasutamise ning soetamise tin-
gimused. Oodatud on ka uued liikmed. Info tel 5596 6651 Mari Rajasalu

Rakvere Teater
11.03 kell 11 “Sirli, Siim ja saladused” Tamsalu Kultuurimaja, lav Mari An-
ton
11.03 kell 19 „Katk.Est.Used.” Tamsalu Kultuurimaja, lav. Karl Koppel-
maa
11.03 kell 19 „Oi, Johnny” s/s, lav. Peeter Raudsepp
14.03 kell 19 „See kõik on tema” v/s, lav. Helen Rekkor
17.03 kell 19 “Kasvatushoone” v/s, lav. Hendrik Toompere

a
r

Filmi peategelaseks on 9-aastane Buddy (Jude Hill), kelle isa (Jamie Dornan) peab tegema raske otsuse, kas 
jääda Iirimaale või lahkuda koos perega. Foto: Pressimaterjalid 
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Müügil ka subproduktid,
sealiha konservid ja lai valik lemmikutele.
Müügil ka subproduktid,
sealiha konservid ja lai valik lemmikutele.

Info ja ettetellimine tel: 5358 6772
vajanguperefarm@gmail.com perefarm

Sealiha
al veerand seast 2. 04 €/kg2. 04 €/kg2. 04 €/kg
väiksemaks tükeldamise võimalusväiksemaks tükeldamise võimalus

LIHAPOOD RATASTELLIHAPOOD RATASTEL
Lääne-Virumaa kojuvedu

TASUTA
Lääne-Virumaa kojuvedu

TASUTA

Müügil ka subproduktid,
sealiha konservid ja lai valik lemmikutele.

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -

L 9 12  P- suletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID,

KROHVIALUSPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

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

5., 11., 18., 25. ja 31. märts

18. märts

KARDINA- ja RÕIVAKANGAD 1 - 4 €/m
puuvilltrikotaazkangad 6 €/m

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m
220-240 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3,50 - 4,00 €/m

220-240 cm laiad puuvilisa�inkangad 5 - 7,00 €/m
VOODIPESU laadahindadega

Rakveres Lai 22

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786,•

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

Järelmaksu
võimalus!

Oleme avatud:

E-R 8.00-17.30

L 9.00-14.00

+372 53 315 398
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