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Marko, miks kandideerite 
kohalikel valimistel?

Olen nüüd juba 12 aas-
tat kohalikku elukorraldust 
arendanud ja pean seda auas-
jaks. On kogemusi ja tunnen, 
et saan olla kodukohas kasu-
lik. Nii teadmiste, kontaktide 
kui juba läbitud ülesannete ja 
tehtud projektide näol. Ta-
han olla aktiivne kohaliku 
elu edendaja kuniks energiat 
jagub. Hetkel jagub küllaga – 
olen tippvormis.

Eelmistel kohalikel vali-
mistel 2017. aastal toetas 
teid Rakveres enam kui 
900 inimest, mis on üldse 
teine tulemus Rakveres 
peale taasiseseisvumist 
ning parim tulemus viima-
se paarikümne aasta jook-
sul. Enamat on üheksa-
kümnendatel suutnud vaid 
Oleg Gross. Sel korral ole-
te kandideerimas Haljala 
vallas. Miks selline valik, 
kui olete olnud väga soosi-
tud kandidaat Rakveres?

Olen kümmekond aastat 
panustanud Rakvere aren-
gusse, jäägitult. Kõik, kes 
mind tunnevad, teavad, et 
nädalavahetused ja hilisõhtud 
on sageli olnud minu jaoks 
loomulik töö osa. Olen olnud 
nõudlik enda ja oma mees-
kondade suhtes. Selle tule-
musel on Rakvere meeletult 
arenenud. Seda eeskätt väli-
sinvesteeringute, sh Euroopa 
vahendite oskusliku kaasa-
mise abil. Tunnen, et olen 
oma panuse andnud. Teinud 
endast kõik, et maakonna-
keskus muutuks tugevamaks 
ja atraktiivsemaks. Nüüd on 
teiste aeg. Vesi ei tohi seis-
ma jääda ja uutel on võimalus 
teha paremini. Tundsin, et 
vajan uuteks ideedeks ka uut 
keskkonda ja kuna jagan oma 
elukohta Rakvere ja Võsu 
vahel, siis oli lahendus lihtne 
ja loogiline. Juba maavane-
mana töötades heideti mulle 
vallavanemate poolt ette, et 
soosin liigselt Rakveret ja tol-
last Vihula valda. Minu usk 
maakonnakeskuse üliolulisse 
rolli ja põhjaranniku suurde 
perspektiivi ei ole vahepeal 
muutunud.

Mis on kolm kõige põle-
tavamat valdkonda, kuhu 
tunned, et peaksime eel-
oleva nelja aasta jooksul 
vallas tähelepanu pööra-
ma?

Kvaliteetne ja tänapäeva 
ootustele vastav haridus. Elu-
keskkond ja investeeringute 
taotlemine väljastpoolt val-
la eelarvet. Olin Lääne-Viru 
maavanem kui Haljala vald 
langetas raske, kuid vajaliku 
otsuse gümnaasiumi ümber-
korraldamisel põhikooliks. 
See oli eeltingimuseks, et 
saaksime praeguseks ehi-
tusse mineva uue koolimaja 
tarbeks rahastust Euroopa 
Liidu maksumaksjalt, läbi 
põhikooli korrastamise meet-
me. Nüüd on uus koolimaja 
käeulatuses ja kogu valla ühi-
ne eesmärk peab olema lisaks 

uuele olmele ka väga heal ta-
semel sisu loomine. 

Loomulikult on siin kõige 
suurem roll kooliperel, kuid 
ka valla poliitilisel juhtkon-
nal. On ju kooli näol tege-
mist valla hallatava asutusega. 
Sama oluliseks selle koostöö 
ja ühise pingutuse juures 
saavad olema õppurid ise ja 
nende lapsevanemad – ko-
gukond. Koos peame looma 
keskkonna, kust edasi Rak-
vere riigigümnaasiumisse või 
kutseõppeasutusse lahkuvad 
noored oleksid kõige tugeva-
malt ette valmistunud uueks 
etapiks oma haridusteel – pa-
rimas positsioonis.

Elukeskkonna ja investee-
ringute all peate silmas…?

Eeskätt seda, et peame koos 
kõikide volikogusse pürgi-
vate inimestega mõistma, et 
ligi 4500 elanikuga omava-
litsuses, kus maksumaksjaid 
veidi üle 2000, peame väga 
hoolikalt üle vaatama kõik 
kulukohad ja teenused. Vä-

listama raiskamise ja toetama 
elujõulisust näitavaid kante 
ja piirkondi. Ka omaalgatust. 
Toetama erainvesteeringute 
jõudmist valda. Samuti nagu 
kasutame Rakvere linna po-
tentsiaali riigigümnaasiumi 
näol, on ka valla sees mõistlik 
teatud liiki teenuseid ja tege-
vusi kokku panna. Üks valla-
maja, e-teenuste arendamine, 
sotsiaaltöötajate vahetu lähe-
dus. 

Ääremaastumist suuda-
me vältida panustades tee-
deühendusse ja kvaliteeti, 
ühistranspordi paremasse 
korraldusse ja kiire interneti 
igaüheni jõudmist edenda-
des. See kõik ei juhtu hom-
me, kuid sellega peab jõuli-
selt tegelema. Konkreetsete 
ja mõõdetavate sammudega. 
Asukoht on Haljala vallal 
väga hea. Tugevate keskus-
tega ja looduskauni elukesk-
konnaga. Paremaks ja kiire-
maks arenguks vajame ela-
nikkonna kasvu, mida saab 
nii omade hoidmise kui uute 

elanike peibutamise abil. 
Uute elanike jaoks on oluline 
juba eelpool viidatud ühen-
dused, kaugtöö võimalus ja 
keskuste lähedus. Rakvere ja 
Tallinn on mõlemad vaid ki-
viviske kaugusel. Ehitamiseks 
ja uue loomiseks on vaja olla 
aktiivne Euroopa rahastuse 
taotlemisel. See tähendab pa-
nustamist projektide kirjuta-
misse ja ettevalmistusi uute 
rahastusmeetmete avanemi-
seks. Seda olen aastate jook-
sul teinud kõikide oma juhi-
tud meeskondade eesotsas ja 
sellel on olnud praktiline tu-
lemus ja kasu.

Nelja aasta eest toimus 
tollaste Haljala ja Vihula 
valla ühinemine. Teadjate 
sõnul oli selle liidu juures 
suur roll ka teil?

Ei tea kui suur, kuid tollal 
maavanemana langes meile 
suur koormus nii Euroopa 
rahastuse jagamise, maava-
litsuste tegevuse ümberkor-
raldamise kui ka omavalit-

suste ühendamise näol. Olin 
Lääne-Virumaa ühinemis-
te koordinaator-piirkonna 
esindaja Põhja-Eesti regioo-
ni vastavas komisjonis. Ka-
heksandal korral ettevõetud 
omavalitsuste reform suudeti 
siiski lõpuks läbi viia, kuigi 
minu hinnangul liiga väikese 
ambitsiooniga. Üks maakon-
nasuurune omavalitsus oleks 
olnud parem ja elujõulisem. 

Aga tollal jah, Haljala vald 
ja Kadrina ei saanud oma 
huvides ühinemiseks kokku-
leppele ning Haljala ja Vihula 
valla ühinemisel tekkiva valla 
elanike arv oli ligi 500 ini-
mest väiksem kui Vabariigi 
Valitsuse poolt nõutud 5000 
elanikku. Kuna mõlemad val-
lad siiski kokku tahtsid minna 
ja pidasid seda parimaks la-
henduseks, siis tegin niipalju 
kui minust sõltus Tallinnas 
seda liitu kaitstes. 

Mäletan, et Haljala valla-
sekretär Riinaga veel vaidle-
sime, kas suudame sellist eri-
sust saada. Riinal suurt usku 

ei olnud. Minu veendumus 
jäi tollal peale (naerab). Tek-
kinud Haljala vald oli Eesti 
üks väga vähestest eranditest, 
mille teket lubati vaatamata 
elanike kriteeriumi mittetäit-
misele.

Kuidas on teie hinnangul 
selle nelja aasta jooksul 
uue valla kujunemine kul-
genud? Kas võib öelda, et 
nüüd on vald üks ja ühtne?

Ma tahan loota küll. Selge 
see, et kahe valla ühendami-
sel püüavad mõlema valla 
esindajad näidata oma poole 
elanikele, et ühinemisest võe-
ti rammusam tükk. See valla 
keskuse mõiste sisse toomi-
ne ühinemisleppes ja Võsu 
kui keskuse määratlemine 
on heaks näiteks praktikas 
mittevajalikust ja sisuliselt 
mittejõustunud leppest. Valla 
elanikku huvitab ikka teenus-
te olemasolu, kiirus ja muga-
vus, oluliselt vähem vallamaja 
asukoht. Vallamajja satuvad 
meist ikka vähesed või siis 
väga harva. Haljala kaudu 
toimub enamuse liikumine 
ja Võsule kellegi eraldi suu-
namine tundub jabur. Tee-
nuspunktid peavad inimesele 
lähedal olema. Võin kinni-
tada, et Võsu ei kannataks 
vallamaja asukoha muutuse 
pärast üldse. Võsul on ikka 
muud tugevused. Hetkel pea-
me kummalisel kombel üleval 
justkui kahte vallamaja.

Rannaklubil on vallale kuu-
luva kauni hoonena kindlas-
ti paremat kasutust oodata. 
Olgu selleks siis raamatuko-
gu laiendamine, kultuuri-
alase tegevuse avardamine 
vms. Usun, et nelja-aastane 
koostöö on piisav, et nüüd ka 
uute volinike lisandudes aina 
enam ühte jalga käia. Kui sel 
korral kandideerib kokku sui-
sa kaheksa erinevat erakonda 
või valimisliitu, siis tegelikult 
soovime ju kõik ajada valla 
asja. Teed, kogemus, arusaa-
mad võivad erineda, kuid sel-
le jaoks ongi vaja selgitustööd 
ja ühtset inforuumi. 

Peame mõistma, et paljud 
kandidaadid ei tea siiski sisu-
liselt valla toimimisest ja ül-
disemat laadi väljakutsetest. 
See kõik võtab aega. Omalt 
poolt soovin igal juhul vo-
likogusse valituks osutudes 
toetada ühtse asjaajamise ja 
mõistmise kultuuri teket. Vä-
hem isiklikku kiusu, rohkem 
riigimehelikkust. Julgust teha 
valla heaks ka isiklikus plaa-
nis ebapopulaarseid otsuseid.

Teid tuntakse lisaks tööle 
linnapea, maavanema ja 
riigikogu liikmena ka suu-
re spordiharrastuse eest-
vedajana. Eesti suurimaid 
liikumisüritusi „Eesti Öö-
jooks“, „Terve Rakvere Lii-
gub“ liikumissari ja Võsu 
jooksud ning Käsmu lahte 
ületavad ujumised on teie 
loodud. Miks ja kuidas 
leiate selleks veel aega?

Armastusest liikumise 
ja tervete eluviiside vastu. 
Avastasin selle kõik alles 

SUUR INTERVJUU HALJALA 
VALLAVOLIKOGUSSE KANDI-
DEERIVA RIIGIKOGU LIIKME 

MARKO TORMIGA
Kohtume Markoga Haljala Rahvamaja terrassil, tiigi veerel. Ilm on sügiseselt kaunis. On 

tuuline, kuid päike naeratab pilve tagant rõõmustavalt. Kuumad kohvitopsid kõrvale pannes 
alustame endise Rakvere linnapea ja Lääne-Viru maavanemaga vestlust.

Arvo Pärdiga muusikamaja-kontserthoone projekti vedamas. Foto: Ain Liiva
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28-aastasena, kui esmakord-
selt läbisin Helsingis mara-
toni. Sealt alates olen olnud 
sellele valdkonnale müüdud. 
Olen tahtnud teha koduko-
has suuri sündmusi ja hoida 
seeläbi nii Rakveret kui Võ-
sut pildis. Pakkuda elanikele 
võimalust suurte või eriliste 
sündmuste nautimiseks, et-
tevõtjatele teenistust ja piir-
konnale mainekasu. 

Ajapuudusel olen mitme-
test projektidest aastate jook-
sul loobunud, kuid sõprade, 
toetajate ja partnerite toel 
jätkame osade tegevustega 
siiski. Kuigi ma ei ole igapäe-
vaste juhtimisotsuste juures 
enam tegev, siis seisan vähe-
malt selle eest, et väiksemagi 
võimaluse juures saaksime 
kodukohas jätkata. Noorem 
generatsioon oleks vist juba 
ammu kõikide sündmustega 
liikunud linnadesse, kus tar-
bijaid rohkem ja omavalitsu-
se huvi suurem. Teeme, sest 
meeldib – niikaua kuni mees-
kond jaksab ja inimesed soo-
vivad osaleda.

Mis on hetkel pakilisemad 
teemad riigis ja kas parla-
mendi liikmena on võima-
lik erilist tähelepanu pöö-
rata ka kodukandile?

Üle ega ümber ei saa COVI-
Diga seonduvast. Tean, et va-
litsusel on sellest tulenevaid 
teemasid ja väljakutseid roh-
kem kui keegi meist esma-
pilgul arvata võiks. Enamus 
otsuseid ühes valdkonnas on 
seotud ja mõjutavad riigi toi-
mimist, demokraatia aluseid 
või inimeste õiglustunnet ka 
muudes valdkondades. 

Muret teeb elektrihind, mis 
kimbutab valusalt enamust 
Euroopast. Väga keeruli-
seks on kujunenud olukord 
Suur-Britannias, kus problee-
me ka kütuse kättesaadavuse-

ga. Venemaapoolne gaasitar-
nete mõjutamine jpm. Põ-
hiseaduskomisjoni liikmena 
tegelen igapäevaselt ka õigus-
riigi ja inimeste turvatunde 
küsimustega. Meie kõigi põ-
hiõiguste kaitsega. Reformi-
erakonna hetkel suurimateks 
töövõitudeks pean õpetajate 
oodatust suurema palgatõusu 
kindlustamist, meie eakate 
pensionitõusu ning keskmise 
pensioni tulumaksust vabas-
tamist 1. jaanuarist 2023.

Kohaliku tasandi osas võin 
vist elutöö tehtuks lugeda. 
Riigikogu-poolne heaks-
kiit Arvo Pärdi nimelise 
kontserthoone rahastuseks, 
suurusega 16 miljonit eu-
rot, peaks olema läbi aegade 
suurim riiklik otseinvestee-
ring Lääne-Virumaale. Mul 
oli au selle projekti tarbeks 
omal ajal linnavolikogult 
projekteerimisrahastus saa-
da, projekteerimine läbi viia, 
hr. Pärdiga nime kasutami-
se leping sõlmida ja nüüd ka 
parlamendi liikmena tagada, 
et see raha ikka meile tuleks. 
Usun, et keegi ei arva, et Rii-
gikogus oldi suuresti seda 
meelt, et Rakveresse sellises 
mahus investeering peaks 
tulema. Ei oldud. Pigem oli 
üldine arusaam, et üks Pär-
di maja (Arvo Pärdi keskus 
Laulasmaal) on juba olemas. 
Kogu oma poliitilise kapita-
li ma igal juhul selle projekti 
rahastuse nimel välja käisin. 
Tuge oli kindlasti ka teistest 
parlamendisaadikutest, kes 
Lääne-Virumaalt valitud ja 
üheks õnnestumise kritee-
riumiks oli kindlasti Refor-
mierakonna valitsusvastutuse 
kandmine. Eks sellised suured 
otsused on alati vähem või 
rohkem poliitilised valikud 
ning valitsejate nägu.

Aga võimalust meie kanti 
toetada on olnud eelnevaltki. 

Maavanemana Võsu-Käs-
mu kergliiklustee ehitami-
se prioriteetseks seadmine 
maakondlikus komisjonis, 
Võsu rannaala uuendami-
seks vahendite leidmisele 
kaasa aitamine (Piirkondade 
Konkurentsi Tugevdami-
se meetme üleriigiline jääk), 
Haljala-Rakvere kergliiklus-
tee kokku viimine, kus alg-
selt oli kahel vallal plaanis 
kokku mitte minevalt oma 
lõigud eraldi välja ehitada. 
Valla piiriüleste projektide 
korraldamine ei ole lihtne, 
seda nii rahastuse leidmise 
kui sisulise koostöö tegemise 
osas. Aga kõrvalt ja neutraal-
se toega on see sageli lihtsa-
mini saavutatav. Eks neid asju 
ole olnud oluliselt rohkem ja 
samal moel seisan edaspidigi 
oma kandi eest, kus võimalik. 
Unustamata vastutust kogu 
Eesti ees.

Kuidas peavad teie töö-
tempole vastu pereliik-
med ja kas pere noorim 
teeb juba isale etteheiteid 
ka vähese koosveedetud 
aja tõttu?

Mul on õnn olla abielus suu-
repärase inimesega, kes toetab 
mind alati ja jäägitult. Abikaa-
sa Jule on kunstniku ja huvi-
kooli juhina ise kõrge tööee-
tikaga ja teab, mida tähendab 
oma ideede ja uskumuste 
nimel pingutamine. Tema et-
tevõtjana ja mina poliitika ku-
jundajana, avaliku teenistuja-
na. Usun sellesse, et meil kõi-
gil on suurem roll ühiskonda 
panustamiseks, sageli ka oma 
pere arvelt. Oleme  oma peres 
sellise tempoka rütmiga har-
junud. Kümneaastane poja 
pole teistsugust isa näinudki. 
Loodan, et suudan pigem te-
male sellist tehatahtmist edasi 
anda. Koosveedetavad hetked 
on meil sellevõrra läbimõel-

dumad ja aktiivsemad. Räägi-
me ja harime pojaga üksteist 
väga palju. Püüan temast teha 
head inimest ja tema peegel-
dab mulle tagasi seda siirust ja 
rõõmu elu lihtsatest asjadest.

Mida soovitate tänasele 
lehelugejale, kel hääl veel 
andmata ja kes kaalub 
erinevate kandidaatide va-
hel?

Esiteks teen veelkord üles-
kutse kõikidele Haljala valla 
ja Lääne-Virumaa inimeste-
le. Palun minge valima! Meie 
tavapärane valimisaktiivsus 
on tublisti alla 60% valimi-
sealisest elanikkonnast, mis 
tähendab, et sisuliselt ei lähe 
oma kodukoha käekäigule 
hoogu andma iga teine ini-
mene. Oleme sellest keskmi-
sest tugevamad – oleme pare-
mad ja hoolivamad!

Usun, et kõik soovivad val-
lale head, kuid soovitada saan 
siiski inimesi, keda tunnen. 
Vali Haljala valla Reformi-
erakonna meeskonna tublide 
tegijate seast. Uno Õunapuu 
Võsupere/Palmse kandist, 
Eha Sirelbu, Andres Truman, 
Raili Seiton ja Ivar Lilleberg 
Võsult. Greete Toming, Ma-
dis Putko, Anti Tõld, Too-
mas Varek ja Alvar Jõe Hal-
jalast. Viljar Larin Aasperest, 
Karel Aasrand Vergist ja 
Jaanus Nuutre Vainupealt, 
Krista Keedus Sagadi taus-
taga. Need on inimesed, kes 
tunnevad oma kanti, teavad 
kohalike muresid ja ootusi 
valla juhtimisele – kogukon-
na tulevikule. Sinu hääl loeb, 
iga hääl loeb! Mine kindlasti 
valima.

Intervjueeris Haljala vallavolikogu 

hariduskomisjoni juht ja äsja 

aasta klassijuhatajaks pärjatud 

Greete Toming.

Tantsimine on abikaasade ühine kirg. Foto: Meelis Meilbaum
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„Hõbestuv“ ühiskond kätkeb konfl ikte ja võimalusi
Tallinna Tehnikakõrgkool kor-
raldas eelmisel nädalal Rak-
veres pikaealisuse konverent-
si „Kuldaja rock’n’roll – vali-
kud ja võimalused“. Nii Eestis 
kui Euroopas on domineeri-
mas 50 pluss eas inimesed, 
see toob kaasa vajadused 
muudatuste järgi tööturu ja 
pensionite osas. 

Katrin Uuspõld

Konverentsi avanud sotsiaal-
kaitseminister Signe Riisalo 
sedastas, et me kõik tahame 
elada kaua, aga ka tervelt. Va-
nuses 65+ on ministri sõnul 
Eestis täna elanikke pea vii-
endik, aastaks 2040 prognoo-
sitakse, et selle vanuserühma 
osa elanikkonnast on juba 
veidi üle veerandi. 

„Eaga kaasnevad aga piiran-
gud. Meie nägemine-kuul-
mine halveneb, pikeneb see 
osa elust, mil vajame kõrval-
abi,“ nentis Riisalo ja lisas, 
et tulevikus muutuvad üha 
olulisemaks koduteenused, 
et eakad saaksid võimalikult 
kaua elada oma kodus – pole 
mõeldav, et veerand elanikest 
elaks hooldekodudes. See tä-
hendab aga tema sõnul sisu-
list ettevaatavat sotsiaaltööd 
kohalikes omavalitsustes, 
uute teenuste ja innovatsioo-
ni kaasamist. 

Poliitik ja Europarlamendi 
saadik Yana Toom tõi statis-
tikast välja, et kui aastal 2006 
oli Euroopas ühe pensionäri 
kohta neli töötajat, siis aas-
taks 2050 on kaks töötajat 
pensionäri kohta. Ta viitas, 
et Euroopa Liidu aluslepingu 
kohaselt on sotsiaalpoliitika 
iga riigi enda äranägemise 
järgi korraldada. „Sotsiaalne 
ebavõrdsus riikide vahel tä-
hendab seda, et mõned riigid 
jooksevad inimestest tühjaks. 
See, mida nimetatakse tööjõu 
vabaks liikumiseks, tähendab 
mõne riigi puhul emigrat-
siooni,“ rääkis Toom.

Rääkida mälestusi
Tartu Ülikooli sotsiaaltöö 
lektor Marju Selg tõdes, et 
ühiskonnas on tugev sotsiaal-
ne surve olla noor. „Miks ma 

ei tohi olla vana?” püstitas 
Selg küsimuse. „Igal eluastmel 
on elu elamist väärt.”

Kui eakas inimene jutustab 
minevikust, siis seostatakse 
tema sõnul seda sageli lähe-
neva dementsusega, kuid asi 
on vastupidi: oma lugusid ju-
tustades mõtestame oma suh-
teid, oma elatud elu. 

„Mälestused annavad enese-
usku, lootust nii jutustajale 
kui kuulajale. See seob põlv-
kondi,” ütles Marju Selg. Ta 
tõi välja psühholoogide leitud 
seose, et need lapsed, kes tea-
vad rohkem oma esivanemate 
päritolust ja eluseikadest, on 
statistiliselt õnnelikumad ja 
edukamad.

„Neid lugusid räägitakse 
muu elu keskel. See näitab, et 
peres on suhtlemiskombed, et 
on võimalik rääkida ja ka lap-
sed õpivad rääkima asjadest, 
nad saavad peresündmuste 
käigust teada, nii lõbusatest 
kui kurbadest sündmustest. 
Laps hakkab tundma end osa-
na põlvkondade järgnevuses, 
ta tunneb, et kuulub millesse-
gi suuremasse,” arutles Marju 
Selg. 

Teistmoodi pensionipõlv
Ettevõtja ja koolitaja Marko 
Rillo nentis, et uued tervise-
tehnoloogiad võimaldavad 
eluea pikenemist. Ta viitas, 
et juba on maailmas suudetud 

tüvirakkudest luua bioprin-
ditud organeid ning tõenäo-
liselt saab mõne aja pärast 
laboris inimesele uued „varu-
osad“ valmis teha. 

Kuid eluea pikenemine 
toob kaasa ka väljakutseid. 
Pensioni mõte on ühelt poolt 
vältida nõrgemate vaesust ja 
teisalt säilitada inimese senis-
te sissetulekute tase. „Pension 
ei ole enam auhind vanaks 
saamise eest,” märkis Rillo. 
„Ühest küljest elame kauem 
ja suure tõenäosusega riigilt 
tuge ei tule.” 

Ta tõi välja, et arvestada tu-
leb ka tööelu muutumisega, 
paljud tööd automatiseeri-
takse, mitmed ametid sellisel 
kujul kaovad, kohaneda tuleb 
uute tehnoloogiatega. 

Millised praktikad toimivad 
maailmas, kus sul ei ole või-
malik eriti tulevikku ennusta-
da? „Õpi uut, otsi sõprussuh-
teid, kohanda oma plaane,” 
soovitas Marko Rillo.

Vanuseline tõrjumine 
tööjõuturul
Eesti Avatud Ühiskonna 
Instituudi juhataja Iris Pet-
tai nentis oma ettekandes, et 
Eestis on iga kolmas töötaja 
50+ vanuses: 50-59aastastest 
töötab 81%, 60-74aastastest 
töötab 38%.

Hiljutisele uuringule tugi-
nedes tõi Pettai välja, et ette-

võtjad eelistavad nooremat 
tööjõudu, 50+ värbamine 
tundub tööandjale keerukas, 
ei peeta vajalikuks töökoh-
tade kohandamist eakatele, 
iseloomulikud on eelarvamu-
sed vanemaealiste töötajate 
suhtes, minimaalselt panusta-
takse nende koolitamisse, sest 
ollakse veendunud, et see ei 
tasu end ära. 

Samas rakendab 87% uu-
ringus osalenud ettevõtetest 
50+, kuid iga teine tööandja 
on päri, et võrreldes noortega 
on vanusest tulenevaid takis-
tusi tööturul. 

Pettai nentis, et tööturul 
on ulatuslik vanuseline tõr-
jumine ja palgalõhe – eaka-
mad teenivad viiendiku võrra 
vähem kui nooremad samal 
ametipostil, eakamaid on 
rohkem lihttöölistena, vähem 
spetsialistide seas. 

„Vanusest on saanud töö-
turul määrav tegur,” ütles Iris 
Pettai ja lisas, et nö allakäi-
gutrepp algab juba 40. eluaas-
tast. „Parim vanus töökohale 
kandideerimiseks on Eestis 
20-39, sõltumata inimese os-
kustest, teda usaldatakse va-
nuse tõttu rohkem. 50-59 va-
nusest tuntakse end tööturul 
juba täiesti tõrjutuna,” märkis 
ta. 

„Mõtteviisis, et õppimi-
ne lõpeb 20ndates, karjäär 
40ndates ja tööelu 60ndates, 
ei ole jätkusuutlik. Selline 
arusaam ja vanusesurve on 
ohtlik,” ütles Pettai. Tööandja 
jaoks, kes soovib konkurent-
sis püsida ja soovib leida head 
tööjõudu, on Pettai sõnul 
võtmeküsimuseks töökol-
lektiivis mitme põlvkonna 
juhtimine. 

„Rahvusvahelised tipporga-
nisatsioonid on mitme põlv-
konna koos töötamist palju 
uurinud ja järeldavad, et need 
organisatsioonid on eduka-
mad ja vastupidavamad. Töö-
keskkond peab sobima kõiki-
del eluetappidel ja võtmesõ-
na on paindlikkus,” nimetas 
Pettai. 

Ta nentis, et kui 90nda-
tel väärtustati Eestis ambit-
sioonikaid juhte, siis nüüd 
on vaja juhtidel liberaalset 

demokraatlikku stiili, mille 
võtmeks on efektiivne mees-
konnatöö, erinevate põlv-
kondade ja rahvuste värbami-
ne ning rakendamine.

Vaimne vorm
Wellness Orbiti tegevjuht 
Kaur Lass rõhutas oma 
ettekandes, et inimese aju on 
neuroplastiline ja treenitav 
ning iga päev on vaja treeni-
da oma aju ja vaimset vormi. 
„70ndatel oli jõusaalis käimi-
ne väga kummaline, täna on 
jõusaal igas kaubanduskesku-
ses. Aga kui vaatame vaimset 
vormi, siis seda ei treenita,” 
nentis Lass.

Ta viitas, et üheksa inimest 
kümnest on kokku puutu-
nud vaimse probleemiga ning 
kolmandik haiguslehti võe-
takse Eestis vaimse tervise 
probleemiga. „Kui meil ei ole 
oma sisemaailma juhtimise 
oskusi, siis varem või hiljem 
peab keegi aitama. Loode-
takse, et on tablett, mis teeb 
meid korda, aga seda ei ole,” 
ütles Kaur Lass ja lisas, et abi 
saadakse kaua kestvate te-
raapiate ja medikamentide 
koostöös. 

„Pikaealisuse ja õnne võti 
on isiklik vastutus: sa pead ise 
tegema midagi oma vaimse 
tervise heaks,” ütles Lass, täp-
sustades, et sõna „pead” võib 
asendada ka sõnaga „saad”.

Lavastaja, näitleja ja ette-
võtja Rein Pakk, kel vanust 
53, teatas auditooriumile, et 
„53 on uus 35“. „Keskiga on 
eluperiood, millest lapsena 
unistasin, sest see on minu 
enda aeg, mina olen selle va-
litseja,“ rääkis Pakk ja tunnis-
tas, et ootus on ära tasunud. 
„Kõige mõnusam aeg, mida 
siiani kogenud olen.“

Selle mõnusa aja pikenda-
mise nippidena soovitas ta 
iga tegevuse juures lahkuda 
enne kulminatsiooni, võtta 
ette midagi uut ning reisi-
da elus võimalikult vähese 
pagasiga. 

„Keegi tark ütles kunagi, et 
elu puhul ei ole tähtis pikkus, 
vaid sügavus. Mina ütlen: üks 
ei välista teist!“ kostis Rein 
Pakk.

„Kes vana halli austab, selle käsi hästi käib – see on lugupidav suhtumine möödunud 
aega ja nendesse inimestesse, kelles see aeg kehastub,“ tõdes Tartu Ülikooli sotsiaaltöö 
lektor Marju Selg. Foto: Kaie Kranich

MÕNE REAGA

Kuni pühapäevani 
saab anda oma hääle 
kohalikel valimistel

E-hääletamine kestab kuni 
16. oktoobri õhtuni kell 20. 
Riigi valimisteenistuse juht 
Arne Koitmäe toonitas, et 
juhul, kui valija tunneb, et 
e-hääletamise hetkel pol-
nud tema hääletamise sa-
lajasus tagatud, on tal või-
malus kuni laupäeva õhtuni 
oma valikut uuesti e-hä ä le-
tades muuta. „Kui vali-
ja on valimistel osalenud 
nii elektrooniliselt kui ka 
pabersedeliga, lä heb arves-
se ainult jaoskonnas tehtud 
valik. Sellest aastast saab 
valija veel ka pühapäevasel 
valimispäeval jaoskonnas 
pabersedeliga hääletades 
oma e-häält muuta,“ märkis 
Koitmäe. 

Reedest pühapäevani on 
avatud kõik 448 valimis-
jaoskonda üle Eesti. „Nen-
dest valimistest alates on 
kasutusel elektrooniline 
valijate nimekiri ehk paberi 
asemel on nimekiri arvutis. 
See tähendab, et valija pole 
enam seotud ühe kindla 
valimisjaoskonnaga ja saab 
oma valimisringkonna pii-
res valida, millises jaoskon-
nas hääletamas käia,“ ütles 
Koitmäe.

Kui valijal on tervislikel 
või mõnel muul mõjuval 
põhjusel raske või keelatud 
(näiteks lähikontaktsena) 
valimisjaoskonda kohale 
tulla, saab ta taotleda kodus 
hääletamist. Selleks tuleb 
esitada kohalikule oma-
valitsusele taotlus. Suulise 
taotluse saab esitada oma-
valitsuse määratud telefoni-
numbril reedel ja laupäeval 
kella 12-st kuni 20-ni ning 
pühapäeval kell 9-st kuni 
14-ni.

Kohaliku omavalitsuse 
volikogu valivad 79 oma-
valitsuse elanikud. Kokku 
kandideerib üle Eesti 10 
025 inimest.

Kuulutaja
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EESTI KESKERAKOND 
RAKVERE LINNAS PEAB ÕIGEKS:

1 . Rakendada kaasavat linnajuhtimist ja kaasava eelarve põhi-
mõtteid. Edendada kogukonna ühendamist ja osalusdemo-
kraatiat.

2. Pakkuda energiasäästlikke ja rohelist mõtteviisi toetavaid 
linnaruumi lahendusi. Koostada rohealade kava ja rajada 
kogukonnaaiad.

3. Ehitada riigi toega Arvo Pärdi muusikamaja.

4. Ehitada riigi toega jalgpalli sisehall. Rajada erinevas vanuses 
lastele ja noortele mängu- ja spordiväljakud erinevatesse 
linnaosadesse ning asutada uue asukohaga maadlussaal.

5. Tõsta sünnitoetust 500 euroni ja ranitsatoetust 150 eu-
roni. Vabastada lapsevanemad lasteaia kohatasust üheks 
suvekuuks. Võimaldada tasuta hommikupuder linna lastele 
lastehoius ja- aias. Võimaldada tasuta hommikupuder ja 
koolilõuna linna koolide õpilastele.

6. Võimaldada noorsootöö tegevuseks tänapäevased ruumid 
ja soetada mobiilne noorsootöö buss. Tagada mitmekesise 
huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavus linna lastele ja 
noortele.

7. Maksta noortele õpetajatele linna kooli tööle asudes ja tugis-
petsialistidele linna haridusasutusse tööle asudes ühe aasta 
vältel elamispinna toetust 100 eurot kuus. Võimaldada linna 
allasutuste töötajatel puhkusetasu soovi korral kätte saada 
iga kuu palgapäeval. Korrastada haridusasutuste hooned.

8. Võimaldada tasuta linnatransport elanikele alates 65. eluaas-
tast.

9. Jätkata teede ja tänavate rekonstrueerimist ning korrastada 
linna sissetulevad sõidusuunad koos kõnniteedega. Jätkata 
raudteejaama piirkonna arendamist ning luua võimalused 
jalgratastega ohutuks liiklemiseks.

10. Teha koostööd ettevõtluse arengu toetamiseks.

Tee ÕIGE KÄIK ja toeta kohalike omavalitsuste 
valimistel Keskerakonna kandidaate! 

Keskerakonna linnapea kandidaat Rakvere linnas on 
Triin Varek, kes on tõestanud ennast ettevõtliku, 

osavõtliku ja tubli linnajuhina. Samuti on Keskerakonna 
nimekirjas nii uusi tulijaid, kes soovivad linnavolikogus 

seista parimate linnaelu edendavate otsuste eest 
kui ka pikaaegse kogemusega volinikke, 

kelle kogemus on suure väärtusega.
Rohkem infot, kandidaadid ning Eesti Keskerakonna 

tuleviku platvorm Rakvere jaoks: 
rakvere.keskerakond.ee

HEA RAKVERLANE, KUTSUN SIND VALIMA!
Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised algavad 11. ok-
toobril, mil hääletada saab nii e-keskkonnas kui ka valimisjaos-
kondades kohapeal. 

Valimispäev on 17. oktoober, kui oma valitud kandidaadi poolt 
hääle saab anda ainult valimisjaoskonnas.

Keskerakond Rakveres seisab kaasava linnajuhtimise ning ko-
gukonna ühendamise eest. Loome koos elukeskkonna, kus meie, 

meie lapsed ja lapselapsed tahame hästi ja kestlikult elada, sest 
Rakveres on selleks võimalusi ja ambitsiooni.

Tänan Teid usalduse eest, tänu millele 2017. a valimiste järgselt 
on Keskerakond Rakveres saanud linna arengutes kaasa aidata 
ja loodan, et annate meile võimaluse sellel kursil jätkata.

Vali Keskerakond, see on õige käik!

TRIIN VAREK
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Minu Rakvere
Laila Talunik, Rakvere abilinnapea ja sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat 

M inu Rakvere on linn, kus 
ei sallita endast väiksema-
te, nõrgemate, noorema-

te, eakamate või lihtsalt teistmoodi 
vaadetega inimeste kiusamist – ei 
anonüümselt sotsiaalmeedias ega 
avalikel üritustel. Linnajuhid on ise 
enda käitumisega eeskujuks ning 
arvestavad käitumisreeglitega ka 
sotsiaalmeedias. Samuti on oluline, 
et volikogus oleks liikmed, kel puu-
dub oma isikik huvi, ja oleksid väl-
jas linna eest tervikuna. Soovime, 
et nelja aasta pärast vaadatakse ta-
gasi ja reaalselt küsitakse infot, mille 
eest üks või teine linnavolinik seisis, 
millistes komisjonides osales ja mitu 
korda sõna võttis. 

Tahame, et linnas oleks turvalisem 
elada, sest juba omavalitsuse tasandil 
tegeletakse perevägivalla ennetus-
tööga. Elavdame linna eriilmeliste 
sündmuste ja loova linnaruumiga, 
milleks korraldame ideekorjeid ja 
konkursse, kus saavad osaleda kõik, 
kel head ja uudsed mõtted. Selle 
aasta kevadel korraldatud projekti-
konkursi tulemusena toimus suvel 
Eesti esimene funkfest, Kristjan Jär-
vi ainulaadne kontsertprogramm ja 
Rakvere esimesed keskajapäevad, 
mis mitmekesistasid Rakvere linna 
kultuuripilti ja pakkusid elamusi eri-
nevatele sihtgruppidele. 

Rikastame linnaruumi heli-, val-
gus-, loodusinstallatsioonide, skulp-
tuuride, seinamaalingute ja teiste 

kunstivormide abil. Rajame Rakve-
re rahvaaeda Jakob Liiva skulptuuri 
väärtustamaks emakeelset haridust, 
rahvuslikku kultuuri ja iseseisvat 
omavalitsust. Usume, et mida loova-
ma keskkonna suudame ümberringi 
luua, seda suurem on tõenäosus, et 
Rakverest võiks sirguda uued Picas-
sod ja Bransonid.

Me peame väga oluliseks noori ja 
neile sobiva keskkonna loomist, sest 
nemad hoiavad linna elavana. Kuna 
põhiharidus on tasuta, peame õigla-
seks, et ka alusharidus ehk lasteaed 
oleks tasuta, see teenib ka noorte 
perede majanduslikku heaolu. Lisaks 
toetame lasteaias mittekäivate alla 
kolme aasta vanuste laste vanemaid, 
et vanemal oleks valik, kas olla ko-
dus või äärmise vajaduse korral siis-
ki naasta tööle.

Rakvere linna koolivõrgu osas on 
selge kokkulepe, mis kajastub linna 
arengukavas, et riigigümnaasiumi 
avamisest alates jätkab linnas kolm 
põhikooli neljas hoones. Meil on 
vaja kaardistada reaalne ruumivaja-
dus pärast gümnasistide lahkumist 
ning alustada koolihoonete reno-
veerimisprojektide koostamist, et 
süsteemselt koolid ümber ehitada 
tänapäevastele tingimustele vasta-
vaks. Samamoodi on noortele vaja 
kesklinna piirkonnas uut ja kaas-
aegset huvilinnakut, mis hõlmaks 
endas sise-skateparki ja teisi nende 
vajadustest lähtuvaid ruume. Kesk-

kooli lõpetanud noorel peaks olema 
Rakveres erinevaid huvitavaid õppi-
mis- või enesetäiendamisvõimalusi 
ametikooli ja Tallinna Tehnikakõrg-
kooli teenusmajanduse instituudis 
pakutavate erialade kõrval.

Toetame kodanikualgatusi, mis 
aitavad kaasa Pika tänava piirkonna 
muutumisele rakverelastele ja turis-
tidele armastatud alaks. Samuti on 
vajalik konserveerida Pikal tänaval 
nn nn Porganditrepi-väljaku ääres 
lagunevad müürid ning korrastada 
mäenõlv. Siiamaani kahjuks ei leitud 
üksmeelt linnavalitsuses.

Lisaks Pikale tänavale liigeldakse 
jala ning erinevate liikumis- ja abi-
vahenditega ka linna teistes piirkon-
dades. Äärmiselt vajalik on arves-
tada teedeehituses senisest rohkem 
kõnniteede kasutajasõbralikkuse-
ga. Väga olulisel kohal on tuleviku 
Rakveres linna rohealad, kuhu ra-
jame puhke- ja piknikukohad, mis 
sobiksid kõigile vanusegruppidele. 
Nendesse piirkondadesse, mis on 
mõeldud eelkõige jalakäijatele, pai-
galdame suveperioodiks avalikud 
joogiveekraanid. Selleks, et linn 
toimiks jätkusuutlikult, loome vo-
likogu juurde keskkonnakomisjoni, 
mille eesmärk on linnakeskkonna 
muutmine inim- ja loodussõbraliku-
maks. Üheks konkreetseks sammuks 
on korraldada ilutulestiku asemel 
aastavahetuse tähistamiseks kesk-
konnale ohutu valgusetendus ja olla 

seeläbi eeskujuks loodust säästvale 
mõtteviisile.

Linna edasise arengu seisukohalt 
on äärmiselt vajalik tugevate kogu-
kondade tekkimine. Konkreetsete 
tegevustena näeme ette kaasava eel-
arve kasutusele võttu, mis tähendab 
seda, et linnakodanikel on võimalus 
valida välja parimad kogukondlikud 
projektid, mida linn rahastab. Lisaks 
viime sisse linnaosavanemate kau-
du piirkondadesse süsteemse info 

edastamise, võtame kasutusele Rak-
vere linna mobiilirakenduse (äpi), 
mis loob inimestele lihtsa ligipääsu 
informatsioonile ja võimaldab anda 
tagasisidet ning tagame, et inimeste 
ettepanekuid käsitletakse volikogu 
vastavas komisjonis.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna 
tulevikuvaade Rakveres on arvestav, 
kaasav, linnakodaniku poole suuna-
tud ja päris probleemidega tegelev.

Laila

Talunik
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Sotsiaalkaitseminister üllatas eakaid
Sirje Kiviberg oli õige üllatunud, kui postiljon teatas, 
et talle on pakk – ja veel sotsiaalministeeriumist. 
„Mis nali see nüüd on?“ imestas naine ja avas sala-
pärase saadetise. Välja tuli sotsiaalkaitseminister 
Signe Riisalo tänukiri, pühendusega raamat, Hiiu-
maa puuetega inimeste tehtud pajalapp ja käsitöö-
kompvekid – see kõik tõi liigutuspisara silma.

Katrin Uuspõld

„Haruldaselt head kommid olid, need sõime seltsi-
majas kohe kiiresti ära!” rääkis tunnustusest ülimalt 
üllatunud Sirje Kiviberg Haljala vallast Varangu 
külast. Ta on üks viiekümnest vanemaealisest Ees-
tis, keda sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tänas 
aktiivse kohalikku ellu panustamise eest. Teine 
Lääne-Virumaal tunnustuse saaja on Laine Soone 
Ubjast.

„Üha rohkem on vanemaealisi, kes oma tavatöö 
kõrvalt tegelevad kas vabatahtlikult kogu-
konna elu arendamisega või jätkavad 
pensionile jäädes aktiivselt tegutse-
mist, et muuta kohalikes kogu-
kondades paljude inimeste elu 
paremaks,“ selgitas sotsiaal-
kaitseminister Signe Riisalo. 
Ministri meelest märgatakse 
aga vanemaealiste panust 
igapäevaelus ja ühiskonna 
arengus liiga vähe. Sotsiaal-
ministeerium korraldab igal 
aastal augustis traditsioo-
nilise sotsiaalkaitseminist-
ri vastuvõtu, et tunnustada 
silmapaistvaid vanemaealisi. 
Tänavu otsustati aga COVID-19 
haigestumiste arvu tõusu tõttu 

tänuüritus ära jätta, sotsiaalkaitse-
minister avaldas aga tänu rahvus-
vahelisel eakate päeval 1. ok-
toobril ning kingitused saadeti 
otse koju.

Tunnustuse pälvisid ak-
tiivsed vanemaealised, kelle 
hulgas on endisi õpetajaid 
ja koorijuhte, rahvamaja 
juhatajaid, malevajuhenda-
jaid, aktiivseid kohaliku elu 
eestvedajad, erivajadusega 
inimeste hooldajaid, neid, 
kes andsid eakatele kriisi ajal 
ZOOMi keskkonnas inglise 
keele tunde, mitmeid vabatahtlik-
ke. Üleskutse kandidaatide esitada 
said omavalitsusliidud.

Sirje Kivibergi on iseloomustatud kui 
positiivse ellusuhtumisega aktiivset 

kohalikku ellu panustajat. Ta on 
olnud Varangu külaseltsi asutaja-

liige, kuulunud seltsi juhatusse 
ning olnud pikaaegne Haljala 
vallavolikogu sotsiaalkomis-
joni liige.

Nendel valmistel ta aga 
ei kandideeri ja loodab, 
et nooremad võtavad asja 
üle ka sotsiaalkomisjo-
nis. Kogu oma elu on ta 
toimetanud kodutalus Va-

rangu külas ja töötanud seal 
ka agronoomina. „Seltsimaj-

ja olen panustanud oma hinge 
ja mõtteid, aga nüüd üha vähem, 

sest loodan, et nooremad tulevad. 
Natuke kurvameeleks teeb, sest 

noored väga ei taha, neil on nii 
kiire,” rääkis Sirje Kiviberg 

ja lisas, et nende kandis on 
kõik talumajad ära ostetud 
ja paljudes noored pered 
elamas. 

Laine Soone Rakvere 
vallast Nurme külast on juba 

nädal aega võtnud telefonitsi 
vastu õnnitlusi sõpradelt-tut-

tavatelt ja oma kandi eakatelt 
sotsiaalkaitseministri tunnustu-

se pärast. 
Lainet kutsutakse Ubja kandi ema 

Teresaks – tal on oskus viia märkama-
tult kokku abivajaja ja abistaja, olgu siis vana 

või noor. 
„Kui ma saan päeva jooksul kasvõi ühele inime-

sele midagi head teha, kasvõi telefoni teel rääkides 
midagi head edasi anda, siis on minu päev korda 
läinud,“ tunnistab rõõmsameelne ja heasüdamlik 
Laine. „Teisi aidates lähevad enda hädad meelest 
ära. Suhtlemise töö on väga meeldiv töö.“

Ta on Ubja päevakeskuse käivitaja, kauaaegne 
juhataja ja kogukonna eakate toetaja. 

„Hea on olla, et on inimesi, kes tulevad ko-
dunt välja – mul on üks üle 90aastane ja mõned 
üle 80aastased, kes tulevad minuga võimlema. 
Sügispidu on peetud, nüüd valmistume jõulu-
deks, kõik need 20 aastat, mis ma siin olen ol-
nud, on esimese advendi küünlasüütamine ol-
nud alati. Nüüd me otsime laule ja harjutame. 
Elu läheb edasi,“ rääkis kogukonna hing Laine 
Soone.

La
in

e S
oo

ne F
oto: Rakvere vald

Si
rje

 K
ivi

berg Foto: Urve Kingumets



Kuulutaja reede, 15. oktoober 2021 7SISUTURUNDUS

Kõnniteed puhtaks 
linnavalitsuse kulul!
M inu nimi on Nee-

me-Jaak Paap. 
Olen 58 aasta-

ne, abielus, nelja poja isa. 
Kandideerin 17. oktoobril 
Isamaa erakonna liikmena 
Rakvere volikogusse.

Üks Isamaa suurim lubadus 
nendel kohalikel omavalit-
suste valimistel Rakveres, 
on vabastada kõik kinnis-
tuomanikud, nii korterma-
jade ühistud, eraettevõtted 
kui ka eramajade omani-
kud nende kinnistututega 
piirnevate linnale kuulu-
vate kõnniteede korras-
hoiust. See tähendab, et nii 
lumelükkamine, libeduse 
tõrje kui ka lehtede koristus 

jääks tulevikus linnavalitsu-
se korraldada.

Kui palju see maksab?
Praegu ostab Rakvere lin-
navalitsus lumekoristuse, 
haljasalade ja kalmistute 
hoolduse ning kõnni- ja 
kergliiklusteede puhastuse 
teenust eraettevõtetelt. Sel-
le peale kulub aastaringselt 
ümmarguselt 30 000 eurot 
kuus, ehk 360 000 eurot 
aastas. See on suur raha. 
Kui jätkata teenuse ostmist 
ka lisanduvatele kõnnitee-
dele, mille eest täna kanna-
vad hoolt majaomanikud, 
siis ilmselgelt teenuse eest 
makstav summa suureneks 
märgatavalt. 

Kuid on ka teine, 
linna jaoks palju 
soodsam variant
Minu ettepanek on luua 
Rakveres oma kommu-
naalmajanduse allüksus, 
mille ülesandeks on läbi 
aasta tegeleda linnas hea-
korratöödega – alates lu-
mekoristusest ja lõpetades 
muruniitmise ja haljasalade 
korrashoiuga. Jah, algselt 
tuleks investeerida seadme-
tesse ja vahenditesse, kuid 
isegi, kui arvestada, et on 
vaja liisida mõned traktorid 
ja muruniidukid ning liita 
sellele summale töötajate 
palgakulu koos maksudega, 
siis kogusumma ei ületaks 
praegust igakuist kulu, mis 

linn teenusepakkujatele 
ära maksab. Ka töö kvali-
teeti on oluliselt kergem 
kontrollida, kui meil linnas 
oma ettevõte on, mis allub 
vastavale abilinnapeale, kes 
siis ka vastustab selle eest, 
et kõik heakorratööd kvali-
teetselt tehtud saaks.

Mind tuntakse kokkuhoidli-
ku ja konkreetse inimesena, 
kes tühjale lobajutule aega ei 
raiska. Tean eraettevõtjana 
teenitud raha väärtust ja os-
kasin selle pilguga vaadata 
ka linna rahakoti peale, kui 
2017-2019 aastatel abilinna-
pea ametit pidasin. Juba too-
na analüüsisin põhjalikult 
linna majandusbrigaadi loo-

mise ideed ning julgen kin-
nitada, et kui Rakvere linn 
loob oma kommunaalma-
jandusüksuse, siis tulevikus 
me selle teenuse eest roh-
kem ei maksaks kui praegu. 
Sama raha eest saaks kor-
raldatud kõik Rakvere lin-
na heakorratööd. See ei ole 
niisama suusoojaks öeldud, 
vaid põhineb minu põhjali-
kel arvutustel ja praktilistel 
kogemustel.

Kui ma osutun valituks 
Rakvere linna volikogusse, 
siis luban seista selle eest, 
et tulevikus kõik linna kõn-
niteed kinnistuomanike 
jaoks, moel või teisel, ta-
suta hooldatud saaks. Kuid 

tegutsen kindlasti ka Rak-
vere linna majandusüksuse 
loomise nimel, et kõnnitee-
de puhastuse ja haljasalade 
hoolduse teenus meie kõigi 
jaoks võimalikult soodne 
oleks. Teine minu priori-
teet on keskväljaku välja 
arendamine atraktiiveks 
linnasüdameks, mis tõm-
baks inimesi ligi kogu maa-
ilmast. 

Olen alati valmis vastama 
teie küsimustele. Kui kee-
gi soovib selle teema koh-
ta põhjalikumat infot, siis 
helista 508 1224 või kirjuta 
jaakpaap@gmail.com

Lugupidamisega Neeme Jaak Paap
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Laur Kaljuvee: peatame Rakvere väljarände –
toome siia tehnoloogiakooli kood/Rakvere!
Igal aastal lahkub Rakverest um-
bes 200 noort inimest. Uuringud 
prognoosivad, et tulevik ei ole 
roosiline – ka parimate arengute 
järgi jätkab Rakvere rahvaarv ka-
hanemist. Just noorte lahkumine 
tekitab lumepalliefekti – vähem 
lasteaia- ja koolikohti, vähem 
õpetajaid, vähem tarbijaid, vä-
hem töökäsi kohalikus ettevõtlu-
ses. Midagi tuleb ette võtta ning 
eeskuju mure lahendamiseks 
leiame kodu lähedalt – Jõhvist.

Nimelt alustas esimest õppeaastat 
tipptasemel programmeerimiskool 
kood/Jõhvi. Kool on iseõppel põhi-
nev uut tüüpi programmeerimiskool, 
kus õpilased õpivad kaks aastat täis-
koormusel. Seejuures pole varasem 
programmeerimiskogemus vajalik. 
Sarnaseid koole on üle maailma ligi-
kaudu 30. 

Aga selle algatuse puhul pole jah-
matav uudne idee, vaid sinna õppi-
ma soovijate hulk – esimeses sisseas-
tumisvoorus osales Jõhvis 3300 (!) 
IT-huvilist. 

Reaalne võimalus meie noor-
tele, reaalne mõju meie ma-
jandusele. Kooli abil hakkab igal 

aastal tööturule sisenema 200 uut 
IT-spetsialist. Peale kõrgetasemelise 
hariduse ja tippspetsialistide koolita-

mise, toetab kool kohaliku ettevõtlu-
se arengut ning loob piirkonnas uusi 
töökohti. Panite tähele? See on täp-

selt see hulk noori, kes igal aastal 
Rakverest lahkuvad, ent keda mood-
ne IT-valdkond kõnetab ja kes otsi-
vad just selliseid töö- ja haridusvõi-
malusi. 

Tehnoloogiasektor kasvab hinnan-
guliselt kuni seitse korda kiiremi-
ni kui muud majandusvaldkonnad. 
Eesti iduettevõtlus on viimased viis 
aastat kasvanud 25-30% aastas ning 
täna töötab iduettevõtetes erinevatel 
ametitel üle 6300 töötaja. Kasvu jät-
kudes on viie aasta pärast meie teh-
noloogiasektoris umbes 20 000 töö-
tajat ning kümne aasta pärast enam 
kui 50 000. See teeb pisut alla 10% 
kõigist töötavatest inimestest 2030. 
aasta Eestis. Programmeerimiskool 
aitab vähendada Eestis tarkvaraa-
rendajate põuda, pakub uut alterna-
tiivi tavakoolidele ja tugevdab meie 
haridussüsteemi.

Numbreid vaadates on selge, et 
vajame muude töökohtade kõrval 
hädasti IT-haridusega spetsialiste ja 
miks ei võiks osa neist tulla just Rak-
verest?!

Mitte ainult noortele – võima-
lus elukestvaks õppeks ja 
uueks tasuvaks karjääriks, 
kõigile. Positiivne Jõhvi program-
meerimiskooli puhul oli veel see, et 
sinna kandideerinud 3300 huvilisest 

umbes pooled ei olnudki (kooli)noo-
red, vanim õppur uues koolis on üle 
60 aastane. Laias laastus jagunesid 
kandideerijad kaheks: noored, kes al-
les lõpetasid keskkooli ning need, kel 
mõnest teisest valdkonnast haridus ja 
töökogemus juba olemas. Kõige noo-
rem osaleja oli 11-aastane ja kõige 
vanem 77-aastane. Koolis õppima 
asumiseks peab siiski olema vähemalt 
18-aastane ning omama põhihari-
dust.

Tööturg on muutuv ning üha enam 
räägitakse elukestvast õppest ning 
teatud ametite kadumisest. See on 
meie võimalus anda ka Rakvere täis-
kasvanutele uus võimalus end uues 
valdkonnas teostada, elujärge pa ran-
dada ning mis kõige parem – teha 
seda kallist kodulinnast lahkumata!

Koostöös saame idee ellu viia. 
Olen suhelnud programmeerimis-
kooli eestvedajate ning kohalike ette-
võtjatega – kooli rajamise mõttekuses 
ei kahtle keegi, vaja on eestvedajat ja 
kogukonna tuge, sest Jõhvi näitel on 
selge, et kool saab sündida kõigi osa-
poolte koostöös. Teen kõik endast 
oleneva, et see kool Rakveresse tu-
leks. Kood/Jõhvi kõrval võib saada 
järgmiseks piirkonna haridus- ja ette-
võtlusvaldkonna edulooks kood/
Rakvere!

Noori kõnetavad vaimse tervise teemad

C hristin Marleen Rõõm 
(17a) ja Gregor Laats 
(15a) käivad Rakvere 

Avatud Noortekeskuses üsna 
tihti. Christin Marleen teeb 
pärast koolitunde bussini jää-
vat aega parajaks ning õpib, 
Gregor astub läbi, kui on 
koolist ja trennist vaba aeg. 
„Siin on ägedaid asju, mida 
teha, igasuguseid mänge,“ üt-
leb noormees.

Nii Christin Marleen ja 
Gregor kui ka Henry Hiiemäe 
on kaasa löömas vabatahtli-
kena noortekeskuse ja koos-
tööpartnerite projektides 
ning omamoodi preemiana 
said nad osaleda äsja toimu-
nud üle-eestilisel noortekon-
verentsil Lahe Koolipäev.

„Praegusel ajal on suur asi, 
et tuhat noort saab üldse kok-
ku tulla, oli tunda elevust. See 
oli suursündmus ajal, mil ole-
me pidanud olema ekraanide 
taga,“ rääkis Rakvere noorte-
keskuse noorsootöötaja An-
gela Tikoft. Tänavu 18. korda 
toimuva noortekonverentsi 
teemaks oli „Kohalolu“. „Nu-
timaailmas on kohalolu muu-
tunud hästi teisejärguliseks, 
me ei ole hetkes kohal, vaid 
oleme kellegi teise hetkes, 
skrollime ekraani, muretseme 
ette kooli- ja tööelus, on mõ-
tete virr-varr,“ rääkis Angela 
Tikoft ühest vaatenurgast. 

Christin Marleen Rõõm 
ütles, et temale jäi konvrent-

silt meelde Kadri Voorandi 
mõte, et raha ei tee õnneli-
kuks. „Seda on nii näha igas 
päevas. On noori, kellel on 
kõik olemas, aga näed, et 
nad ei ole õnnelikud, neil on 
vaimsed probleemid,“ rääkis 
Christin Marleen.

Mis puutub kohalolusse, 
siis on neiu tänulik, kui kee-
gi teda kuhugi kutsub. „Või 
kui mina kutsun ja tullakse 
kohale. Arvan, et suhtlemine 
on väga tähtis,“ ütles Christin 
Marleen.

Gregor Laats püüdis enda 
jaoks kinni mõtte „arenda 
iseennast“. „Igast ettekan-
dest jäi midagi meelde,“ ütles 
Gregor. „Soovitati ka raama-
tuid lugeda.“ Noormees mär-
kis, et tavaliselt loeb ta kooli 
kohustuslikku kirjandust, aga 

plaanib mingil hetkel võtta 
kätte konverentsil soovita-
tud Arthur Schopenhaueri 
raamatu “Elutarkus“. Soo-
vitatute seas oli ka näiteks 
Alar Tammingu „Jalutuskäik 
iseendasse“.

„Mõte, mis mind kõnetas: 
inimesed on teineteise peeg-
lid. Tahame olla individualis-
tid, ühiskond seda soosib, aga 
vajame üksteist,“ rääkis An-
gela Tikoft, kelle peas hakkas 
idanema mõte tuua sarnane 
sündmus ka maakonna noor-
teni. Kui unistada kohalikust 
konverentsist, siis teema, 
mis noori kokku tooks, võiks 
Christin Marleeni meelest 
keskenduda just vaimsele 
tervisele.

Noorte vaimse tervisega 
on seotud aga järgmisest nä-

dalast Rakvere noortekes-
kuses algav kohtumisõhtute 
sari koos Kristiina Isand-
Savinskiga, kus puudutatakse 
noortele olulisi teemasid. See 
on avatud kõigile huvilistele: 
7-11aastased lapsed on ooda-
tud kell 16, 12-26 noored on 
oodatud kell 17. Vestlusõhtud 
on neil kellaaegadel 20. ok-
toobril, 10. novembril, 1. ja 
15. detsembril. Selle projekti 
raames saavad noored ka soo-
vi korral Isand-Savinskilt in-
dividuaalset nõustamist. 

Värskelt on Rakvere noor-
te jaoks välja kuulutatud ka 
ülejärgmise nädala kooliva-
heajaprogramm: tähistatakse 
noorteka sünnipäeva, hal-
loweeni, tehakse väljasõite 
Aidu karjääri, Kohtla-Järve 
kaevandusmuuseumisse, Ah-
haa-keskusesse. Rakveres 
minnakse politseimuuseu-
misse ja bowling’ut mängima. 

„Üks uus algatus on 
Tik-Toki teisipäevad. Noorte 
jaoks on Tik-Toki keskkond 
oluline, kuid alati ei oska nad 
hinnata sealseid ohukohti. 
Teisipäeviti analüüsime koos 
noortega Tik-Toki võimalusi 
ja ohtusid, pöörame tähele-
panu meediakriitilisusele,“ tõi 
Angela Tikoft välja veel tege-
miste kohta noortekeskuses, 
kuhu pärast iga koolipäeva 
tuleb umbes paarkümmend 
last ja noort. 

Katrin Uuspõld

Christin Marleen Rõõm, Gregor Laats, Henry Hiiemäe ja Angela Tikoft noortekonverentsil 
Lahe Koolipäev inspiratsiooni ammutamas. Foto: Erakogu
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Meie noorte vaimset tervist aitavad ka digitaalsed lahendused

Elo Võrk
Telia Eesti toetustegevuste juht

HITSA, Lastekaitse Liit ja Telia on vii-
nud regulaarselt läbi Laste Nõuand-
va Paneeli rahvusvahelist uuringut, 
mis mullu keskendus distantsõppega 
toimetulekule. Kuigi tulemustest selgus, 
et võrreldes teiste riikidega hindasid 
Eesti õpilased enda rahulolevust kõr-
gemalt (Eesti noorte rahuloluks 60%, 
Läti, Leedu ja Taani noortel alla 50%), 
siis suured muutused elukorralduses on 
kasvatanud rohkem üksinda olemise ja 
ekraani taga veetmise aega, tõmmanud 
koomale sotsiaalse kapitali ning ligipää-
setavuse mitmekülgse abile. 

Seda kinnitab ka Eesti Noorte Vaim-
se Tervise Liikumise uuring, kus poo-
led vastanutest tajusid, et nende vaimse 
tervise seisund on eriolukorraga seotult 
halvenenud. Samuti on noored tähele 
pannud suitsiidsete mõ tete sü venemist. 
Vaimsete raskuste keskmes on paljude 
noorte jaoks enda mõ tetega üksi jäämi-
ne. Reaalsus on see, et järjekorrad kooli-
psühholoogide juures aina kasvavad, 
eravastuvõtt on liiga kallis ning ootejär-
jekord mitu kuud. Maakonnakeskustest 
väljaspool on abi saamine põhimõtteli-
selt võimatu. Noorel on aga mure täna ja 
lahendust on vaja sellele kohe. 

See on fakt, et meil ei ole võimalik kii-
resti kasvatada psühholoogide, logopee-
dide, eripedagoogide ja sotsiaaltöötajate 

arvu. Seda puuduolevat spetsialistide 
hulka peavad täitma hakkama digitaal-
sed platvormid, mis pakuvad eneseabi-
harjutusi ja suhtlust päris- või mängu-
kaaslasega. Tänaseks on (kooli)psühho-
loogide vastuvõtud osaliselt viidud juba 
veebikeskkondadesse, noored saavad abi 
Peaasjade virtuaalsest nõustamisest, aga 
ikkagi jõuame ka selliste lahenduste pu-
hul lõpuks spetsialistide puuduseni. 

Eestist on juba alguse saanud selliseid 
digitaalseid lahendusi. Kõneravi.ee pa-
kub leevendust logopeedide vähesusele 
lasteaedades ja koolides, et lapsed saak-
sid juhendite abil iseseisvalt pidevalt 
kõneharjutusi teha. Kõneprobleemid on 
paraku sageli põhjuseks, miks laps muu-
tub tõrjutuks ja eemaldub kaaslastest. 
Vanemas kooliastmes võimendub stress 
ja hakkamasaamine koormusega. Juba 
ligi 40% Eesti koolidesse jõudnud Clan-
beat aitab soodustada enesejuhtimist, 
koostööd ja suhtlust klassis, mille järe-
le vajadus kasvas just digitaalse kodu-
õppe perioodil. Tõsisematele kroonilis-
tele muredele pakub abi Triumf Help, 
mis toetab mänguliste lahendustega 
lapsi, kes on silmitsi raske haiguse või 
kestva vaimse tervise probleemiga. Kõik 
need lahendused on loodud Eestis, koos-
töös ekspertide, teadlaste ja lastega ning 
neil on potentsiaali lahendada praegusel 
hetkel lahendamatuid probleeme, kus 
abi ei jõua õigel ajal lasteni. Lisaks kü-
berkiusamise vastu seisev algatus Suu-
rim Julgus, mille koduleheküljel on või-
malus küsida abi Lasteabi töötajalt, kui 
noor näeb kõrvalt küberkiusamist või 
on ise selle ohvriks langenud. 

Meil on tehnoloogilised lahendused, 
millest võib olla reaalselt kasu. Psüh-

holoogilise abi kättesaadavus paraku 
lähiajal olulisi paranemismärke ei näi-
ta. On paratamatu, et digitaalsed lahen-
dused hakkaksid nii täna kui ka tulevi-
kus noorte vaimset tervist veel enam 
toetama. 

Kust saavad noored inimesed 
psühholoogilist abi:

www.peaasi.ee, kus on võimalik 
võtta ühendust ka spetsialistidega, 
kes annavad nõu ja aitavad selgust 
saada oma murede korral. Noortel 
vanuses 16-26 aastat on võimalus 
saada tasuta vaimse tervise alaselt 
nõustamist, mis eriolukorra ajal 
toimub videosilla vahendusel.

Lasteabi telefoninumber 116111 
(24h) ja jutunurk www.suurimjulgus.
ee. 

www.clanbeat.com - eesti ja vene 
keeles kättesaadav rakendus, mis 
aitab märgata ja toetada õpilaste 
heaolu.

www.spoofy.ee – arvutimäng, mis 
õpetab lastele internetiohtusid, vee-
bis käitumist ja muid nutiseadmete-
ga seotud teemasid. 

 
www.triumf.health/eesti - mobiilse 
tervise platvorm, kus personaalne 
tervisetugi viiakse lasteni läbi män-
gukeskkonna.

 
https://koneravi.ee/ - interkatiivsed 
harjutused kõne arendamiseks.
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Kert Karus: 
emotsioonid maandagu sport, 
linnajuhtimine olgu ratsionaalne, 
tasakaalukas ja otsustuslik

Rakvere abilinnapea, pikaaaegne karatetreener, 
Palermo spordiklubi eestvedaja, lohesurfi harras-
taja, endine Isamaa peasekretär ja varasem si-
seministri ning justiitsminisitri õigusnõunik. See 
on nimekiri asjadest, millele juuraharidusega 
Kert on oma aja pühendanud. 

O ma vastutustundliku-
mat eluetappi Hansa-
pangas siseaudiitorina 

alustades, vahepeal Magister 
Iuris kraadi kaitstes õigus-
teaduses ning paralleelselt 
suures poliitikas pealinnas 
Isamaa peasekretärina kulu-
aaripoliitikat tehes on Kert 
jõudnud viimastel aastatel 
tagasi kodulinna, et abilinna-
peana anda oma teadmised ja 
kogemused edasi oma sünni- 
ja kodulinna heaks ning kara-
tetreenerina anda edasi spor-
difilosoofia ja sportlik eluviis 
Rakvere laste hüvanguks. 

Miks nii? Kas Teie koge-
muse ja valdkondliku 
ampluaaga ei oleks olnud 
mõistlikum jätkata pea-

linnas või läbi lüüa üks-
kõik millises teises riigis, 
kus võimalusi rohkem?

Rakvere on minu sünni- ja 
kodulinn. Ka siis, kui suure 
osa ajast veetsin pealinnas või 
panganduse ajal ka Vilniuses 
ja Riias tööülesandeid täites. 
Kõik, mis siin toimub, läheb 
mulle korda. On kogu aeg 
läinud. Olen noorusaja entu-
siasmi ja maailmavallutusliku 
kire ning uudishimu ära ra-
huldanud ja olen etapis, kus 
soovin tasakaalukalt ja rahu-
meelselt luua püsivaid väär-
tusi. Ja see, kuidas Rakvere 
elukorraldus toimib, milliseks 
areneb linnapilt ja kui kvali-
teetsed on avalikud teenused, 
puudutab nii minu kui minu 
lähedaste ja tuttavate elu. 

Ma pole kunagi arglikult 
nurgas istuja olnud, viri-
semise asemel eelistan 
ise kaasa lüüa.

Noore mehena pangan-
duses siseaudiitorina töö-
tades ei tekkinud soovi 
just selles sektoris oma 
karjääriga jätkata? Pangas 
liiguvad ju suured rahad 
ning elu luksuslikum pool 
on justkui peopesal, eriti 
noorte meeste jaoks, kel-
le ambitsioonid ulatuvad 
üldjuhul Wall Streeti in-
vestoriteni. 

Pangandus on omaet-
te maailm ja selles on palju 
müüte. Ütlete, et elu luksus-
likum pool on justkui peo-
pesal? Osalt see nii tõesti 
on, sest ülekanded, laenud 
ja liisingud kajastavad päris 
hästi inimese elu ja elustiili. 
Kuid seal kõrval on ka need, 
kes kajastavad elu pahupoolt 
või õnnetumat seltskonda. 
Maksenõuded, arestid, võlad, 
kohtuvaidlused, kiirlaenud 
jne. Nagu kõigel elus, on ka 

pangandusel mitu eri külge ja 
palet.

Ja Te ei soovinud sellega 
kujundada enda palet? Va-
lisite pigem poliitika? Ja 
juura. Miks nii?

Olin 8 aastat pangandu-
ses töötanud kui mu endised 
ülemused mulle uusi välja-
kutseid pakkusid ja otsapidi 
poliitikasse tõmbasid. Aga 
poliitika on teatud mõttes 
samm pangandusest kõrge-
mal, sest poliitilised otsused 
kujundavad maailma ja elu. 
Seadusandliku võimu ülesan-
ne on ju luua õigusakte ning 
see tähendab norme ja reeg-
leid ka pankadele. Näha, kui-
das erinevad maailmad toimi-
vad, süsteemid suhestuvad ja 
tuvastada nendes ühisosa, on 
omaette kogemus ja väärtus, 
mis võimaldab ka endal are-
neda ja kujuneda. 

Minu eluteed on väga 
palju suunanud kolm 
Lääne-Virumaa meest – 
Lembit Kaljuvee, Mart 
Maidla ja Andres Lume. 
Nemad soovitasid toona 
minna ülikooli õppima 
just juurat ja suunasid 
minu karjääri pangandu-
ses. Olen neile selle 
eest väga tänulik, et 
nad minusse uskusid.  

Aga kuidas seostub selle 
kõigega õigusteadus? Mil-
leks juuraõpingud Iuris 
Magistrini välja?

Õiguse valdkonnad saada-
vad absoluutselt kõiki teisi 
elusfääre. Minult on kordu-
valt küsitud, kuidas saab juu-
raharidusega isik hakkama 
abilinnapeana, kelle vastutus-
alaks on detailplaneeringud, 
linnaplaneerimine ja -ehitus 
ehk kõik nö rasked teemad ja 
kas seda rolli ei peaks täitma 
hoopis mõni inseneriharidu-
sega isik, ent minu arvates on 
insenertehnilisest taibuku-
sest olulisem hoomata piire 
ja raame, milles on üleüldse 
võimalik linna planeerida ja 
arendada. Kogu planeerin-
gu- ja hanketemaatika on ju 
eeskätt juriidiline ning la-
hendused, kuidas üht või teist 
objekti rajada ja ehitada, teh-
nilised.

Jurist peab oskama igast 
olukorrast õiguslikult pari-
ma lahenduse leida ning see 
oskus abilinnapea töös on 
kahtlemata väga vajalik. Ju-
risti käsitluses on metoodika 
ja teadmised, kuidas õigus, 
sealhulgas avalik haldus ja 
kohaliku omavalitsuse õigus, 
toimib. 

Ei ole võimalik olla abi-
linnapea, teadmata nii 
riigiõiguslikke nüansse 
kui omavalitsuse õi-
gust. Kogu avaliku sek-

tori tegevus ringlebki 
paragrahvi-märgi üm-
ber. 

Ka abilinnapeana tuleb suu-
resti ise leida lahendusi, sest 
ehkki Rakveres on professio-
naalne ametnikkond, ei saa 
eeldada, et senised arusaamad 
ei peaks ajas muutuma. Jul-
gus vastu võtta otsuseid on 
võtmetähtsusega, sest muidu 
kannatab linna areng ning 
võiksime rääkida stagnat-
sioonist. Mul on meeles ühe 
endise abilinnapea lause, kes 
väitis, et aasta aega ei saanud 
ta aru, mida ja kuidas on vaja 
teha. Ta tuli erasektorist ja 
arvas, et avaliku sektori juhti-
mine sarnaneb ettevõtte juh-
timisega. 

Olete terve elu tegelenud 
ka spordiga. Professionaal-
sel tasemel olete jäänud 
karate juurde, kuid tege-
lenud ka ühe teise spordi-
alaga. 

Jah, mind tuntakse eelkõige 
kui karatekat ja noortetree-
nerit, kuid viimased 14 aastat 
olen olnud ka lohesurfar. Ar-
musin sellesse harrastusse sil-
mapilkselt, kui ma Pärnu ran-
nas toona väga vähese harras-
tajate arvuga surfajaid taeva ja 
vee kohal sõitmas ja lendamas 
nägin. Juba järgmisel nädalal 
võtsin ma endale koolituse ja 
õppisin sõitma. Tänaseni ma 
surfan ning perepuhkused 
oleme ka ette võtnud sinna-
kanti, kus lisaks päikesele pu-
hub ka tugev tuul.

Mainisite perepuhkust, 
avage palun natuke oma 
peresuhteid.

Olen abielus, kolme poeg-
lapse isa. Abikaasa töötab ars-
tina, on erialalt kirurg. Oleme 
abikaasaga mõlemad olnud 
sportliku eluviisiga, kus mina 
olen pühendunud karatele ja 
abikaasa on meistersportla-
ne sportvõimlemises. Samas 
meid mõlemaid huvitab lohe-
surfamine. 

Arsti abikaasana tuleb roh-
kem tegeleda ka kodutöö-
dega, sest valved haiglas on 
arstide töö lahutamatu osa. 
Seda keerulisem on olnud vii-
mased paar aastat, kus arstide 
üldise nappuse foonil kipub 
valveid olema palju rohkem 
kui tavaolukorras. Aga meie 
peres ei ole see probleemiks 
olnud: oleme abikaasa töö-
koormusega kenasti hakkama 
saanud. 

Rääkides veel karatest, siis 
kuidas te selleni tee leidsi-
te? 

Aasta oli 1988 kui lugesin 
maakonna ajalehest Punane 
Täht kuulutust karate trenni-
de kohta Vinni spordihoones, 
Sakura spordiklubis. Mäletan 
veel täna hästi registreerimise 

järjekorras olnud tunglemist 
Rakvere spordikiriku alumi-
sel korrusel. Mind võeti vastu 
ja jäin ka trenni n-ö pidama 
kuni 1994. aastani, mil kara-
te sektsioon kahjuks lagunes. 
Siis tuli ise hakkama saada. 
Hiljem ristusid minu teed 
Ida-Virumaal tuntud täis-
kontaktkarate treeneri Oleg 
Kaljuznõiga, kes oma õpetus-
tega viis mind sootuks uuele 
tasemele. See andis mulle uue 
hingamise karate õpetuses ja 
olen talle selle eest väga tänu-
lik. 

Samuti on iga spordiala 
juures tähtis ka sinu 
esimese treeneri õpetu-
sed, sest kui sellega 
minnakse alt, siis õige-
le teele tagasi saamine 
on väga vaevaline. Mul 
selles osas vedas.

Olete ka sensei, ehk meist-
ri staatuses isik, kes omab 
musta vööd.

Musta vöö eksami tege-
mine ei olnud mul alguses 
omaette eesmärk. Seda ei ole 
võimalik nö projekti korras 
ära teha. See protsess minu 
jaoks oli loomulik, nagu leiva 
küpsemine ahjus. Kui ma olin 
selleks valmis läksin Soome 
ning andsin oma eksami seal-
sele eksamikomisjonile. Väga 
raske oli, nii füüsiliselt kui 
vaimselt. See nõudis minult 
väga suurt pingutust, sest ega 
eksamil allahindlusi ei tehta. 
Kui ma olin lõpetanud ek-
sami viimase osa, milleks oli 
21 vastasega järjest võitlemi-
ne, ning kõlas sensei käsk-
lus yame (võitlus lõpetada), 
siis ei suutnud enam pisaraid 
tagasi hoida, kuna selle tee-
konna läbimine oli pingeline 
ja psüühiliselt koormav ning 
eesmärgi täitumine oli emot-
sioonide vallandumise ja va-
banemise kõrghetk. 

Millist kasu on karate 
õpetus teile igapäeva elus 
juurde andnud?

Üks väga lihtne elutarkus, 
mida ma alati oma noortele 
õpilastele meelde tuletan on 
see, et meister ei otsi üksikuid 
võite lahingutest, vaid suudab 
neid lahinguid vältida, ehk 
teisisõnu parim enesekaiste 
on vältida konflikti. Kuid ka-
rate ise on kujundanud mind 
paljuski selliseks nagu ma 
olen – tööasjades distsiplinee-
ritud, korrektne ja alati viin 
alustatu lõpuni. 

Kuid kindlasti on see 
andnud ka rahumeelsu-
se ja julguse tegutseda 
ning oma arvamus välja 
öelda.

Kuidas te ennast maailma-
vaatelt defineerite?

Ma eelistan ennast poliitili-
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selt defineerida väärtusruumi 
kaudu, mitte niiväga klassi-
kalisel parem-vasak skaalal. 
Olen pikaaegne Isamaa era-
konna liige, mis on rahvus-
lik-konservatiivne erakond. 
Seega olen konservatiivse 
maailmavaatega, kes kannab 
endas isamaalisi ja kristlik-
ke väärtusi. Mulle meeldi-
vad traditsioonid, kuid olen 
uuendusmeelne. Tänases glo-
baliseeruvas maailmas, mis 
üritab maailma ja ühiskonda 
muuta üheks väikeseks agu-
liks on minu jaoks võtme-
tähtsuega oma poliitilises te-
gevustes seista väärtuste eest, 
millel on seos just kristliku 
maailmavaatega, sest minu 
jaoks esindab see üldinimlik-
ku väärtusruumi, mille osaks 
on inimväärikus, hoolivus, 
vabadus, õiglus, vastutus ja ka 
andestus. See väärtustepakett 
peaks olema iga inimese elu 
pärisosa. 

Mida tähendab Teie jaoks 
linna juhtimine?

Erinevad linnajuhid on lin-
na juhtimisest erinevalt aru 
saanud. Mõni on näinud lin-
na juhtimist ajutise vaheeta-
pina, kasutades seda hüppe-
lauana riigikokku minekuks 
ning kõik ta tegevused on 
sellele eesmärgile fokussee-
ritud. Mõni teine jälle istub 
mugavalt oma toolis ja tegut-
seb turvalises tsoonis, hoides 

kahe käega oma toolist kinni 
ning suuresti see ongi kõik, 
mida ta sel ametikohal teeb. 
Mõni kolmas jälle juhib linna 
suuga, kuid tegusid ei ole või 
kui tegutsebki, siis tulemuse 
järgi oleks olnud targem mit-
te tegutseda. Mina olen enda 
jaoks defineerinud linna juh-
timise selliselt, et minu tege-
vusel peab olema praktiline 
väärtus ja kasu linna elanikele 
ehk see ongi täitevvõimu ole-
muse sisuks.

Valimistest ka. Ühel pla-
katil lubab üks endine 
pikaaegne linnajuht, et 
Rakvere vajab muutust ja 
tema viib need muutused 
läbi.

Kui nüüd selle suure muu-
tuse plaanist rääkida, siis tu-
leb tõdeda, et Rakvere ei vaja 
niisugust muutust, et seesama 
isik, kes linna on väga pikka 
aega juhinud, peaks hakkama 
uuesti linnajuhtimises osale-
ma. Mis siis nüüd teisti oleks, 
mida varem teha ei saanud? 
See on kaotatud positsiooni 
tagasivõitmise plaan silma-
kirjaliku enesereklaamiga, 
kus teeseldakse omadusi ja 
intellektuaalset võimekust, 
mida tegelikult pole näha 
olnud. Tänased linnajuhid, 
enamjaolt ongi noorem põlv-
kond ja enamus neist teist-
suguse väärtusruumiga kui 
senini. Võib öelda, et suurte 

kogemustega volikogu esi-
mees ja noorem generatsioon 
on kokku sidunud teotahte 
ja tegutsemisvalmiduse ning 
pikaajalise kogemuse ja hästi 
toimiva süsteemi. 

Selge on see, et linna-
juhtidel peab olema lin-
laste usaldus ning seda 
näidatakse või kinnita-
takse valimistel. Mul 
oleks sisemiselt väga 
keeruline olla linnajuht, 
kui ma poleks varase-
malt saanud valimistel 
mandaati seda rolli täi-
ta. 

Rakvere maksumaksja vajab 
linnajuhte, kes saavad aru, et 
täitevvõim tähendab tegutse-
mist linnarahva huvides, mit-
te neile probleeme tekitades. 
Paraku ma enda valdkonnas 
tänaseni lahendan linna-
rahvale tekitatud kannatusi, 
mida oleks saanud õigel het-
kel vältida. Paljud varasemad 
otsused on tehtud mõtlema-
tult, pole asetatud ennast just 
nende linnaelanike asemele, 
keda need otsused konkreet-
selt puudutasid. Hea näide 
on Pika tänava ehitusprojekt. 
Projekt on küll suurejooneli-
ne, kuid toonaseid linnajuhte 
ei huvitanud asjaolu, et mit-
med majaomanikud peavad 
ise leidma koha, kus oma sõi-
dukeid parkida. 

Kuidas sellised apsakad 
ikka juhtuda saavad?

Küsimus taandub linnaju-
hi professionaaluse tasandile 
ja süvenemise oskusesse või 
tahtesse. Kui linnajuht tege-
leb lisaks maksumaksja esin-
damisele ja linlase teenimisele 
veel mitme muu tegevusega, 
nt oma ettevõtluse arendami-
sega, siis ei olegi imestada, et 
linna juhtimisele ei suudeta 
kontsentreeruda ning tekivad 
ebakõlad ja vead. Probleemid 
tekivadki siis, kui ei tegeleta 
asjadega, milleks on vastutus 
ja kohustus võetud. Linnaju-
hi lähtekohaks igapäeva töös 
peab olema linnakodaniku 
heaolu parandamine, mitte 
oma isiklike asjadega tegele-
mine.
Mis on Rakvere põhiline 
probleem täna?

Rakvere põhiprobleem on 
elanikkonna järkjärguline vä-
henemine ning konkurentsi-
positsiooni kahanemine teis-
te omavalitsuste kõrval. 

Aastaid ei ole tegeletud 
sellega, et siia tuleks 
juurde uusi elanikke, 
maksumaksjaid, kuid 
sellest sõltub ju linna 
tulubaas, investeerin-
gud, uute töökohtade 
loomine ning noorte 
soov jääda võimaluste-
rohkesse kodupaika, 

mitte minna ära pealin-
na või teistesse suure-
matesse linnadesse. 

Rakvere eluasemeturg on 
väga unine ja võimalusi vähe. 
Kui ka korteri leiaks, siis era-
majade uusarendusi on vaid 
üksikuid, kinnistuid pole 
praktiliselt üldse võimalik 
Rakvere linna osta. Samu-
ti pole võimalik hoonestada 
ühtegi tootmismaad, neid 
lihtsalt pole pakkuda, kuid 
linnal perspektiivseid alasid 
on piisavalt. Nagu ka ela-
mumaid. Selle teemaga pole 
lihtsalt tegeletud. Ja ma olen 
väga kriitiline selles osas, sest 
need tegemata jätmised mak-
savad linna tulubaasile täna 
väga valusasti kätte. Tundub, 
et seni pole visiooni olnud 
ning on valitud lihtne ja mu-
gav kulgemisetee, et küll vesi 
ise kannab. Aga ühel hetkel 
enam ei kanna. Kui hoogu ei 
anna, lähevad teised ette ja 
oma konkurentsipositsioone 
tagasi võita on ülimalt keeru-
line. 

Kuidas Teie seda olukorda 
täna lahendaksite?

Linnakodaniku heaolu sõl-
tub linna tulubaasist, see jäl-
le omakorda otsapidi seotud 
tööandjatega. Linnakodaniku 
heaolu tagamine peab ole-
ma linnavõimu jaoks esime-
ne prioriteet, kuid ma julgen 

öelda, et ettevõtluskeskkon-
na tervis on veel tähtsam 
valdkond, sest majandus on 
seotud kõigega meie ümber. 
Rakverel tuleb alustada Len-
nuvälja ettevõtluspiirkonna 
täiendava arendusega. Seal 
on küllalt perspektiivset ala ja 
võimalusi. Lisaks tuleks välja 
arendada Arkna tee äärne ala, 
kuhu saaksid eramuid raja-
da enam kui 30 perekonda. 
Elukeskkond mõjutab tööjõu 
olemasolu kohapeal, mille 
järgi ettevõtted järjest enam 
oma asukohta valivad. Töö-
käed loovad väärtust tulevik-
ku. Need on esimesed sam-
mud, mida tuleks uuel linna-
võimul kohe käsile võtta.

Kui sellised võimalused on 
juba linnas olnud pikemat 
aega, siis miks sellega pole 
tegeletud?

Veelkord, kõik sõltub abi-
linnapea mõttemaailmast, 
arusaamisest  kuidas linna-
kassasse tekib raha ning viit-
simisest linnaasjadega tegele-
da. Kui abilinnapea huvi on 
hoida turvaliselt enda toolist 
kinni, siis ei juhtugi midagi. 
Milleks tegutseda, kui saab ka 
muudmoodi. Puudunud on 
järjepidevus oluliste teemade 
käsitlemisel. Selline mõtte-
mall ei vii elu aga edasi. Rak-
vere vajab tegusid! 

Intervjueeris Meeli Seidla
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15. - 21. oktoober
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 15. - 21. oktoober
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5.20 €/kg

Seajalg
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0.98
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2.28
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Juust Atleet Valio
al 19%, 200 g
2 sorti

1.38
7.26 €/kg
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8.95 €/kg
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8.67 €/kg
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0.34

1.28
6.40 €/kg

al 1.74

1.18
11.80 €/kg

1.58

0.18
3.00 €/kg

0.24

Kodune hakkliha
kg

Soodne grillvorst
kg

Keeduvorst
Latsekese
kg

Keeduvorst
Lemmik
(viilutatud)
150 g

Slaavikotlet
küüslauguga
kg

Makaronid singiga
kg

Banaanirull
kg

Sibula-juustu
croissant
(2 tk pakis)
kg

Triibuliha marinaadis
400 g

Kanafileesink
(viilutatud) 190 g
Tallegg

Täissuitsu-
vorst Hirve
240 g
Rannarootsi

Kodurulaad
(viilutatud) 200 g
Maks & Moorits

Või Žemaitijos
82%, 200 g

Sulatatud juust Rambyno
4% 150 g
2 sorti

0.88
5.87 €/kg

0.98

1.48
1.88

Hiirte Juustu
rebitavad
juustupulgad
120 g

Võileivamääre Farmi
150 g / 2 sorti

Hapukoor Tere laktoosivaba
300 g

Kuivikud Flint
35g / 4 sorti

Joogijogurt Liisu
Shake 250 g
3 sorti

Puding 150 g / 2 sorti
E-Piim

Pasta singi-koorekastmes
Mamma
300 g

2.58
3.98

2.04
6.80 €/kg

2.38

5.16 €/kg

Dessert Zottis
115 g / 2 sorti

Jäätis Carte D´Or
Gelateria
500g
3 sorti

Nuudliroog Anacom
60g / 2 sorti

Maapähkel röstitud,
soolatud Mogyi
170g

9.87 €/kg10.67 €/kg

Kakaoküpsised Doris
trühvlimaitselised
250 g

Piimašokolaad Karl Fazer
200 g

Piimašokolaad Nurr
100 g
2 sorti

A+ A

A+ A

A+ A

A+ A

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

SOODUSPAKKUMISED!

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 1b, . 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 Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: 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, TilaJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: 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.

15. oktoober - 21. oktoober

0.58
3.05 €/kg

0.68

1.18
10.73 €/kg

1.78

1.08
12.71 €/kg

1.44

1.18
0.05 €/tk

1.64

6.58
7.78

0.99
9.90 €/kg

1.34

3.18
6.36 €/kg

5.14

0.78
0.13 €/tk

0.98

3.38
16.90 €/kg

4.88

2.48
al 9.92 €/l

4.18

0.58
1.16 €/l

0.86

1.88
2.38

1.58
0.20 €/rl

2.48

Karamell
Krabike
190 g

Must tee Lipton English Breakfast
25 tk x 2 g
50 g

Kohvioad
Araabika
Cofa
1 kg

Juukselakk ja vaht
Taft
al 200 ml
2 sorti

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

Liköör Vana Tallinn
Wild Spices 35 5%, 0, l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

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

Deodorant Fa
150 ml
4 sorti

Hügieeniside Naturella Ultra
al 8 tk
3 sorti

GT vein Robertson
al 12,5%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Šokolaadikommid
Maltesers
85 g

Dražee ploomid tumedas
šokolaadis
110 g

Suupiste suurtele koertele
Pedigree Jumbone
180 g

Torude
puhastus-
vahend
Mr.Muscle
1 l

Tualettpaber Grite Family
3-kihiline / 8 rulli

Torupuhasti Orto
500 ml

5.88
8.11 €/l

6.98

Ingverijook Rochester
Ginger
725 ml

KPN vahuvein Freixenet
Prosecco Doc
11 l%, 0,75
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kofeiini sisaldusega
karastusjook Pändy
330 ml
4 sorti

1.38
1.38

Whisky Ballantine`s
Finest Scotch
40 l%, 0,7
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Suuvesi Colgate
Plax Soft Mint
500 ml

Puhastustabletid Corega
hambaproteesidele
6 tk

Raseerimisgeel Gillette
200 ml
2 sorti

1.98
7.92 €/kg

al 3.18

2.68
5.36 €/l

3.68

0.44
4.89 €/kg

0.58

1.58
2.63 €/kg

1.98

1.28
al 23.27 €/kg

al 1.88

Al 1.28
7.11 €/kg

1.68

1.38
1.10 €/kg

1.98

1.98
13.20 €/l

2.88

1.14
al 0.11 €/tk

1.48

0.78
0.08 €/m

0.98

1.68
0.03 €/tk

1.98

1.04
0.35 €/tk

1.48

3.28
4.98

3.68
2.73 €/kg

5.68

1.64
1.76 €/l

2.38

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

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

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

Svamm pottide puhastamiseks
Vileda Glitzi Crystal
2 tk

Niisked salvrätikud Huggies
Natural Care
56 tk

Alumiiniumfoolium Elise
29 cm x 10 m

Lutipudel NUK
FC Plus Classic
0-6 kuud
1 tk

Pesuloputusvahend Lenor
930 ml
3 sorti

04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.38
1.78

1.08
1.38

Vein Castillo
del Baron
Medium Sweet
10,5%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Mahl ja nektar
Largo
1 l

+ 0.10



Kuulutaja reede, 15. oktoober 202114 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

SUVEREHVE

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 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

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

KINNISVARA

• Müüa 2toaline korter Rakvere kesklinnas. 
Läheduses kaubanduskeskused, bussijaam 
jne. Korter asub Laada 6, viiekorruselise 
maja neljandal korrusel. Toad läbikäidavad, 
WC ja vannituba eraldi, olemas rõdu. Korter 
vajab remonti. Korteriühistul plaanis maja 
renoveerimine. Hind 50 000 €. Tel 5805 
0714

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune korter, 
Pikk 37 Rakvere. II korrus, aknad hoovi poo-
le. Hind 26 650 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa 2toaline korter Kadrinas, 43,2 m2, 
III korrusel. Korter asub 3 korruselises, 21 
korteriga paneelmajas (ehitusaasta 1976 
ja renoveeritud 2011- sokkel ja laepealne 
soojustatud, uued pakettaknad õhutusava-
dega, küttesüsteemi täielik renoveerimine 
s.h paigaldatud individuaalsed termoregu-
laatorid korteritesse). Korter rahuldavas/re-
monti vajavas seisukorras. WC ja vannituba 
eraldi, boiler, toad eraldi, köök, turvauks, 
toimiv korteriühistu. Hind 28 000 €. Tel 5334 
5890

• Müüa 2toaline korter Väike-Maarjas, II 
korrus, otse omanikult. Tel 5384 0897

• Müüa Tapa linnas 2toaline remontivatav 
korter Paide tänaval. Tel 5624 4605

• Müüa 3toaline kõigi mugavustega korter 
Lai 14 renoveeritud majas, V korrus, 68 m2, 
keskmine seisukord, koos mööbliga. Tel 
5385 9150

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 5894 
2895

• Müüa garaaž Rakveres, Saue tänava lõpus. 
Tel 5340 7274

• Müüa kinnistu koos hoonetega. Tel 
5335 9804

VAHETUS

• Vahetada kaks korterit Rakveres 
väiksema maja vastu Rakvere ääres. 
Tel 5348 8161

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mugavus-
tega 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

• Ostan maja, krundi või ridaelamuboksi 
(äärmine) Sõmerul või Näpil, võib pakkuda 
ka Rakveres. Pakkumised tel 553 2743 (ka 
sms)

• Ostame igas seisukorras kinnisvara Lää-
ne-Virumaal - korter, majaosa, maja, garaaž 
jms. Sobiva hinna korral kiire tehing! Tel 516 
0115, info@vrssolutions.ee

• Soovin osta maja ehitamiseks sobiva 
krundi. Rakvere linna lähedal, alates 2000 
m2. Hind kuni 20 000 €. Tel 5384 1597

MÜÜA

Maja Kandla ülas, Saaremaal 
krunt 7200 m2, maja 92 m2 

www.kv.ee/3205100

Maja Võõpsu külas Põvamaal,
krunt 3645 m2 

www.kv.ee/3344848

Hind 27 500 €Hind 40 000 €

2-korruseline kortermaja 
Vändra alevis. Üldpind 1013 m2 

www.kv.ee/2335034

2-korruseline maja Rummul 
krunt 4600 m2

www.kv.ee/3353222

Hind 45 000 €Hind 65 000 €*

Põllumaa Rae vallas 
3,3 ha 

www.kv.ee/2984458 

Aseri lähistel maja 
koos krundiga 1,4 ha 

www.kv.ee/3362079

Hind 37 500 €*Hind 17 500 €*

Müüa Tapa linnas Paide tänaval 
2-toaline remonti vajav korter. 

www.kv.ee/3374136

Maja  Kastre vallas Tartumaal, 
krunt 1300 m2  

www.kv.ee/3367358

Hind 45 000 €*Hind 12 900 €

Korter Siimusti alevis 
3-toaline 48,9 m2

 www.kv.ee/3344855

Kalana külas Põltsamaal 
2-korruseline maja krunt 2500 m2 

 www.kv.ee/3142474

Hind 12 500 €*Hind 16 500 €

Maja Palamusel koos kõrval-
hoonetega, krunt 3400 m2 

www.kv.ee/3370770

3-toaline korter Pärnu linnas, 
võimalus ehitada 2. korrus

www.kv.ee/3312421

Hind 83 000 €Hind 65 000 €

Müüa 2-korruseline maja 
Tõrma külas, krunt 3500 m2 

www.kv.ee/3134721

Elamumaa Tõrma külas,
krunt 1 ha

 www.kv.ee/2984791

Hind 17 500 €*Hind 48 500 €*

ENAMUS OBJEKTIDEL 
ON OLEMAS HINDAMISAKT!
* JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

Lisainfo tel 5624 4605 igor@sacito.eu

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 
Anda üürile Vinnis 1toaline

Anda üürile Rummul 2toaline
Anda üürile Tapal 1toaline
Anda üürile Ubjal 3toaline

Anda üürile Pajustis 1toaline 

• 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

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja Rakvere 
kesklinnas. Korralik elamine. Tel 516 4685

• Üürile anda 1toaline mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Üürile anda või müüa 1toaline korter 
(keskküttega, tuba, köök, vannituba, esik) 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Anda üürile Pajustis 1toaline korter, I 
korrus, möbleeritud ja elektriküttega. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline korter, möb-
leeritud, elektriküttega, rõdu, III korrus, lift. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile möbleeritud korter Tapa 
linnas (1toaline, II korruskeskkütte). Tel 
5624 4605

• Jõgeva linnas ja alevis  vabaneb novembris 
1-2toalised korterid. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline kõigi mugavustega 
korter Rakveres, Roosi tn. Tel 5340 1314

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

• Üürile anda Rakveres 2toaline osaliselt 
möbleeritud korralik korter. Tel 557 3108

• Anda üürile puuküttega 2toaline korter 
Rakveres, vesi väljas. Tel 5558 7544

• Anda üürile 2toaline möbleeritud korter 
Kundas. Üüri hind 140 € + kommunaalkulud. 
Tel 522 3647

• Anda üürile möbleeritud 2toaline korter 
Säreveres. Õhksoojuspump. Tel 5624 4605

• Anda üürile Rummu alevis 2toaline 
osaliselt möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Ubjas 3toaline korter, II kor-
rusel, elektriküttega, osaliselt möbleeritud 
.Tel 5624 4605

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Toyota Rav 4, 2010. a, hõbedane, 
läbisõit 154 860 km, el.aknad, konks, kom-
puuter, kaasa 1 jooks naastrehve + 1 jooks 
lamellrehve. Väga heas korras, hooldatud 
ainult Toyota esinduses. Hind 8500 €. Tel 
5330 1620

• Müüa Volvo XC90, 2005. a, 2,4D, 120kW, 
euro 3. Ülevaatus september/2022. Ham-
masrihm + veepump just vahetatud. Uued 
talverehvid kaasa. Hind kokkuleppel. Tel 
5834 7849

• Müüa veoauto GAZ 53 kallur, kõrge 
kastiga. ÜV puudub, kaasa varuosad. Tel 
5624 4605

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid igas seisukorras! Raha kohe kätte! 
Vajadusel kustutame registrist! Helis-
tage julgelt, maksan rohkem! Tel 5355 
5848

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

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

• Ostan Toyota marki sõidukeid. Võib 
pakkuda absoluutselt igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Sobivad ka Nissan 
Sunny, Almera, Primera, King Cab, 
Pickup, Navara, Mitsubishi L200, Pa-
jero Sport, L300, L400, Mercedes 190D, 
Sprinter, vanad MB bussid. Paku julgelt 
telefonil 58961576

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

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

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

• Ostan sõidukeid igas seisukorras ning 
hinnaklassis. Võib pakkuda absoluutselt 
kõike, romust kuni korralikuni. Raha 
kohe kätte. Tel 5309 2650

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

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe 
järgi. Arveldamine ja dokumentide vormis-
tamine kohapeal. Tel 5438 0594
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

 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!!

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● 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

* 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

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

• Teostan sõiduautode ja väikekaubikute 
keretöid. Keevitus, karpide ja muude de-
tailide vahetus, kerevenituspink, värvipa-
randused, üleni värvimine ja ka vanemate 
autode taastamine. Tel 5353 5342

• Autoremont ja rehvivahetus. Uute 
varuosade tellimine, müük ja paigaldus. 
Hinnad soodsad. Tarne kiire. Info tel 
5627 3336, Pajusti, Naaritsa 3

• Autoplekitööd parima hinna ja kvaliteedi 
suhtega Lääne-Virumaal endiselt. Tel 508 
6455

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel 
(2,45x9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 KJ 
7200). Tel 513 2021

• Kallurautoteenus (karjääri kallur ja 13 
tonni kandejõud). Tel 503 2269

• Veoteenus: mööblivedu, väikses mahus 
kolimine jne. Kauba ruumi maht 3x1,5 m. 
Tel 503 2269

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 2269 

KAEVETEENUSED
• Kaeve- ja pinnase aukude puurimistööd 
miniekskavaatoriga. Tel 5558 3686

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

• Biopuhastite, septikute paigaldus 
ja müük. Tel 57570202, erlend@eesti-
septik.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

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

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

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

• Lammutus, ehitus, siseviimistlus (kor-
terid, majad, suvilad, kontorid) plaatimine, 
parkett jne. Tel 504 5560

• Teeme kõiki lammutustöid, samas teeme 
keldrite puhastustöid. Tel 5619 9579

• Ettevõte teostab: põrandate soojusta-
mine, põrandakütte paigaldus, põrandate 
valamine, ehitustööd. Tel 5628 4142

• Korterite ja vannitubade renoveerimine. 
Tel 5380 0863

•  Korstnaotsade ehitus, remont, lammu-
tus. Tel 5558 9732

• Teostame ehitus- ja remonttöid nii era-
mutes kui korterites, vannitoad, siseviimist-
lus, fassaadid, soojustamine, vundamendid, 
katused, terrassid jne. Santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Küsi julgelt! Tel 5808 
5965

• Kõik lammutustööd, keldrite ja pöö-
ningute koristus koos prahi äraveoga. Tel 
5380 0863

• Siseviimistlustööd: värvimine, plaatimi-
ne, krohvimine, tapeetimine, www.mlcp.
eu. Tel 5667 7273

• Ehitus- ja remonditööd (plaatimine ja 
muud), Kundas ja Rakveres. Tel 5606 9271

• Korterite ja vannitubade remont. 
Ehitustööd, www.mlcp.eu. Tel 5667 7273

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

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

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, grill-
majad, terrassid. Vanade majade renoveeri-
mine ja uute ehitus. Tel 5380 0863

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

• Maalritööd, trepikodade remont, fas-
saadide värvimine, üldehitus, renoveeri-
mistööd. Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

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

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

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. 
Tel 522 1165

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Korstnapühkija puhastab ja hooldab 
küttesüsteeme. Viru Küttesüsteemid OÜ. 
Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküt-
tespetsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.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

• 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
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

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

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

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

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

kuulutused.kuulutaja.ee

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

PEREJUUKSUR
Laada 25, Rakvere

Juuksur Keiu  
554 7332

Juuksur Jaanika  
5626 9611

Ootame uusi ja 
vanu kliente!

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• 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

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

www.kuulutaja.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

MUUD TEENUSED
• Kas sinu riidekappi on jäänud seisma 
asju, mida kandsid ehk aastaid tagasi? Või 
ei mahu uued asjad kappi ära, sest vanad 
ja seisma jäänud riided võtavad liiga palju 
ruumi? Meil on sulle lahendus - tule rendi 
Riideboxist endale boks ning too kõik oma 
seisma jäänud asjad uut omanikku otsima. 
Aga kui sulle tundub, et kapis on veel piisa-
valt ruumi uutele asjadele, siis tule ja soeta 
need endale Riideboxist Võidu tänav 5, Rak-
vere. Lisainfo Facebookis või tel 5645 4294

• Eakate kodune hoolekanne Rakvere lin-
na eakatele. Võtame vastu Teie soove eakate 
koduse hoolekande teenusele. Rohkem infot 
tel 5384 7407. KUULUTUS EI AEGU!

• Kinnisvara korrashoid: äri- ja bürooruu-
mide koristus. Puhastusteenus. Kinnisvara 
korrashoid. Korteriühistu heakorrateenus. 
Ehitusjärgne koristus, www.mlcp.eu. Tel  
5782 6806

• Hauaplatside korrastamine, piirete ja 
hauakivide käsi- ja survepesu, liiva ja kruusa 
vahetamine platsidel, hauapiirete ehitamine 
paekivist, tänava äärekivist ja puidust ning 
muud kalmistutööd. Töötame üle Eesti. Tel 
5592 3491, hauahooldus@muhkel.ee

• Aedade kujundus, puude-põõsaste istu-
tus, viljapuude hooldustööd. Tel 5380 0863

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab ja 
hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneer, siis küsi meilt pakkumist! 
Õhksoojuspump on väga mugav ja säästlik 
küttelahendus. Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või http://www.rakverekliima.ee 
MEIL ON LÜHIKE OOTEAEG!

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

• Puulehtede koristus puhuriga ja vajadu-
sel ka äravedu. Tel 503 2269

• Elektrigeneraatori teenus (20kW). Tel 
503 2269

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Printerite müük, hooldus ja 
rent. Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. Aadress 
E. Vilde 14/1, telefon 553 5475, meiliaadress 
info@itsalong.ee

• Kogemustega kõrgharidusega raamatu-
pidaja pakub teenust igat liiki fi rmadele 
ja FIE-dele. Aastaaruanded soodsalt. Tel 
5568 6385

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komplektid. 
Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. Garan-
tii. Tel 515 2235, 325 2179, OÜ Mart Tali 
Kaubandus

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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 5656 8735

KODU

• Katuseredelid viilkatustele. Tel 
515 9155

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5672 7175

• Koristan kuuri, garaaži ja aianurgast 
vana ja vedelema jäänud metallihunniku. 
Tasuta ei taha, maksan raha. Tel 5342 6287

• Müüa pestud lambavilla 22 kg - 50 €, 
asukoht Lepna. Tel 5590 2846

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda erinevaid 
täitematerjale (killustik, liiv, muld) võima-
lus tasuda ka vanametallis ja autoromudes. 
Tel 5627 2666

• Müüa vanker 3in1, ühe lapse poolt kasu-
tatud vanker ja häll. Asukoht Rakvere. Hind 
250 €. Tel 5344 3622 

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

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaa-
sid, pitsid jne. Pakkuda võib kõike. Tel 
507 9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristallnõusid,- 
tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karahvine 
ja pitse. Samuti ostan Norma/Salvo  
mänguauto, rongi, trammi ja 1970–90. 
a cccp 1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan soodsalt metallist tugeva kruustan-
gidega töölaua (palun teha pakkumise vene 
keeles). Tel 5554 6135

• Ostan soodsalt heas korras või uue bul-
lerjan ahju 100 m3 (6-7 kW) (palun teha 
pakkumise vene keeles). Tel 5554 6135

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, resti, pra-
eahju, ahju- ja pliiditarvikuid. Võivad olla 
kasutatud. Tel 503 1849

• Ostan majapidamise likvideerimisel iga-
sugust vanakraami ja kila-kola, viina ära 
teie mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

• Ostan kuldmünte, maksan kuni 400 €. 
Hõbemünt kuni 100 €. Tel 5590 6683

• Ostan üleliigseid asju: tööriistad, raama-
tud, lauanõud, mööbel. Tel 503 9650

• Ostan tööriistu ja ehituslikku saemater-
jali. Tel 5380 0863

• Ostan korras fotoaparaadi. Tel 5599 1098
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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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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

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

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 
55 €/rm, saadaval ka sangleppa ja 
kaske. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
hind alates: hall lepp 280 €, sanglepp 
300 €, kask 330 €. Puu pikkuse lõikame 
vastavalt kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, Kohala 
küla, Lääne-Virumaa

• Müüa kuiva, lõhutud kuuske hind 50 
€/ruum, saar alates 60 €/ruum, sobib 
katlapuuks. Pikkusega 30, 40 ja 50 cm. Tel 
5666 5499

• Mü ü a  l õ h u t u d  kü tt e p u u d :  s a n g -
lepp, lepp, metsakuivkuusk (mänd) 
ja kütteklotsid 40 L võrk 2 €. Tel 5192 
4320

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40 liitrilises kotis). Halgu-
de pikkus 30 cm. Hind lepal 2.60 
€/kott ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 
1528

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

• Müüa puitbriketti, premium pelletit 
6/8, kivisüsi 1000/25 kg. Lisaks pakume ka 
halumasina teenust. VIRUKÜTTEJAAM.EE. 
Tel 53 900 545

• Müüa kuiv sanglepp, 33 cm, kott 2 €. Kiltsi. 
Tel 5395 0313

• Müüa kuiva kase halgu, 40 cm. Tel 5645 
0678

EHITUS

• Müüa sõelutud freesasfalti. Fraktsioo-
niga 0-50 mm. Asub Rakveres. Võimalik ka 
transport. Alla 5 tonni ei müü. Tel 5365 6501

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kas-
vavat võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m ja 
lõhutud küttepuud, tel 504 3326

PÕLLUMAJANDUS

• Pakume kodukana mune 2 € karp. 
Vutimunad 0,10 €/tk. Kanad on graanuli 
vaba sööda peal, ei kasuta tehis sööta. 
Rebud ilusad päiksekollased. Munad 
on kogu aeg saadaval, sõidan linnarin-
ge kokkuleppeliselt. Saab ka ise järgi 
tulla, asume Raudlepa külas, Rakvere 
vallas. Soove võtan vastu telefonil 5757 
0907

• Arkna Aiand pressib toormahla. Pres-
simine ja pastoriseerimine alates 100 kg 
või kokkuleppel. Info tel 5302 6094. Samas 
müüme maheõunu „Liivika“, „Krista“, 
„Kuldrenett“ ja „Talvenauding“. Hind 2,80 €/
kg. Info ja tellimine tööpäeviti tel 5557 8751. 
E-post: info@arkna.ee

• Müüa Kungla Talu toidukartulit „Laura“, 
„Gala“, 30 kg. Võrk 15 €. Vedu. Info tel 514 
1338

• Müüa mahedalt kasvatatud toidukar-
tulit „Vineta“. 25-30 kg võrk, hind 12 €. Tel 
5561 3183

• Müüa toidukartulit: „Vineta“, „Flavia“, „Tii-
na“, „Carolus“, „Laura“. Tel 5647 5596/5616 
5542

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

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, heas korras, 
kui ka suuremat remonti vajava. Tel 503 9650

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, T-40. 
Tel 5687 5845

• Ostan traktorid T16, T25, T40, MTZ 82, 
JUMZ, DT74-75, kombain Niva, Jenissei, 
veokad ZIL, MAZ, GAZ, haagis kallutav 6 t 
ning T-150 haagised. Tel 5835 4991

VANAVARA

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

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

• Ostan NSVL  fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215  

• Ostan majapidamise likvideerimisel iga-
sugust vanakraami ja kila-kola, viina ära 
teie mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

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

• Ostan 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 
sulatuseks. Kõik muud vanad esemed 
ka huvitavad! Tel 5872 5458

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

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

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaasist 
vaase kuni 100 €/tk, nõukogudeaegseid 
ja vanemaid ehteid, sõlgi, käevõrusid, 
merevaiku, karpides lusikaid, EW aeg-
seid kohvikanne ja piimakanne. Samuti 
ostan nõukogudeaegseid ja ka vanemaid 
raamitud seinapilte, graafilisi lehti, 
õlimaale, akvarelle, kujusid, keraamilisi 
seinaplaate, fotoaparaate, fotosid, fo-
toalbumeid, postkaarte jne. Igasuguse 
huvitava vanavara, raamatute ja kunsti 
ost! Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

TEATED

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Hea linlane!
Vali parim transpordi-

teenus Rakveres 
Info tel 520 3987

TUTVUS

• 60-aastane sale pikem mees, kes ei suitse-
ta, tutvub noorema naisega. Tel 5348 9906

• Rakvere üksik mees 60+ vajab kiiresti 
majja perenaist, kellega koos sügis õh-
tuid nautida, soovitav auto ja hea tervis. 
Tel 554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Kuulutuse 
tekst on 
võimalik 
sisestada 
ka 
VEEBI-
KESK-
KONNAS. 

Kuulutus 
ilmub 
nii internetis 
kui ka 
paberlehes. 
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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, Eesti kg 0,68 0,80
Maitseroheline (roheline sibul, till, 
petersell)

kg 7,00 10,00

Küüslauk , Eesti kg 10,00 12,00
Tomat, Eesti kg 3,50 4,50
Tomat, import kg 2,50 3,00
Mugulsibul, Eesti kg 2,50
Peakapsas, Eesti kg 0,80
Hapukapsas kg 2,50
Suvikõrvits, Eesti kg 1,00
Kõrvits, Eesti kg 0,80 1,00
Porgand, Eesti kg 1,50 2,00
Kaalikas, Eesti kg 1,50
Peet, Eesti kg 1,50
Vaarikad, Eesti kg 15,00
Pohlad, Eesti liiter 5,00
Jõhvikad, Eesti liiter 5,00
Ploomid, import kg 2,50 3,50
Õunad, Eesti kg 1,50 3,50
Mesi kg 7,00
Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00
Värske räim ja kilu kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL 14. OKTOOBER 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Müügil kaunid gladioolid, kanarbikud ja kalmuseaded!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Viiruseohu 
tõttu palume 

Kuulutaja 
toimetusse 

tulek eelnevalt 
kokku leppida.
Tel 322 5093.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele 

ANNA BRYZGALINA
kaotuse puhul.

Töökaaslased OG Elektra pagaritsehhist

Tunde tasa lööb aegade kell, 
jääb alles mälestus hea ja hell.

Ei kustu leinavalu hingest, 
ei kuiva silmist pisarad. 

Kuid mälestuste maailmas 
ta alati jääb teiega.  

 Südamlik kaastunne 
Siiri Palgile armsa 
LAPSELAPSE 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased 
OG Elektra 

pagaritsehhist
 

91-aastase Elviine Rubeni mälestused
Eelnevalt oli juttu sellest, kuidas Elviine ja 
Karl endale Leningradist esimese auto – 
Moskvitš 408 – tõid.

Auto maksis kusagil 8000 rubla kanti, 
päris täpselt enam ei mäletagi. Küll aga 
on mul meeles, et Pobeda maksis tollal 
16 000 rubla, sest ema tädipoeg müüs 
kaks lehma maha ja selle raha eest ostis 
perele Pobeda.

Kutsekoolis olid head palgad, aga na-
tuke pidime auto ostuks võlgu võtma. 
Müüsime oma külgkorviga mootorratta 
Jawa maha ja Karla lellelt laenasime paar 
tuhat rubla juurde.

Üks tore seik on veel tollest auto-
ostu reisist meeles. Loomulikult pidi-
me ka oma sõpradele ja kooli töötajatele 
Leningradist midagi külakostiks viima. 
Kooli naised tahtsid Leningradi põran-
daleiba. Eestis tehti ainult vormileiba, 
aga Leningradis müüdi täpselt kodulei-
va maitsega ümmargusi suuri leivapät-
se. Töökaaslased olid minu juures seda 
leiba maitsta saanud, sest kui tädil külas 
käisin, tõin alati kostiks nii leiba kui ka 
šokolaadikomme ning barankasid. Le-
ningradis tehti ka väga head šokolaadi ja 
kompvekke, mida alati kaasa tõime. Tol 
korral oli meil vist 12 leiba pagaasnikus. 
Kui läksime bensiini võtma, tuli miilits 
meie juurde ja küsis, mis te selle leivaga 
teete. Mina ütlesin, et meil on koolis, 
kus töötame, nii palju inimesi ja kõik 
tahavad Leningradi leiba. Miilits vahtis 
lolli näoga ega saanud aru, miks autoost-
jad nii palju leiba ostavad. Nii et iga-
suguseid seiklusi on elus olnud.”

Järva-Jaanist Türile, 
Laupalt Viru-Jaagupisse
Elviine: „Elasime Karlaga Järva-Jaanis 
1963-1968. Viis aastat. Meil oli auto ja 
korter. Aga Karlale tehti ettepanek, et 
tulgu tööle Türi näidissovhoosi Laupa 
osakonna agronoomiks-osakonnajuha-
tajaks. Karla järgi pidin ju ka mina jälle 
kolima.

Esimesel jaanuaril 1968 läksime Lau-
pale. Sain tööle Laupa 8-klassilisse kooli 

internaati kasvatajaks. Meie õppeala-
juhataja, kes enne töötas Kehtnas, oli 
töökohta vahetanud ja samuti Laupa 
koolis tööl. Olin veel lisaks ka abiõpe-
taja. Kui keegi puudus, pidin mina teda 
asendama. Kui ajaloo õpetaja oli koman-
deeringus, asendasin ajaloo õpetajat, 
jne – andsin kõiki ainetunde, välja arva-
tud saksa keel ja laulmine.

Türil elasime kuni 1975. aastani. 7 aas-
tat. See oli väga tore aeg. Koolis olid tööl 
noored õpetajad. Juhtkond oli ka noor. 
Kõik peod, mis majandis olid, jätkusid 
hiljem meie pool.

Laupal elasime majas, mitte korteris. 
Sel on oma ajalugu. Üks vana rehetoaga 
maja veeti ühes tükis ligi paar kilomeet-
rit Laupa keskusesse ning tehti korda. 
Majas oli kaminatuba, põdranahad maas. 
Hubases kaminatoas oli hea napsu võtta. 
Meil käis külas pillimehi, muusikamehi 
ja laulumehi. Seltskond oli väga tore ja 
lõbus.“

Elviine: „Kui ühel päeval must Volga 
Laupale meie maja ette vuras, mõtlesin, 
et issand, mis nüüd lahti on, kas keda-
gi otsitakse taga. Julgeolekumehi ma ei 
kartnud, kuna nad kontrollisid ja uurisid 
mind väga palju. Kuus kuud tuhniti mu 
eluloos, enne kui trükikoja kaadrite osa-
konna juhatajaks kinnitati. Ükskord juh-
tus tädiga Tallinnas Voolu tänaval ela-
des ka selline kurioosum, et hommikul 
marssisid kagebešnikud meie korterisse 
ja asusid luurama kedagi naabermajast. 
Istusid lihtsalt sõna lausumata maha. 
Mina pidin aga tööle minema. Ütlesin 
siis neile, et pange uks sneprisse, kui ära 
lähete.

Mustast Volgast aga astus välja Koit 
Saarepera, hilisem Roela sovhoosi di-
rektor, kes oli tollal Vinni sovhoosis 
asedirektor ehk esimees Heino Kallas-
te järel teine mees majandis. Kallaste, 
kes oli varem töötanud Väike-Maarjas 
parteikomitee sekretärina, tundis Karli. 
Kallaste saatiski oma asetäitja Saarepera 
minu meest ära rääkima, et too tuleks 
tööle Viru-Jaagupisse osakonnajuhata-
jaks. Sest 1975. aasta veebruaris liideti 

Viru-Jaagupi kolhoos Vinni näidissov-
hoostehnikumiga (NST).

Peale pikka meelitamist-keelitamist 
jäi Karl nõusse. Ta oli Virumaa juurte-
ga mees ja tahtis kodule ning tuttavatele 
inimestele lähemale kolida. Ka elas Kar-
li vana ema Veneveres, Västriku külas. 
Türilt oli aga kaugevõitu ema vaatamas 
käia.

Mis seal salata, eks oma rolli mängis 
ka kõrgem töötasu, mida Vinnis mitu 
korda rohkem maksti kui Laupal. Vinni 
NST oli rikas ja kuulus üle Nõukogude 
Liidu. Ka maad olid viljakamad kui Jär-
vamaal, need tõotasid nõukogudeaegses 
plaanimajanduses põldudelt suuremat 
saaki.

Karlale allusid agronoom, mehhaa-
nikud, töökoja juhataja, farmitööliste 
ja põllutööliste brigadirid. Kuigi igaüks 
vastutas oma töölõigu eest, pidi Karl 
kõigega kursis olema.

Karli tööauto oli GAZ-69 ehk rahva-
keeli Villis. Tema töökabinet asus aga 
Viru-Jaagupi osakonna kontoris, alevik-
ku viiva tee ristis. Praegu on see vana, 
hall maja kenasti korda tehtud ja kuulub 
eraomanikule. Tollal tegutses seal aga ka 
side keskjaam ning juuksurisalong. Üks 
alumise korruse suur tuba oli tühi. Kui 
linnavurled ehk šefid tulid sügisel sov-
hoosi kartuleid noppima, paigutati nad 
sinna elama.

Karl töötas Viru-Jaagupi osakonna-
juhatajana seni, kuni tal tervis üles ütles. 
Siis määrati talle invaliidsuspension, sest 
vanaduspensionit ta veel saama ei ha-
kanud, kuna mehed pääsesid Vene ajal 
pensionile 60-aastaselt.“

Elviine: „Kui mees oli paika pandud, 
tahtsin ka mina tööle minna, kuid pidin 
veel mõneks ajaks Laupale jääma, kuna 
1975. aastal toimusid rajoonide ja küla-
nõukogude rahvasaadikute valimised. 
Mind ei lastud ära, sest olin jaoskonna-
komisjoni esimees.“

Ülle Kask

(Järgneb 29. oktoobril)

Parimad eestikeelsed ettevõttenimed 
on Leivik, ühetähejutud.ee, Kõhuvabohu, 
Kaine Kärbes, Ilmavald ja Mõttemaru
Võistluse „Ehe Eesti − Eesti ettevõttele 
eesti nimi“ tänavused võitjad on Leivik 
õpilasfirma kategoorias, ühetähejutud.
ee rahvusdomeeninime kategoorias, 
Kõhuvabohu OÜ aasta uustulnuka ka-
tegoorias, Kaine Kärbes OÜ teenindu-
settevõtte kategoorias, Ilmavald OÜ 
tootmisettevõtte kategoorias ning OÜ 
Mõttemaru haridus- ja kultuuriasutuse 
kategoorias.

Õpilasfirma kategoorias märgiti ära 
veel Prühted, rahvusdomeeninime ka-
tegoorias stiilnesalk.ee, tekstitohter.ee, 
meemehed.ee, aasta uustulnuka kate-
goorias Rohupood OÜ, Kriksadull OÜ, 
Tekstitaip OÜ, teenindusettevõtte ka-
tegoorias Tähemõrsja OÜ, Stiilne Salk 
OÜ, pagar-deli-resto Päris (Maitse sepad 

OÜ), tootmisettevõtte kategoorias Traa-
geldaja OÜ, Sokisahtel OÜ, Ühetäheju-
tud OÜ ning haridus- ja kultuuriasutuse 
kategoorias Väike Päike Lasteklubi OÜ. 
Vabaühenduse kategoorias tänavu võit-
jat välja ei kuulutatud, kuid ära märgiti 
Elav Elva (SA Elva Kultuur ja Sport).

Võistluse eesmärk on juhtida ette-
võtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku 
ruumi võõrkeelestumisele ning väär-
tustada eestikeelseid äri-, ettevõtte- ja 
domeeninimesid.

Žürii liige, Eesti Keele Instituudi 
juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll mär-
kis, et paljud on üllatusega avastanud, et 
nimepanek pole üldse kerge ülesanne. 
„Nimega tahetakse ju saavutada korraga 
mitut eesmärki: anda lühikokkuvõte te-

gevusest, suunata see sihtrühmale, olla 
heakõlaline, ühtlasi meeldejääv ja hõlp-
sasti kasutatav,“ ütles Päll. „Kui seda teha 
veel ilusa eestikeelse nimega, on pingu-
tus seda enam tunnustust väärt.“

Emakeele Seltsi ja Keeleameti kor-
raldatav võistlus toimus kuuendat 
korda. Ettevõtmist toetab Haridus- ja 
Teadusministeerium.

Laureaadid valis žürii, milles on esin-
datud Emakeele Selts, Keeleamet, Eesti 
Keelenõukogu, Haridus- ja Teadusmi-
nisteerium, Eesti Väike- ja Keskmiste 
Ettevõtjate Assotsiatsioon ning Eesti 
Interneti Sihtasutus.

Kuulutaja
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Kunda sadam on Eesti põhjarannikul asuv kiiresti arenev regionaalne kaubasadam.

Sadama tegevusega saab tutvuda kodulehel www.kundasadam.ee

EELDAME:

- CE-kategooria juhtimisõigus

- Autojuhi kutsetunnistus

- Autojuhi digikaart

KASUKS TULEB:

- Eelnev töökogemus autojuhina

- Kohusetundlikkus, ausus,

tähelepanelikkus ja hea

pingetaluvus

- Hea füüsiline vorm

PAKUME:

- Huvitavat ja mitmekülgset tööd

- Tööks vajalikke koolitusi

- Häid töötingimusi

- Sportimisvõimalust

PEAMISED TÖÖÜLESANDED ON:

- Kaupade vedu kliendi asukoha ja

sadama lao vahel

- Sadamasisene kaubavedu kaide ja

ladude vahel

- Veoki ja haagiste igapäevane

hooldus

Kunda Sadam AS pakub tööd

CE-KATEGOORIA VEOAUTOJUHILE

info@kundasadam.eeKandideerimiseks saada CV e-postile: või kandideeri tööportaali CV keskus vahendusel.
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PAKUN TÖÖD

• Pakume tööd puitma-
jade ehitajale Rootsis ja 
Norras. Tööreiside pikkus 
2-3 nädalat. Täpsem info 
tel 521 0053 või greco@
greco.ee

• Pakume tööd saemees-
tele või brigaadile. Soo-
vitavalt oma varustuse ja 
transpordiga. Töö ena-
masti L-Virumaa piirkon-
nas. Tel 523 7945

• Pakun tööd abimehele. 
Haljala eramajas meeste 
tööd, sobib ka autoga 
pensionärile. Tel 504 4344

• Uhtna Põhikool võtab 
tööle majahoidja/aedni-
ku. Lisainfo tel 5858 6933

• Pakun tööd abimehele. 
Haljala eramajas aasta-
ringsed õuetööd, sobib 
ka autoga pensionärile. 
Aivar, tel 504 4344

• Pakun tööd CE-kategoo-
ria veokijuhile, Kunda 
piirkonnas. Tel 516 5212

OTSIN TÖÖD

• Naispensionär otsib aju-
tiselt tööd: lehe riisumi-
ne, koristamine ja hool-
dus. Tel 5808 5260 

• 35-aastane karske ja mit-
tesuitsetav mees otsib ala-
tes novembrist tööamp-
se üle Eesti. Sobivad nii 
paaripäevased kui mõne 
nädalased projektid. CE-, 
T-kategooria. Pakkuda 
võib pikki vahetusi karjää-
ris/sadamas, mingi muu 
transport. Pikk kogemus 
kõigi masinatega. Hea 
organiseerimisvõimega, 
töötanud erinevates vald-
kondades, erinevatel po-
sitsioonidel. Oodatud ka 
igasugused teised pakku-
mised. Tasumine arvega. 
Tel 5399 0038

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
Sisesta kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee
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TÄNA MAAILMAS

1940: ekraanidele jõudis Chaplini „Suur diktaator“
Täna 81 aastat tagasi, 15. oktoobril 
1940. aastal toimus New Yorgis 
maailma ühe tuntuma antifašistliku 
ja totalitarismivastase komöödia, 
Charlie Chaplini mängufilmi „Suur 
diktaator“ esilinastus. See on še-
dööver, mida esijoones kardavadki 
diktaatorid.

Allan Espenberg

„Suur diktaator“ („The Great Dicta-
tor“) oli Chaplini esimene helifilm 
koos korralike dialoogidega. Esi-
etendusel 15. oktoobril 1940 New 
Yorgis kuulsid televaatajad esma-
kordselt, kuidas suurepärane koo-
mik, režissöör, produtsent ja näit-
leja, kes lõi kunagistes tummfilmi-
des naiivse ja ekstsentrilise hulkuri 
kuju, esmakordselt ekraanil rääkis. 
Ja see, mida ta ütles, oli vägagi häm-
mastav, jäi vaatajatele pikaks ajaks 
meelde ja pole kaotanud aktuaalsust 
tänase päevani.

Filmi esilinastus toimus vaatamata 
Ameerika Hitleri-fännide ähvardus-
tele ja hoolimata agressori rahusta-
mise poliitika toetajate vastupanust. 
Samal ajal toetas USA president 
Franklin Roosevelt seda filmipro-
jekti, mille kohta levisid kuulujutud 
juba 1930. aastate keskel. „Tõeliselt 
suure kunstniku tõeliselt silmapais-
tev töö ja teatud seisukohast võib 
tegemist olla kõige olulisema filmi-
ga, mis kunagi vändatud,“ kirjutas 
ajaleht The New York Times esi-
linastuse järel. Esietenduse ajaks oli 
Saksamaa liider Adolf Hitler juba 

pooled Euroopa rii-
gid sõtta tõmmanud, 
alistanud Prantsus-
maa ja pommita-
nud Suurbritanniat. 
Olgu öeldud, et filmi 
esilinastuse ajal pol-
nud USA ja Saksa-
maa veel sõjajalal.

Maailmakino üks 
kuulsamaid stseene 
pärineb sellest fil-
mist: selleks on 
diktaatori (Charlie 
Chaplini kehas-
tuses) tants täis-
puhutava gloobuse-
ga Wagneri muu-
sika saatel. Samuti 
jääb kauaks meel-
de habemeajamisstseen Brahmsi 
mustlastantsu rütmide saatel. Film 
kandideeris 1941. aastal viiele Osca-
rile, kuid ei saanud ühtki. Siiski ei 
jäänud Chaplin Oscarist ilma: see 
filmimaailma hinnatuim auhind 
anti talle 1972. aastal, kuus aas-
tat enne surma, suure panuse eest 
filmikunsti.

Hitlerit ei saanud 
tähelepanuta jätta
Asjaolu, et suur koomik võttis en-
dale sellise raske ja delikaatse polii-
tilise teema, üllatas paljusid. Kuid 
see otsus oli vältimatu. „Maailmas 
pole minu jaoks midagi naljakamat 
kui kõrgetel ametikohtadel ole-
vad kiitlejad ja tõusikud,“ selgitas 
Chaplin oma kinematograafilist 

kontseptsiooni ajal, 
mil kõik ei näinud 
veel Hitleris glo-
baalset ohtu. „Mida 
tähtsam tõusik, 
keda sa võtad kasu-
tada, seda suurem 
on võimalus teha 
naljakas film. Aga 
oleks keeruline leida 
mõnd teist tõusikut, 
kes oleks Hitleriga 
võrdväärne.“

Hiljem ütles 
Chaplin, et ta poleks 
saanud Hitlerit sel 
viisil naeruväärista-
da, kui kogu natsi-
terrori ulatus oleks 
juba tol ajal teada 

olnud. „Kui ma oleksin teadnud 
Saksa koonduslaagrite õudustest, ei 
oleks ma saanud filmi „Suur diktaa-
tor“ teha,“ tunnistas Chaplin oma 
autobiograafias, mis ilmus pärast 
Teise maailmasõja lõppu.

Führeri ja koomiku eluloos on 
palju sarnasusi. Nii Chaplin kui 
Hitler sündisid aprillis 1889. Mõle-
mad elasid läbi raske lapsepõlve ja 
olid isegi väliselt mõnevõrra sarna-
sed. Inimestele, kes neid mõlemaid 
tundsid ning keda huvitasid kino ja 
poliitika, ei saanud see asjaolu mär-
kamata jääda. 

„Ma elasin 1921. aastal Münche-
nis... ja nägin tänavatel sageli meest, 
kes oma iseloomulike vuntside ja 
vetruva kõnnakuga meenutas Char-
lie Chaplini sõjaväelist versiooni,“ 

meenutas kirjanik William Walter 
Crotch Briti ajakirjas New States-
man and Nation. Üks tuttav poe-
omanik, kirjutas Crotch edasi, ütles 
talle, et see oli Austriast pärit Adolf 
Hitler, marginaalse poliitilise rüh-
mituse juht.

Ja asi polnud mitte ainult välises 
sarnasuses. Chaplin, kes tõusis oma 
ampluaas maailmakuulsaks filmitä-
heks, mõistis ilmselt paremini kui 
keegi teine ebaõnnestunud kunstni-
ku Hitleri nartsissistlikku olemust, 
kes püüdis maniakaalselt maailma 
endale allutada. Chaplin ei saanud 
Hitlerit oma filmidest välja jätta. 

Terav satiir igat 
sorti diktaatoritele
Charlie Chaplin, keda Saksamaa 
kinokülastajad pidasid tummfilmi 
perioodil ebajumalaks, ei meeldinud 
natsionaalsotsialistidele algusest 
peale. Juba 1926. aastal kuulutas an-
tisemiitlik nädalaleht Der Stürmer: 
„Charlie Chaplin on juut... ja oma 
käitumiselt on ta varas, kes satub 
pidevalt seadustega vastuollu.“ Kohe 
pärast Hitleri võimuletulekut keela-
sid natsid Chaplini filmide näitami-
se Saksamaal.

Chaplin ei lükanud tema koh-
ta kirjutatud lauseid meelega üm-
ber, seda väidetavalt solidaarsusest 
juutidega ja soovimatusest osaleda 
rassistlikus „jampsimises“, nagu on 
öeldud tema autobiograafias. Kuid 
rohkem kui vääriline vastus tema-
vastastele süüdistustele oli „Suur 
diktaator“, milles Chaplin mängis 
korraga kaht rolli: ta oli ühtaegu nii 
antisemiit Adenoid Hynkel, Tomaa-

nia-nimelise riigi diktaator kui ge-
tos töötav juudi juuksur, keda pee-
takse ekslikult Hynkeliks. Raevutsev 
Hynkel, kelles on kergesti äratuntav 
Hitler, saadetakse koonduslaagrisse 
ja tema asemele astub nimetu kartlik 
juuksur.

Filmi lõpus murrab tähtsusetu 
mehike lõpuks oma vaikuse ja kõi-
gist kinoreeglitest mööda minnes 
lõpetab komöödiafilmi pateetilise 
kõne ja tulise üleskutsega inim-
konna, halastuse, vabaduse ja rahu 
nimel. Räägiti, et kui filmi näidati 
tõelisele Adolf Hitlerile, siis olevat 
ta tugevasti ärritunud ja märatse-
ma hakanud – täpselt nagu tegi ka 
tema ekraaniteisik. Kui enne „Suurt 
diktaatorit“ oli Chaplin Hitleri mee-
lest suur koomik, siis seejärel sai te-
mast vastik juut ja ebasoovitav isik 
Saksamaal.

„Suur diktaator“ ärritas ka tei-
si tollal valitsenud diktaatoreid. 
Chaplin paljastas oma filmis fašist-
liku propagandatsirkuse, mida ta 
uuris Kolmanda Reichi kinokroo-
nikatest. See oli nii täpne ja mõ-
nitamine diktaatorite üle oli se-
davõrd tabav, et film oli keelatud 
näiteks Hispaanias kuni kindral 
Francisco Franco surmani aastal 
1975. Jossif Stalinile üldiselt meel-
disid Chaplini komöödiad, kuid 
pärast seda, kui valitsuse liikmed 
olid „Suure diktaatori“ kinnisel 
seansil ära vaadanud, ei antud sel-
lele ka NSV Liidus ekraaniluba. Ka 
pärast Stalini surma ei lastud filmi 
ekraanidele ja nõukogude vaataja 
nägi Chaplini linateost alles 1989. 
aastal.

Filmi „Suur diktaator“ plakat. Repro
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Anette Olzon, „Strong”
Frontiers
Anette Olzon on Rootsi laul-
janna, keda tuntakse eelkõige 
tänu Nightwishile. Ta vahe-
tas välja nende vokalisti Tar-
ja Turuneni ja kuulus gruppi 
2007 – 2012. Kuid Olzon on 
tegev ka rootslaste klassika-
lisemas rokkbändis Alyson 
Avenue ja hevimetalli pais-
kavas soomlaste The Dark 
Element.

Seitsme aasta eest ilmus 
Olzoni esimene soolop-
laat „Shine”. Varieeruv, hu-
vitav, igati nime vääriline, 
üksjagu tõelisi pärleid vastu 
helendamas.

Eelmisel aastal tegi ta põ-
neva koostööprojekti Sym-
phony X laulja Russell Al-
leniga. Kuigi Allen/Olzon 
„Worlds Apart” midagi kapi-
taalselt eristuvat ja erilist ei 
olnud, on see ikkagi arvesta-
tav kuulamine meloodilisema 
raskeroki sõbrale.

Tänavu septembris tuli lõ-
puks välja Olzoni teine soolo-
plaat – „Strong”. See on de-
büütplaadist tunduvalt rokili-
kuma joonega, isegi kordades 
hevilikum. Kuid kokkuvõttes 
jääb esimesele plaadile mingil 
määral alla. Siin on paras segu 
sümfoonilisest metallist, hard 
rock’ist, meloodilisest rokist, 
klassikalisest rokist ja power 
metal’ist.

Esmapilgul võiks öelda, et 
summeeritult just Nightwis-
hi kergem ja lihtsam, hulga 
popilikum variant. Aga sa-
mas annab kaasatud karmim 
meesvokaal teatud võimu ja 
sügavust juurde. Selle eest 
hoolitseb tema abikaasa Johan 
Husgafvek, kes lisaks laulmise-
le/möirgamisele mängib bassi.

Tugevatest muusikutest 
on kaasatud kitarrist Mag-
nus Karlsson, kes on olnud 
seotud väga paljude tuntud 
rokkbändidega.

Olzon peab lauljatena oma 
mõjutajateks Natalie Cole’i ja 
Celine Dioni, imetleb Sharon 
den Adelit (Within Temp-
tation) ja Tarja Turuneni 
sooloplaate, kuid „Strong” 
on Anette enda sõnul inspi-
reeritud hoopis karmima liini 
kõmmutajate kahurväe Dim-
mu Borgiri ja In Flamesi poolt.

Singlitena on siit avalda-
tud kolm. „Parasite”, „Sick Of 
You” ja „Strong”. Pole mingitki 
kahtlust, et neist kõige pare-
mini sobibki albumit esinda-
ma tihke jõuline nimilugu, mis 
seotud koroonapandeemiaga 
ja kutsub selle keskel tugevaks 
jääma. Lisaks väidab praegu-
seks viiekümnene lauljanna, et 
aastad on teinud tedagi ühtlasi 
(isiksusena) tugevamaks.

Plaadi parimaks looks 
jääb hoogne ja kõrge hitipo-
tentsiaaliga „Catcher Of My 
Dreams”, selline lahe poprokk.

Plaadi on produtseerinud 
Magnus Karlsson ja Anette 
Olzon.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

Üht kaotust igavesti kandsin…
… dokfilm, mis räägib liiva-
jooksnud armastusest, venna 
ja õe koos lahkukasvamisest, 
narkomaaniast, lootusest, 
lootusetusest… Pinna-
virvendusena.

Margit Adorf

„Üht kaotust igavesti kand-
sin“ on sedalaadi dokfilm, 
mis kogu lugu vaatajale ära ei 
jutusta, väga palju jääb vaiki-
mistesse kinni, me kuuleme 
ja näeme õige pisikest osa sel-
lest, mis tegelikult juhtus. Ja 
kuigi iseenesest on asi justkui 
selge – narkomaanist poeg/
vend on kadunud, teda otsi-
takse taga, siis põhiküsimu-
sele – MIKS nii juhtus, kuidas 
nii läks, sellele vastust ei saa-
gi. Mind jäi see ülelibisemine 
häirima. 

Lugu räägib emast, kes utsi-
tab tütar Eevat tagant, et too 
otsiks üles poeg Lauri. Otsest 
survestamist me küll ei näe, 
küll aga on selgelt aru saada, 
et ega õde ei ole venna otsin-
gutest suures vaimustuses. Ta 
sõidab küll kohusetundlikult 
sõna otseses mõttes maa-
ilma teise otsa – Kolumbiasse, 
kuid lõpuks tuleb tal endale 
siiski tunnistada, et esiteks 
ei ole see mingi lõbureis ja 
teiseks on ettevõtmine suht 
lootusetu.

Narkomaanist poeg Lauri 
on emale kallis, sellestki saa-
me aru. Kui tütar talle Ko-
lumbiast helistab, siis ei küsi 
ema kordagi seda, mis tunded 
tütrel endal on, kuidas tal lä-
heb, kas tervis korras, vaid 
kukub esimese asjana kurt-
ma, kuidas ta arvas, et Lauri 
helistab ja kuidas ta küll ära 
ehmus. Tütar peab vabanda-
ma, et ta paraku tõesti ei ole 
Lauri ja pole tema kohta veel 
ka mingit infot anda. 

Lauri on Eeva vanem vend. 
Tasapisi hargneb traagiline 
lugu, millest saame kildhaaval 
teada, et õe ja venna suhted 
on lapsest saati olnud pinge-
lised, lapsed on olnud suu-
re osa ajast vanaema hoole 
all, sest ema oli kogu aeg ära 
(tööl). Ja Lauri hakkas ko-
dust põgenema juba lapsena. 
Miks ta seda tegi? Me ei saagi 
teada. 

Kas Lauri juba lapsena tar-
vitas narkootikume? Kuidas 
ta nendeni jõudis? Miks poiss 
eelistas ööbida suurte korter-
majade keldrites, kus teda po-
litseiga taga otsima pidi? Kas 
kodus oli kõik ikka korras või 
mis võis olla sellise allakäigu 
tõukeks? Kas meil jäi kuul-
mata mingi sünge saladus või 
on tegemist juhtumiga, kus 
väiksest kivikesest hakkas 
suur lumepall veerema, siga-
retist kummiliimini, sellest 
omakorda heroiinini? Me ei 
saa teada. 

Ema arvab, et ta ei armasta-
nud oma poega piisavalt. Tü-
tar arvab, et see pole nii, küll 
aga viskab ta õhku ka lause, et 
ühes peres on kokku saanud 
omavahel sobimatud inime-
sed, kes ei oskagi teineteisest 
hoolida. Vahepeal kuuleme 
surmahõngulisi kirju pojalt, 
mis on saadetud emale vang-
las viibimise ajal (need on 
väga muljetavaldavad oma 
lihtsuses ja karmis alastuses). 
Kuuleme ka hingelõikavat 
Eeva kirja vennale, mis ilm-
selt sündinud Kolumbia retke 
läbiraputavate emotsioonide 
pealt. 

See film on jõuline ja hinge-
kriipiv, kuigi otseselt ekraanil 
mingeid väga võikaid kaad-
reid ei näidata. Väga palju 
jääb vaataja enda fantaasia 
abil kaasaelamiseks. Me näe-
me küll rentslit (sõna otseses 

mõttes rentslit), kus elavad 
Kolumbia kodutud narko-
maanid, kuid mitte liiga lähe-
dalt (ilmselt oleks see ohtlik) 
ja tütar kinnitab emale, et 
midagi nii räpast ja õudset ei 
ole Eestis iial olnud. Kuigi ta 
on lapsena roomanud kõdu 
täis keldrites, ikka venda taga 
otsides. Ema ei suuda seda us-
kuda. Ja ka vaataja ei usuks, 
kui natukestki sellest viletsu-
sest ei näeks. 

Filmi režissöör on üheksa 
aastat Eestis elanud Kolum-
bia päritolu Carlos E. Les-
mes, kes toob loo vaatajani 
küll mosaiiksete kildudena ja 
ei anna kõigile küsimustele 
vastuseid, kuid ta on valinud 
oma filmi jaoks selle tee, kus 
otseselt mitte kedagi kaadris-
se istuma ja intervjuud and-
ma ei panda. Ka ei tasu siin 
oodata mingeid psühholoogi-
de või politseinike kommen-
taare. Kõige paremat psüh-
holoogilist nõu annab Eevale 
üks Kolumbia narkomaan, 
kes soovitab tal oma südames 
rahu teha – Eeva on teinud 
kõik, mis tema võimuses, et 
venda aidata. Ja lõppegu see 
lugu kuidas iganes, tema ei 
pea endal süüd tundma, et 
äkki oleks ikka pidanud veel 
pingutama. 

Film võitis tänavu EFTA 
(Eesti filmi- ja teleauhinnad) 
parima dokumentaalfilmi 
tiitli ja see väärib oma pree-
miat igati, kuigi jah, me näe-
me probleemist vaid hiiglas-
liku jäämäe väikest tipukest. 
See tipuke on aga siiski nii 
vänge ja kange, et tegelikult 
piisab sellestki, et korralik 
elamuspauk kätte saada. Soo-
vitan kinotee jalge alla võtta 
või siis jätke meelde ja vaa-
dake ära kui kunagi telesse 
jõuab.

Õde Eeva on sõitnud maailma teise otsa, et leida narkomaanist vend Lauri. Foto: pressimaterjalid

KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis
23.10 kell 11.00 Aseris maakonna meistrivõistlused lauatennises
24.10 kell 10.00 Kadrinas maakonna meistrivõistlused koroonas
24.10 kell 11.00 Rakveres maakonna meistrivõistlused kabes
Registreerimine kohapeal üks tund enne ala algust. Info vajadu-
sel tel 507 2198 ja tel 5358 5989

Rakvere teater
15.10 kell 19 Esietendus! „Suvitusromaan“ s/s, lav. Aare Toikka
15.10 kell 19 „Kasvatushoone“ v/s, lav. Hendrik Toompere
16.10 kell 15 „Lihtsalt, rõõmuks“ s/s, kontsertlavastus
16.10 kell 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
19.10 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. Helen Rekkor
20.10 kell 13 „Sirli, Siim ja saladused“ s/s, lav Mari Anton
20.10 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s, lav. Peeter Raudsepp
20.10 kell 19 „Tants“ v/s, lav. Veiko Õunpuu
21.10 kell 19 „Suvitusromaan“ s/s, lav. Aare Toikka

Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing
Ühingu infotund toimub 18. oktoobril kell 14.00 kohvikus Saf-
fon (Laada tn. 14, keldrikorrusel). Osavõtust teatada tel +372 
516 4349 Piret, omaosalus 5 eurot tasuda kohapeal.

HingePai (Vilde 14, Rakvere)
 15.10 kell 18.00 Naistering väeka kakao toel
16.10 Astrid Allegra ja õlimaagia, eraseansid (iTov test)
16.10 kell 18.00 Andestuse puudutus õlipaiga, Astrid Allegra
17.10 kell 16.00-19.00 Seminar: teadlik paarisuhe, Eeva-Liisa 
Vahtra
20.10 kell 18.30 Täiskuu tantsurännak/ Elutants
21.10 kell 18.00 Mai-Agate Väljataga, vestlusõhtu
23.-24.10 konstellatsiooni eraseansid/ Rita Jõesaar
Täpsem info FB: HingePai

Kel helkur jopel puudu, 
võib võtta selle helkuripuult
Türi Noortekeskus, Tre Raadio, Pärnu Linnavalitsus ja Ees-
ti Avatud Noortekeskuste Ühendus on kutsunud sel nädalal 
üles koole, ettevõtteid, noortekeskusi, lasteaedu looma oma 
kogukonda helkuripuid. 

Helkureid võib ise teha või otsida kasutult sahtlis vede-
levad ja viia helkuripuule. Mõte seisneb selles, et kellel on, 
saab viia, ja kellel pole, saab sealt endale võtta.

Rakvere noortekeskus on teinud helkuripuid mitmel 
aastal, tänavune puu ehiti noortekeskuse ees bussipeatuse 
kõrval. 

„Enne puu ehtimist korraldasime noortele kuldvillaku, kus 
küsimusi liikluse ja helkurite kohta,“ märkis Rakvere noorte-
keskuse noorsootöötaja Angela Tikoft ja lisas, et noorte-
keskuses tehakse ka igapäevaselt „helkurikontrolli“ – kui kel-
lelgi on puudu, siis kinnitatakse jope külge ning räägitakse, 
miks see vajalik on. 

Kuldvillakust saadi teada muuhulgas ka seda, et kui jope 
küljes on värviline helkur, siis kõrval peab olema ka val-
ge helkur, sest see on efektiivsem valguse peegeldumise 
osas. „Noorte jaoks oli üllatav ka see, et kui jopedele on juba 
helkurribad külge õmmeldud, siis peab siiski lisahelkure-
id kandma, sest riietele õmmeldud helkurid kuluvad pesus 
ja sageli on liiga kitsad ja väikesed, et liikluses silma paista,“ 
rääkis Tikoft. 

Katrin Uuspõld
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Olavi Ruitlase „Vee peal“ jätkab võidukäiku nii fi lmi kui raamatuna
„Mul ei ole filmi tegijatele üh-
tegi etteheidet. Hea asi sai 
valmis,“ ütleb kirjanik Olavi 
Ruitlane, kelle 2015. aastal il-
munud autobiograafilise ro-
maani „Vee peal“ põhjal on 
valminud film. „Lapsed näitle-
vad väga hästi, aga iseäranis 
võimsa mulje jättis mulle Mar-
ko Matvere kehastatud Valter. 
Ma ei uskunud oma silmi teda 
filmis nähes – see mees on 
ellu ärganud!“

Kaire Kenk

Olavi Ruitlane alustas raamatu 
kirjutamist kümme aastat ta-
gasi ja sellest pidi tulema suur 
tõsine romaan. „Aga kuidagi 
läks nii, et sellisel kujul „Vee 
peal“ ei ilmunudki. Tülli läksi-
me kirjastajaga. Lood jäid kõik 
alles ja hiljem üks härrasmees 
telliski minult jutukogumiku. 
Kirjutasin need kokku ja 2015. 
aastal raamat ilmus. Müüs 
väga hästi – 5000 eksemplari,“ 
rääkis Olavi Ruitlane Ajaloo-
muuseumi kinoteegis publi-
kuga kohtudes. Muuseas, ok-
toobri lõpus tuleb uustrükk, 
tuhat eksemplari.

Et „Vee peal“ osutus luge-
jate seas nii menukaks, seisis-
ki ühel päeval kirjaniku ukse 
taga Filmivabriku rahvas ja 
tegi ettepaneku, et Ruitlane 
kirjutaks „Vee peal“ stsenaa-
riumiks ümber.

„Mida tean mina filmistse-

naariumi kirjutamisest? Mitte 
midagi. Aga ma võtsin selle 
töö siiski vastu, sest kartsin, 
et tuleb keegi, kes oskab seda 
tööd veel vähem kui mina,“ 
rääkis Ruitlane.

Filmitegemise koha pealt oli 
ta alguses skeptiline. „Nii palju 
inimesi on asja juures! On ju 
99 protsenti tõenäoline, et asi 
läheb metsa. Pealegi jääb rah-
vusvahelise statistika kohaselt 
kõigest viis protsenti stsena-
ristidest hiljem filmiga rahule 
ja neil pole režissöörile ühtegi 
etteheidet,“ märkis ta.

Filmi näinuna ei jää aga 
Ruitlaselgi muud üle kui tun-

nistada, et välja tuli hea ja õige 
asi. „Ju ma mahtusin selle viie 
protsendi sisse, mida tavaliselt 
ei juhtu,“ muigas mees.

Ajastupilt
Raamat „Vee peal“ räägib 
sündmustest Võru linnas 
aastatel 1981-1982. Siit leiab 
tõe-ja ajastutruud elupildid 
nõukogudeaegsest Võrust 
ning peategelase põgenemise 
reaalsusest kalavetele. Lugu 
räägib Olavi Ruitlase enda 
lapsepõlvest ja kirjeldab etappi 
elus, kus koolis käimise asemel 
huvitas teda rohkem paadiga 
kalalkäik. Õigupoolest põge-

nes ta järvele koolikiusamise 
ja masendava koduse õhkkon-
na eest.

„Jah, vee peal on lihtne. Aga 
nii kui vee pealt ära astud, siin 
maa peal saab elu su kohe kät-
te,“ tõdeb filmis lapspeategela-
ne Andres. „See on ajastupilt. 
See ei ole minu elu doku-
ment. Inimesed on päris, aga 
ma olen pannud neile kõvasti 
mänguruumi juurde. See on 
ikkagi ilukirjandus, ühe poisi 
suureks kasvamise lugu,“ ütles 
Ruitlane.

Raamatust fi lmiks
Algselt pidi „Vee peal“ režis-
sööriks saama Hardi Volmer. 
„Aga tema läks hoopis poliiti-
kasse. Siis katsetas Filmivab-
rik duot Hardi Volmer-Peeter 
Simm, aga nemad kaklesid ise-
gi kolmeminutilise filmi tut-
vustava treileri tegemise ajal 
nii kõvasti, et lõpuks jäi kogu 
töö Peeter Simmi õlule,“ rää-
kis Ruitlane, kes noore poisina 
suure imetlusega vaatas Pee-
ter Simmi „Ideaalmaastikku“. 
„Nüüd on tema vanapoiss ja 
mina selline poolvanapoiss ja 
me teeme koos filmi!“ muigas 
stsenarist.

Ruitlase eriline tänu kuulub 
Marko Matverele iseäranis 
täpse filmirolli eest. „Jahmusin 
kohe päriselt. Vaatasin teda ja 
mõtlesin: Ohoo! See mees on 
tagasi! Valter ärkas ellu!“ kir-
jeldas Ruitlane.

Valter on nii filmis kui raa-
matus pätt ja naisepeksja, kes 
kolgib oma elukaaslast tema 
napsihimu pärast. Naisel ni-
melt ei kõlba juua, aga Valter 
ise muidugi võib. Ent Valteril 
on ka hellem, soojalt inimlik 
pool, mis temast peategelase 

Andrese sõbra teebki. Eluko-
genud mehena õpetab Valter, 
kuidas naistega käituda. Lohu-
tab poissi, kui isa ja ema kohta 
täitvad vanavanemad näiteks 
„sealt näppimise“ pärast sur-
maga ähvardavad. Selle sur-
mahirmu kõrval on vanaisalt 
saadud keretäis kehvade hin-
nete pärast kukepea.

Füüsilist vägivalda on ek-
raanil lapsepeksust enamgi. 
Mäletavad ju praegused kesk-
ealised oma koolipõlvest, kui-
das õpetaja pööras pea kõrva-
le, kui märkas, et mõni laps on 
langenud kaaslaste terrori alla. 
„Minul oli koolis kogu aeg 
silm sinine, suht iga päev käis 
kaklus,“ meenutas Ruitlane. 
„Olen õpetaja käest sõrmusega 
silma alla saanud, nii et verd 
lendas. Ja ei olnud halb õpeta-
ja.“

Ka lapsnäitlejate osatäitmist 
kiidab Ruitlane väga. „Lapsed 
olid nagu päriselt lapsed, näit-
lesid hästi loomulikult. Ma ei 
märganud kordagi terve filmi 
jooksul midagi võltsi,“ tunnis-
tas ta.

Filmi peaosalist, murdeeas 
Andrest kehastab oma isalt 
Andero Ermelilt näitlejageeni 
pärinud Rasmus Ermel. And-
rese esimest armastust Mariat 
kehastab Aurora Künnapas, 
kelle ema on näitlejanna Piret 
Kalda. Ka kõrvalosades astu-
vad üles Eesti tippnäitlejad, 
kes valdavad nii groteski kui 
täpsetele motivatsioonidele 
tuginevat realistlikku mängu. 
Andrese vanaisa rollis näeme 
Kalju Orrot, vanaemana Ma-
ria Klenskajat, Rootsi põgene-
nud emana Evelin Võigemas-
ti. Suurepärase osatäitmise 
teeb Aarne Soro, linnaelanik-
ke kehastavad Hilje Murel, 
Liisa Aibel, Indrek Taalmaa, 
Andres Lepik, Anne Ree-
mann, Terje Pennie, Guido 
Kangur jt.

Kirjutamise kunst
Olavi Ruitlane (sündinud 
aastal 1969 Võru töölis-
perekonda) on ehk kõige 
enam tuntuks saanud oma 
kümmekonna aasta eest il-
munud vene sõjaväest rääkiva 
romaani „Kroonu“ (2005) jär-
gi, mis on pälvinud mitmeid 
kirjandusauhindu. Ka „Naine“ 
(2009) sai bestselleriks. Ruitla-
se raamatuid on tõlgitud soo-
me keelde ning neid võib leida 
näiteks Helsingist raamatuko-
gude ja -poodide riiulitelt.

„Raamatu kirjutamine ja 
raamatu lugemine on minu 

arvates sarnased protsessid. 
Raamatu kirjutamine eriti on 
selline teraapiline protsess. 
Algul on vaid mingisugu-
ne ähmane ettekujutus ja siis 
hakkab selginema, mis lugu 
sellest valmis tuleb. Mulle 
meeldib kirjutada ühekorra-
ga raamat valmis. Kui järjest 
kirjutada, siis on side teksti-
ga suurem. Kirjutamise ajal 
on tööpäevad 12-tunnised ja 
õhtuks olen sellised kohvi-
kogused ära joonud, et pean 
uinuteid võtma, et hommi-
kuks välja puhata. Kirjutan 
raamatut keskeltläbi neli 
kuud,“ nentis kirjanik. „Kirega 
kirjutades tulevad tegelikult 
paremad tulemused,“ on Ruit-
lane kindel. „Loovus on hai-
gus ja minu haigus ongi minu 
tugevus. Enne kirjutamisega 
pidama ei saa, kui mu enese 
maksimum on käes.“

Kirgliku kalamehena on 
Olavi Ruitlane kirjutanud ja 
luuletanud palju kalastamisest, 
paadiga vee peal loksumisest 
ja kalavetest. 

Värskelt on ta asunud tööle 
ka ajalehe Postimees alterna-
tiivmeediaväljaandes Ypsi-
lon.“Ma pole 20 aastat tööd 
teinud ja nüüd täitsa meeldib, 
hästi noor ja tuline seltskond 
on koos,“ ütles ta. „Koroona-
kriisi ajal kadusid ka minul 
kõik esinemised ja muud ava-
likud ülesastumised. Istusin 
kodus ja kirjutasin uut ro-
maani. Romaani nimeks saab 
„Mäng“ ehk järgmise aasta tal-
vel, aga hiljemalt kevadel saab 
avaldamiseks valmis. Väga 
filmilik, muide. Ehk saab sel-
lestki raamatust kunagi film? 
Vandusin küll endale, et ei 
ühtegi stsenaariumi enam, aga 
mine sa tea,“ arutles kirjamees.

Ruitlane ütles, et tal on lap-
sepõlve-keskkonna ja kogu-
konna poolest väga vedanud: 
mets, kõrkjad, järv, liivakast. 
„Jube raske on tänapäeval lapsi 
saada ekraani tagant ära. Kui-
das öelda neile, et see ei ole 
päriselu? Endagi lapsele on 
raske selgitada, et jookse väl-
jas ka paljajalu, löö vähemalt 
oma varbad vastu kive ära, nii 
nagu mina poisikesena,“ rääkis 
Ruitlane.

Raamatu ja filmi peategela-
ne Andres ütleb: „Kui ma va-
naks saan ja tundma hakkan, 
et enam elada ei taha, tuleb 
siia tulla. Viis ahvenat ja kor-
ras. Ühest ainsastki piisaks, 
sellisest, nagu esimene. Kuidas 
sa elada ei taha, kui kala võtab, 
võimatu on mitte tahta!“

Olavi Ruitlane ja tema menuk „Vee peal“. Foto: Vastse-Kuuste raamatukogu
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TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Sealiha
al veerand seast

2. 05 €/kg

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu
TASUTA

LIHAPOOD RATASTEL

Lisatasu eest tükeldamise võimalus

Müügil ka subproduktid

vajanguperefarm@gmail.comvajanguperefarm@gmail.com

perefarm

LIHAPOOD RATASTEL

Müügil ka subproduktid

teemantsaagimist

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

Teostame Tapa linnas
liivapritsi, keevitus ja värvimistöid
rasketehnikale ning muudele detailidele.

Asume aadressil: Tapa linn, Paide mnt 7i.

Küsi hinnapakkumist: tapa@artml.ee 51916311

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

SÜNNITOETUS
RANITSATOETUS
LINNASAUN
HEAKORD LINNAS
MAADLUSSAAL
KESKVÄLJAKU MULLAVALLI
HÄVITAMINE

Sinu linnavolikogu
kandidaat valimistel
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