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Omniva peab plaani postiteenuste ümberkorraldamiseks
Margiga kirja saatmine on vä-
henenud, pakkide saatmine 
läheb aga üha tõusvas joo-
nes. Omniva on oma teenu-
seid ümber korraldamas ning 
peab dialoogi ka omavalitsus-
tega, et leida iga piirkonna ini-
meste jaoks parim lahendus: 
kas jääb postkontor, posti-
punkt, paigaldatakse grupi-
kast või hakkab hajaasustus-
tes marke müüma ja pakke 
toimetama kuller kunde ko-
dus. Aasta-pooleteisega plaa-
nitakse asjad toimima saada 
igas Eesti paigas.

Katrin Uuspõld

Omniva juhatuse esimees Mart 
Mägi tutvustas ettevõtte plaane 
Lääne-Virumaa omavalitsusjuhti-
dele. Tema sõnul on universaalne 
postiteenus Omniva käibes täna 
alla kümne protsendi. „Üks inime-
ne Eestis saadab keskmiselt umbes 
ühe kirja aastas. Kirjade hulk on ka-
dunud, aga pakkide hulk, eriti pan-
deemia ajal, on hüppeliselt kasva-
nud,“ nentis Mägi. Üha aktuaalsem 
on küsimus, kuidas mugavalt oma 
pakid kätte saada – linnades on pa-
kiautomaadid, aga maapiirkondades 
on neid vähe. 

Mägi selgitas, et maal postipunkti 
kõrvale pakiautomaati panna ei ole 
mõistlik, kuna postipunkti tegevus-
test 80-90 protsenti on pakkide väl-
jastamine. Kui postipunkt on lahti 
kaks tundi päevas, siis inimesel on 
ikkagi raske pakki kätte saada. Mart 
Mägi tõdeb, et muudatusi tuleb teha 
terves süsteemis.

„Jaanuaris lõppes postiteenuse 
osutamise kehtiv regulatsioon ning 
uus määrus muudab mõisteid ja an-
nab uusi võimalusi,“ rääkis Mägi. Ta 
selgitas, et kui teenuspunkt jääb ini-
mesest viiest kilomeetrist kaugema-
le, siis on võimalik osutada teenust 
tema enda kodus. See näeb välja 
nõnda, et kui kuller teeb hommikust 
ringi ja viib kirjad, perioodika ja pa-
kid kodudesse, saab ta võtta kodu-
dest vastu ka kirja ja paki ning müüa 
ümbriku-margi. 

„Ei ole mõistlik saata inimest tee-
nust saama mingisse punkti, kui tal 
kodus käib kuller niikuinii, pealegi 
on maapiirkondades kullerid ka ini-
mestele juba tuttavad,“ rääkis Mart 
Mägi. Omniva on sellist teenust 
pilootinud umbes kaks aastat. „Üle 
tuhande kliendi on seda aktiivselt 
kasutanud, nüüd tahame pakkuda 
kõigile, kes jäävad teenuspunktidest 

kaugemale kui 5 kilomeetrit,” rää-
kis Mägi ja lisas, et kulleri tellimine 
koju mõne postiteenuse jaoks saab 
olema võimalik nii meili kui telefoni 
teel.

Uutmoodi lahendused
Muudatused tähendavad Omniva 
võrgu ringivaatamist nii, et tagatud 
oleks teenuste kättesaadavus kõigile. 
See toob kaasa uutmoodi lahendusi, 
aga ka seda, et osad postkontorid 
muutuvad postipunktideks ning os-
tad postipunktid muutuvad teenus-
punktideks.

Mart Mägi rõhutab, et koostöös 
kohaliku omavalitsusega, kes tun-
neb oma piirkonna olusid ja ini-
meste liikumist kõige paremini, 
soovitakse paika panna, kus paikneb 
kirjakast, kus pakiautomaat, kus 
teenuspunkt ning omavalitsusega 
sõlmitakse ka postipunkti teenuse 

osutamiseks kommertsleping.
„Postkontoreid on Eestis täna 90, 

eeldatavasti jääb neid järgi poole vä-
hem,“ nimetas Mägi. „Tahame post-
kontorid muuta veelgi paremaks, et 
teenused oleksid lihtsad ja mugavad, 
et inimestel oleks tahe postkontoris-
se minna.“

Postipunktid võivad olla näiteks 
raamatukogudes, kus inimene saab 
kätte, kõik, mis vaja: ümbriku, mar-
gi, saab kirja ära saata, paki saata ja 
vastu võtta. Ainus, mida postipunkt 
ei võimalda, on raha ja tähitud kirja-
de saatmine. 

Uus lahendus, mida on Saaremaal 
ka juba katsetatud, on tänavatele 
toodud grupikastid. Mart Mägi sel-
gitab, et kui täna on reas postkastid, 
siis grupikast tähendab nende laien-
damist: kastidesse mahuvad lisaks 
kirjadele ja perioodikale ka tellitud 
pakid. Tegemist on lukustatava 
kastiga kogukonnale, et inimene ei 
peaks paki järgi sõitma linna. 

Pakiautomaat 
pole päästeingel
Pakiautomaatide võrgu kohta on 
Mägi sõnul postiettevõttel arusaam, 
et nende paigutamise mõistlikkus 
algab sellest, kui viie kilomeetri 
raadiuses elab vähemalt 500 ini-
mest – ühe automaadi maksumus 
on suurusjärgus 15-17 tuhat eurot. 
„Pakiautomaat ei ole alati lahendus,“ 
nentis Mägi ja viitas, et mõistlikult 
korraldatud teenuspunkt võib olla 
oluliselt parem. 

Ta tõi näite Vormsilt: vallavanem 
võttis ühendust ja ütles, et Vorm-
sile on vaja pakiautomaati, sest 
Vormsi elanikud käivad Haapsalus 

oma pakkidel järgi. Pakiautomaati 
Vormsile ei pandud, küll viib Om-
niva kuller igale sealsele inimesele 
paki koju. „Hajaasustuspiirkonda-
des on sama probleem, küsimus ei 
ole pakiautomaadis, vaid selles, et 
võime inimesele need pakid koju 
viia, sest teeme postiringi niikui-
nii, küsimus on, kuhu pakk jätta. 
Peame leidma parema lahenduse 
hajaasustusse kui see, et paneme 
sinna pakiautomaadi,“ rääkis Mart 
Mägi. Ta viitas, et kui kuller teeb 
oma ringi ära, saab ta pakid, mida 
ei õnnestunud üle anda kohta, viia 
kohta, kuhu inimene saab järgi min-
na: külapoodi või grupikasti. „Aga 
selle süsteemi väljatöötamist ei saa 
teha Tallinnast vaadates, vaid koos-
töös kohalike omavalitsustega,“ lisas 
ta.  

Kirjakastid 
paigutatakse paremini
Mart Mägi nentis, et kirjakastid – 
kastid, kuhu inimene kirja paneb – 
on praegu asukohtades, kus inime-
sed eriti ei käi ning peaaegu pooled 
neist jäävad tühjaks ning vajavad 
ringipaigutamist nõnda, et nad 
asuksid külakeskustes, külapoodide 
juures, pakiautomaatide juures ja 
teistes kohtades, kus inimesed käi-
vad. 

Muuhulgas on tulevikus plaanis 
parandada hommikuse perioodika 
kiiremat kojukannet linnades nõn-
da, et postikullerid hakkavad sõitma 
elektriratastega, mil kastid taga.

Mägi sõnul peaksid muudatused 
teoks saama aasta-pooleteise jook-
sul, juhul kui Omnivas ei toimu uusi 
muudatusi.  

Linnades on pakiautomaadid väga mugav viis paki saatmiseks ja vastuvõtmiseks. 
Väiksema rahvaarvuga piirkonna elanikel tuleb praegu tellida oma pakk automaati, mis 
jääb kilomeetrite kaugusele, tulevikus võib olla lahenduseks, et kuller viib paki koju või 
grupikasti. Foto: Katrin Uuspõld

+372 53 315 398



Kuulutaja reede, 11. veebruar 2022 3UUDISED

Näpi kool on muutumas kogu Lääne-Virumaa omavalitsuste kooliks

K olm aastat tagasi võttis Rakvere vald riigilt 
üle hariduslike erivajadustega lapsi õpe-
tava Näpi kooli pidamise ning sai ühtlasi 

täiendava toetuse kooli ülalpidamiseks 2021/2022 
õppeaasta lõpuni. „Tänu sellele saime õpilaste 
kohamaksu ka teiste omavalitsuste jaoks soodsa-
mana hoida,“ märkis Rakvere vallavanem Maido 
Nõlvak. Viimasel Lääne-Virumaa Ühisomavalit-
suste Liidu üldkoosolekul olid liikmed nõus, et 
osalevad õpilaskohtade ostmise kaudu Näpi kooli 
ühisrahastuses kuni 2024. aasta lõpuni. 

„Lääne-Viru omavalitsused on nõus, et võtame 
kooli ühispidamisse nagu on ka näiteks jäätme-

keskus ja Rakvere haigla. Praegu oleme algatanud 
ühinemise protsessi Näpi kooli asjus,“ rääkis Nõl-
vak. 

Ta selgitas, et on veel otsustamisel, millises ju-
riidilises vormis ühine asutus luuakse ja milliseid 
teenuseid kool tulevikus pakub. Näpi kooli nõu-
koda, kuhu kuuluvad kaheksa omavalitsuse hari-
dusspetsialistid, on kaardistamas olukorda ning 
plaanis on palgata ka ettevõtmisele projektijuht. 

Tulevikus on näha ka koostööd Tallinna Teh-
nikaülikooli Teenusmajanduse Instituudiga, kus 
töötatakse välja teaduspõhiseid teenuseid ning  
kellele ollakse praktikabaasiks, samuti koostöö 

Rakvere ametikooliga, kuhu mitmed kooli õpila-
sed edukalt edasi suundunud on. 

 „Paljude hariduslike erivajadustega laste jaoks 
on see õppemudel, mida Näpi kool pakub, üks pa-
rimaid. Oluline, et lapsevanem valiks oma lapsest 
lähtuvalt talle ka parima õppimiskeskkonna,“ rää-
kis Nõlvak. 

Täna on Näpi koolis õpilasi mitmest omava-
litsusest kokku 68, maksimaalselt saab praeguses 
koolihoones õppida 70 last. Nõlvaku sõnul tege-
letakse ka koolile suurema ja parema õppehoone 
leidmisega. 

Katrin Uuspõld

SPORT, KULTUUR JA HEATEGEVUS 
andsid tooni 2021. aasta tegudes
19. korda kuulutati välja Lääne-Virumaa 
aasta teod ning võitjad osutusid sportli-
keks: isikuteoga kogus enim hääli Epp 
Mäe, kes võitis naistemaadluses MM hõ-
bemedali ning ühisteoks tunnistati Sõ-
meru-Näpi piirkondade rahvaspordivälja-
ku rajamine.

Katrin Uuspõld

„Tahan kõigile teistele nominentidele soovida 
siiralt südamest õnne. Ma arvan, et minu tegu ei 
ole suurem kui teie oma,“ lausus treeningute va-
hepeal Sõmeru keskusehoonesse Lääne-Virumaa 
aasta teo pidulikule üritusele tulnud Epp Mäe.

Epp Mäe saavutas 6. oktoobril 2021 Oslos 
toimunud maadluse MM-il  teise koha ning tuli 
Euroopa meistriks 22. aprillil 2021 –  Lääne-Vi-
rumaa aasta isikutegude seas kogus ta suurima 
häältesaagi.

Heateod haiglale
Teisele kohale hääletati Riina Talen vabatahtliku 
töö eest Rakvere haiglas. Nimelt läks naine hool-
daja abilisena appi Rakvere haiglasse ajutise nak-
kusosakonna meeskonnale. „Ta oskas ja julges kü-
sida, ettepanekuid teha toimetades nii, nagu reeg-
lid ja juhendid ette näevad. Tagasiside haigla per-
sonalilt oli, et ta oleks nagu seda ennegi teinud. 
Lisaks oma füüsilisele abile korraldas ta toetuse 
kogumise,“ kõlas Riina Taleni iseloomustamiseks.

Kolmandaks tunnistati Sõmeru põhikooli 
õpetaja Kadri Mark, kes vedas eest heategevus-
projekti, mille käigus üllatati Rakvere haigla 
COVID-osakonna töötajaid rikkalike tervisekor-
videga, et tohtrid-õed-hooldajad saaksid veidi 
energiat ja rõõmu oma töö tegemiseks. „Koolis ei 
tule lastele asju ainult rääkida, vaid ka ette näida-
ta,“ rääkis Kadri Mark, kelle algatusega nii lapsed, 
lapsevanemad kui õpetajad kaasa tulid. 

Sport ja kultuur
Ühistegude kategoorias tunnistati rahvahääletu-
sel 2021. aasta olulisemaks teoks Sõmeru-Näpi 
piirkondade rahvaspordiväljaku rajamine. Seda 
väljakut kooli lähedale oodati aastaid ning ok-
toobrikuus see lõpuks ka avamiseni jõudis. Val-
gustatud väljakut saab kasutada avalikkus ning 
kogu maakonna spordiorganisatsioonid oma 
treeninguteks ja võistlusteks.

Rakvere valla spordi- ja tervisedenduse spetsia-
list Siiri Kohver rääkis, et valla jalgpalliklubi FC 
Rakvere United treenis uuel väljakult usinalt kuni 
lume tulekuni. „Väljak oli igapäevaselt kasutuses, 
ka külalapsed võtsid selle väga ruttu omaks. Õh-
tuti oli palju peresid uudistamas ning osavus- ja 
virgestusala kasutamas. Batuudid muutusid väga 
populaarseks. Paar korda nädalas olid meil üld-
füüsilised treeningud – väljak oli kogu aeg kasu-
tuses,“ rääkis Siiri Kohver. Ta nimetas, et väikse-
ma koormuse sai pallimängude väljak. „Võrkpall, 
korvpall ja tennis vajavad veel veidi taganttõuka-
mist,“ nimetas Kohver. 

Küll kiideti kehalise kasvatuse tundides heaks 
jooksurajad ja kaugushüppekastid ning jalgrat-
taparkla võeti kooli poolt väga ruttu kasutusse. 
„Lume tulles ajasime algul labidatega koos Janek 
Seidelbergiga osavus- ja virgestusala lahti, kes vä-

hegi tahtis, sai käia kõhulihaseid treenimas ja ba-
tuudil hüppamas. Aga nüüd on lund nii rohkelt, 
et väljak on uinuvas olekus. Ootame kevadet!“ 
rääkis Siiri Kohver. 

Teisele kohale ühistegude seas valiti Läsna tea-
ter August Kitžbergi näidendi „Libahunt“ Loobu 
mõisa aidas lavale toomisega. Ühtlasi tähistas Läs-
na teater sellega tagantjärgi 2020. aastal 20-aasta-
seks saamist. Lavastuses tegi kaasa pea kogu Läs-
na teatri trupp ning Läsna-Loobu külakoor.

2021. aasta ühistegudest kolmandaks tuli Leht-
se kammerkoor  Boriss Kõrveri opereti „Ainult 
unistus“ lavastamisega. Ühtlasi esitas vähendatud 

koosseisuga Lehtse kammerkoor ka tunnustusü-
ritusel palu samast operetist. 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirek-
tor Sven Hõbemägi märkis oma pöördumises, et 
kuigi sõna „positiivne“ ei ole hea viimasel ajal eri-
ti kasutada, on kõigi tunnustatute tegudel ometi 
positiivne mõju.

Aasta tegu valitakse üles seatud nominentide 
hulgast rahvahääletusel, aasta teo valimist kor-
raldavad Lääne-Viru omavalitsuste liit (VIROL) 
ja maakonnaleht Virumaa Teataja. Tunnustuse 
saajad said kingituseks klaasikunstnik Riho Hüti 
taiesed.

Lääne-Virumaa juurtega maadleja Epp Mäe võttis vastu ka maakonna aasta teo 2021 – sellest aastast on tema kontol 
Euroopa meistri tiitel ning maailmameistrivõistluste hõbemedal. Foto: Katrin Uuspõld

ISIKUTEGU  2021 nominendid
Siiri Lahe: konkursi „Aasta tööstur 2021“ võitmine
Helmi Urbalu: MTÜ Vahva Värk loomine
Peep Veedla: raamatu „Laululuige lummuses“ avaldamine
Ain Kütt: kolmas krimipõnevik sarjast „Sagadi paruni mõrvalood“
Odette Kirss: ajaloo-alane uurimus „Rakvere elanikud kreisilinna aastail 1783–
1917“
Johannes Pihlak: Rakvere Funkfest 2021 korraldamine

ÜHISTEGU  2021 nominendid
Dmitri Harchenko, Anne Nõgu: Collage sur P-Ä-R-T balletietenduse lavaletoomine
Rakvere Laskespordiklubi MTÜ, MTÜ Viru Laskurklubi: Männikvälja välilasketiiru 
rajamine
Tarvanpää Selts: veebinäituse korraldamine
Ene Ehrenpreis ja Pille Kajar (projekti eestvedaja Viru-Nigula Hariduse Selts): 
Maarja kabeli puhkeala valmimine Viru-Nigulas
Skulptuuri püstitamine Rakvere linna aukodanikule Edith Kotka-Nymanile
Kondivalu kogukonna päev

-20%

KOGU KAUP
12. . veebruaril

-14
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Teiste tervisest hoolijatele öeldi tänu
„Küll on hea, et sa olemas 
oled! Küll on hea, et sa aitad!“ 
– Neid sõnu kuuleb Laekvere 
pereõde Ille Tõnts oma pat-
sientidelt üsna tihti. Sooja ja 
üllatava tagasiside oma tööle 
sai ta ka äsja Lääne-Virumaa 
aasta tervisedendaja 2021 
tiitlit vastu võttes. Tervise-
valdkonna tunnustusi Lää-
ne-Virumaa Omavalitsuste Lii-
dult (VIROL) jagus teistelegi.

Katrin Uuspõld

„Muidugi ma aitan, kui ma oskan!“ 
ütles Ille Tõnts (pildil), kes on 
34 aastat Laekveres õena 
töötanud, neist 27 pe-
reõena. Mõned aastad 
tagasi, kui kohalik 
perearst töölt lahkus, 
tegi Ille kõik endast 
oleneva, et Laekveres 
jätkuks perearstiabi 
andmine.

„Perearst Tiina Vilimaa 
käib meil Väike-Maarjast neli 
päeva kuus Laekveres vastuvõttu 
tegemas. Kui perearsti ei ole, käib 
asendusarst Tallinnast Väike-Maar-
jasse, kuhu ka meie inimesed saavad 
vastuvõtule minna. Tänapäeval on 
inimestel õnneks autod ja saavad 
Väike-Maarjasse arsti juurde sõita 
kui vaja. Patsiendid on väga mõistli-
kud, kui ei saa tänaseks ega homseks 
aega, siis ollakse nõus ka ülehomse-
ga. Alati jäävad EMO võimalused, 
kui on tõsised probleemid,“ selgitas 
Ille Tõnts, kes on pereõeks 1005-le 

patsiendile.
Mis puutub hooajahaigustesse, 

siis tundub Tõntsile, et Covid on 
need suuresti lämmatanud. „Õn-
neks on tüsistusi vähe,“ ütles Ille 
Tõnts. „Väga tihti helistavad vanai-
nimesed, kes on vaktsineerimata 
ja ei ole ka nõus end vaktsineerima 
ning ütlevad, et nad ei tule ka oma 
korralisi analüüse andma, sest ei 
taha viiruse kartuses kodunt välja 
tulla.“

Oma patsientide pealt näeb pere-
õde, et nooremad inimesed järgivad 
üha rohkem tervislikke eluviise. 
„Vanematel inimestel on aga väga 
raske oma harjumusi muuta. Nad 

proovivad, muudavad kuu 
või kaks ja siis läheb 

kõik vana rada pidi. 
See on inimlik. Aga 
ma ütlen alati: iga 
kord, kui sa proo-
vid, on see saavu-
tus! Kui läheb näs-
su, hakkad uuesti!“ 

märkis Ille Tõnts. Ta 
on oma praktikas näi-

nud ka palju seda, et alles 
karm diagnoos paneb inimese 

oma eluviise korrigeerima. 
„Küll on noorte vaimne tervis 

palju nõrgem kui vanematel ini-
mestel, eriti maakohas, kus elu-
mured suured. Pereemad on sageli 
lastega üksinda, mehed on Soomes 
tööl, nad peavad üksi hakkama saa-
ma. Noortel on palju ärevushäireid, 
depressiooni. Nõustamine on noor-
te puhul väga oluline, nad võtavad 
väga hästi nõuandeid külge, tunnis-
tavad probleemi, püüavad lahendust 

leida, aga  kui ei ole noort kellegi 
juurde nõustamisele saata, on väga 
keeruline – psühholoogid ja psüh-
hiaatrid on väga hõivatud, esmase 
ravi peab alustama ikkagi perearst,“ 
rääkis Ille Tõnts.

Pereõe enda tervis on hea – ta ei 
mäletagi, millal viimati haige oli. 
„Eks ma olen kiire küll, jooksen 
oma haiguste eest ära!“ naerab loo-
mult väga energiline ja toimekas 
Ille Tõnts, kes ainsa vitamiinina 
D-vitamiini manustab ning lumisel 
ajal teeb igapäevaselt tund-pool-
teist treeningut koos lumelabidaga. 
„Toidu puhul eelistan eestimaist, 
kasvatan juurviljad ise, mees on ja-
himees, liha tuleb metsast ja broi-
lerid oma aiast. Mehega kahe peale 
on ka mesilased. Proovin hästi palju 
ise oma toidulaua katta,“ rääkis Lää-
ne-Virumaa aasta tervisedendaja 
2021, pereõde Ille Tõnts oma tervise 
hoidmisest.

Rohkelt tunnustusi
Möödunud aasta kohta esitati Lää-
ne-Virumaa tervisenõukogule 17 
tervisedendamise valdkonna isi-
kut-tegu, mis väärivad tunnusta-
mist. VIROLi rahvatervise spetsia-
list ja tervisenõukogu esinaine Sirli 
Kapper rääkis, et statuut on paind-
lik ning vaadatakse nii häälte jagu-
nemist kui tegusid aastate lõikes. 
„Kuna viimased kaks aastat on ol-
nud sellised, kus tegusid on märga-
tud vähem ja palju on jäänud Covidi 
varju, siis tänavu andsime ühes ka-
tegoorias mitu tunnustust,“ selgitas 
Sirli Kapper.

Kapper tõi välja, et 2021. aasta 

puhul tõsteti esile pereõendust ja 
noorte vaimset tervist. „On hakatud 
märkama õdede olulist rolli mitte 
ainult meditsiinisektoris, vaid laie-
malt. Rakvere vald tuli esile, kuna 
valmis kauaoodatud Sõmeru-Näpi 
rahvaspordiväljak ja valla töötaja 
Siiri Kohver on lisaks selle väljaku 
valmimisse panustamisele olnud 
väga aktiivne lastele ja noortele suu-
natud toitlustuse analüüsi ja tervist 
toetava toidu osas lasteasutustes. 
Tunnustuse sai Rakvere Avatud 
Noortekeskus, kes noorte vaimsele 
tervisele tähelepanu pöörab,“ rää-
kis Kapper ja lisas, et väga olulised 
on ka pealtnäha väikesed teod, mis 
ometi lähevad väga paljudele korda. 
„Väga tore tagasiside oli Viitna järve 

jääaugu lahtihoidmise kohta,“ tõi ta 
näiteks. 

Rahvaspordi-
väljak ja jääauk
Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja 
tiitlit antakse maakonnas välja alates 
2012. aastast ning 2021. aasta eest 
sai selle lisaks Laekvere pereõde Ille 
Tõntsile ka Rakvere valla spordi- ja 
tervisedenduse spetsialist Siiri Koh-
ver. Teda iseloomustati kui inimest, 
kes on võtnud oma südameasjaks 
muuta liikumine ja tervislikud elu-
viisid Rakvere vallas igapäevaelu 
harjumuspäraseks osaks, ta näitab 
isiklikku eeskuju, on positiivse el-
lusuhtumisega ja korraldab ägedaid 
üritusi. Ühtlasi oli tal suur panus 

2021. a septembris avatud Sõme-
ru-Näpi rahvaspordiväljaku valmi-
misel. Sõmeru-Näpi piirkondade 
rahvaspordiväljaku rajamine sai ka 
maakonna terviseteo tiitli. 

Lisaks tunnustati 2021 aasta Lää-
ne-Virumaa aasta tervisetegudeks 
Viitna järvel jääaugu lahti hoid-
mine talisupluseks ning Rakvere 
Avatud Noortekeskuse vaimse ter-
vise projekt, mille käigus koolitati 
noorsootöötajaid ja nõustati noori. 
Viitna järve jääaugu eest hoolitseb 
Sakussaare koguduse pastor Hans 
Lahi, kes on tulihingeline talisup-
leja ja maratoonar ning tänu temale 
saavad teisedki Viitna jääaugus end 
karastamas käia.

Lääne-Virumaa aasta tervisesõb-
ralikuks organisatsiooniks 2021 
tunnistati AS Kunda Nordic Tse-
ment, HAKA Plast OÜ ja Eesti Pu-
nane Rist Lääne-Virumaa Selts.

AS Kunda Nordic Tsement on 
pikaajaliselt toetanud piirkondlikku 
sporditegevust, näiteks Kunda lin-
na jooksu ja Kunda Spordikeskust. 
Samuti toetab ettevõte töötajate 
tervist edendavates tegevustes osa-
lemist. 

HAKA Plast OÜ eestvedamisel 
on loodud noorsportlaste fond ning 
korraldatakse üritusi, millega kogu-
takse raha noorsportlaste toetuseks.

Eesti Punase Risti Lääne-Viru-
maa Selts asutati 2020 aastal ning 
sellest ajast on korraldatud esmaabi-
koolitusi ja terviselast ennetustööd 
kogu maakonnas. Lisaks annavad 
nad vähekindlustatud elanikkon-
nagruppidele toiduabi ja varustavad 
vajalike hügieenitarvetega.

Üheks 2021. aasta terviseteoks Lääne-Virumaal oli Sõmeru-Näpi piirkondade rahvaspor-
diväljaku rajamine, mille taga seisis Rakvere valla meeskond. Fotol vasakult Siiri Kohver, 
Janek Seidelberg ja Viktor Häninen. Foto: Katrin Uuspõld

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786,•

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

Järelmaksu
võimalus!

Oleme avatud:

E-R 8.00-17.30

L 9.00-14.00
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Viru-Nigula kogudus 
sai endale talvekiriku

E ELK Viru-Nigula kiriku käärkambrist on saanud pärast renoveeri-
mist soe talvekirik, mille õnnistasid hiljuti sisse Viru praost Tauno 
Toompuu ja peapiiskop emeeritus Andres Põder, kelle jaoks Viru-

Nigula oli esimene teenistuskoht. 
„Varem pidasime teenistusi rohkem kui saja aasta vanuses kantseleima-

jas, aga kui saab teenistust pidada kirikus, siis on see sakraalne ja annab 
osalejatele õige emotsiooni, annab hingepidet,“ rääkis renveerimise pro-
jektijuht ja koguduse liige Aili Ilves.

Viru-Nigula koguduse õpetaja Margit Nirgi märkis, et kirik sai sõja ajal 
pommitada, aga võlvid säilisid ja kõik oli taastatav. „Siin on näha hoolt ja 
armastust, eelnevad õpetajad on väga hästi hoolt kandnud,“ rääkis õpetaja 
Margit Nirgi, kes on aasta aega Viru-Nigula kogudust teeninud ning va-
rem olnud Haljala ja Laiuse koguduse õpetaja.

„Kogudus on väga tore. Minu elus on vähe olnud neid kordi kui ma olen 
saanud üle võtta puhta ja korras kiriku,“ märkis Nirgi. „Minu sügav lugu-
pidamine Kunda ja Viru-Nigula inimestele, kes selle eest hoolt kannavad, 
sest see ei ole sugugi tavaline. Eriline tänu koguduse liikmele Vaike Kün-
gasele, kes on pikki aastaid kirikut korras hoidnud. Käärkambri restauree-
rimist korraldas juhatuse esimees Veiko Oder, projektide eest vastutas Aili 
Ilves, palju aitasid kaasa Esta Oder ja Viktoria Tammoja.“

Vammist kahjustatud põrand sai välja vahetatud ning ruumi kütab soo-
jaks õhksoojuspump.

„Inimesed ei pea teenistuste ajal külmas olema. Iga kirikuline pühapäe-
vasel jumalateenistusel on kingitus õpetajale,“ märkis Margit Nirgi. 

Käärkambri renoveerimine sai teoks tänu Gustav-Adolf-Werk e.V. 
fondi (Saksamaa kirikute fond, mis toetab kirikuid mujal riikides), Viru-
Nigula vallavalitsuse, MTÜ Viru-Nigula valla toetusgrupi abi ja koguduse 
enda panusega. Kokku läks projekt maksma 18 000 eurot, ehitajaks oli AS 
Later GR.

Katrin Uuspõld

Maarja kuju Viru-Nigula talvekirikus on Eesti katoliiklaste toodud ja seda kasutatakse 
iga-aastastel suvistel palverännakutel Viru-Nigula Maarja kabelisse. Maal on 19. sajan-
di Overbecki „Jeesus Ketsemani aias“ koopia. Foto: Tauno Toompuu

MÕNE REAGA

Suitsu- ja vingu-
gaasiandurid on 
elu päästmiseks

P äästeameti andmetel on 
viimasel ajal sagenenud ju-
hud, kus inimesed on haka-

nud vaigistama või lausa oma ko-
dudest eemaldama suitsu- ja vin-
gugaasiandureid, mis on häiresse 
läinud. Päästjad panevad elanikele 
südamele, et sedasi käituda ei to-
hiks ning häiresignaalil on tavali-
selt olemas ka põhjus.

„Tihtilugu on sellises olukorras 
süüdlaseks vingugaas, mida inime-
ne ise ei tunne, kuid andur suudab 
tuvastada,“ selgitas Ida päästekes-
kuse ennetusbüroo ennetuspart-
ner Liina Järvi. Samas tõdes ta, et 
põhjuseks on valed kütmisharju-
mused, mille tõttu suletakse sooja-
kao hirmus siiber liiga vara.

Vingugaasiandur on kohustus-
lik kõikides gaasikütteseadmega 
või gaasiveesoojendiga hoonetes, 
ning alates 1. jaanuarist käesoleval 
aastal kõikides hoonetes, kus on 
tahkekütteseadmed, mis võivad 
ohtlikku vingugaasi tekitada – ahi, 
kamin, pliit, katel vms. Vingu-
gaasiandur annab häirega märku 
kohe, kui vingugaasi kontsentrat-
sioon õhus jõuab inimese tervist 
ohustavale tasemele. 

Liina Järvi rõhutas, et kütte-
seadme siibrit ei tohi liiga vara 
sulgeda: „Vara suletud siibri tõttu 
tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu 
ülimürgine vingugaas on tappev 
ja seda saab avastada ainult vingu-
gaasianduri abil. Suitsuandur vin-
gugaasi ei tuvasta,“ selgitas Järvi.

Mida aga teha, kui vingugaa-
siandur on andnud häiresignaali?

Kõigepealt tuleb kiiresti avada 
aknad, uksed ja ruum korralikult 
tuulutada. Seejärel toimetada või-
malikud kannatanud vär ske õhu 
kätte. Kui keegi põeb vingugaasi 
mürgituse sümptomeid: peavalu, 
pea käib ringi, iiveldus, oksenda-
mine, tuleks kutsuda kohale kiir-
abi. 

„Kõige tähtsam on avada aknad, 
et õhutada ruum ja säästa sellega 
oma tervist ja elu,“ rõhutas Liina 
järvi.

Suitsuanduri tööle rakendudes 
ning elamises suitsu märgates,  
väljuge hoonest ja kutsuge kohale 
päästjad.

Küsimuste korral on võimalik 
tellida endale päästjate poolt ko-
dunõustamine helistades riigiinfo-
telefonile 1247.

Kuulutaja

Panus kultuuriruumi tõi 
Lehtse kammerkoorile 
aasta koor 2021 tiitli
E esti Kooriühing kuulutas aas-

ta kooriks 2021 tänavu kaks 
koori: kontsertkooride kate-

goorias sai selle tiitli kammerkoor 
Head Ööd, Vend (dirigent Pärt Uus-
berg), kes paistis 2021. aastal silma 
aktiivse kontserttegevusega – poole 
aasta jooksul anti seitse täispikka 
kontserti üle Eesti. Panuse eest kul-
tuuriruumi pälvis aasta koori tiit-
li Lehtse kammerkoor (dirigendid 
Tiiu Tikkerber ja Jaanus Väljaots). 
Koor tõi oma 40. sünnipäeva tähis-
tamiseks 2021. a sügisel lavale Boris 
Kõrveri opereti „Ainult unistus“, 
mida mängiti neli korda. 

Estonia kontserdisaalis tunnustu-
se vastu võtnud Lehtse kammerkoo-
ri dirigent Tiiu Tikkerber ütles, et 
on eriline ja uskumatu tunne. „Mul 
jalad nii värisesid, et mõtlesin, kas 
üldse püsti seisan! Ma ei uskunud, 
et meie selle tunnustuse saame, sest 
tavaliselt on saanud suuremad ja uh-
kemad pealinna koorid. See on suur 
tunnustus meie koori inimestele, 
kes on igati seda väärt, sest on olnud 
väga tublid ja pingutanud väga kõ-
vasti,“ rääkis Tiiu Tikkerber

Et tuua lavale kolmes vaatuses 
operett 45 tegelasega, mille esieten-
dus oli 1. oktoobril, läks vaja üks-
jagu pingutust paljudele. 

„Kaasatud olid lapsed, sõbrad, vi-
listlased, nende lapsed – kõik, kes 
Lehtse juurtega,“ rääkis Tiiu Tik-
kerber. „Meie lauljad on väga tublid 
ja ägedad inimesed. Algul õppisime 
häälepartiisid Zoomi kaudu, kui 
juba võis kokku tulla, olime õues, 
siis suurte vahemaadega saalis ja ke-
vadest sügiseni tegime proove igal 
nädalavahetusel, ainult juuli jätsime 
puhkamiseks.“

Boris Kõrveri operetti „Ainult 
unistus“ sõideti Lehtse Kultuuri-
majja vaatama-kuulama üle Eesti, 
isegi Hiiumaalt ning kõik etendused 
olid välja müüdud. „Inimesed võtsid 
väga hästi vastu. Etenduse pikkus oli 
kolm tund, aga publik ei tüdinud, 
vaid  ütles, et aeg läks lennates,“ rää-
kis dirigent Tikkerber.

Äsja esines Lehtse kammerkoor 
kontsertkavaga operetist „Ainult 
unistus“ Sõmerul Lääne-Virumaa 
aasta tegude väljakuulutamisel – ja 
võttis ühtlasi vastu kolmanda koha 
maakondlikul tunnustamisel. Mil-
lal operetti uuesti tervikuna näha 
saab, see pole veel teada, küll ütles 
dirigent Tiiu Tikkerber, et kui neid 
kutsutakse mõnele peole, on nad 
valmis seda kavana esitama. 

Kooril on lähiajal plaanis ülesas-
tumised vabariigi aastapäeva puhul, 

26. veebruaril on Lehtses vabariigi 
kohvik. „Esineb koor, solistid, sõb-
rad, küpsetame ise kooke ja teeme 
võileibu,“ lubas Tikkerber. Esine-
takse ka Tapa valla muusikapäeva-
del aprillis ning suvel on siht reisida 
Lääne-Horvaatiasse festivalile.

Kokku andis Eesti Koorühing 
välja 12 tiitlit, millele kandideeris 
86 nominenti, kelle hulgast tegi va-
liku kooriühingu muusikanõukogu. 
Hinnati kooride, orkestrite ja diri-
gentide muusikalisi saavutusi, kont-
serttegevust, salvestusi, osalust kon-
kurssidel ning panust ümbritsevasse 
kultuuriruumi.

Aasta dirigent 2021 on Pärt Uus-
berg, aasta dirigent-muusikaõpe-
taja Eve Paap, aasta noor dirigent 
Karin Tuul (Kuulpak), aasta puhk-
pilliorkester Kuusalu Pasunakoor, 
aasta orkestridirigent Aavo Ots, 
aasta tegu 2021 on juubelikontsert 
„Eesti Lauljate Liit 100“, aasta toe-
taja on Urmas Vahur, aasta kor-
raldaja 2021 on Marika Murumaa, 
koostööpreemia pälvis Tiia Puhvel. 
Aasta kooriplaat 2021 on Ilma hääl 
(Tartu ülikooli kammerkoor). Aas-
ta koorihelilooja on Tõnu Kõrvits, 
aastate koorihelilooja Alo Ritsing.

Katrin Uuspõld

Hiljuti esines Lehtse kammerkoor kontsertkavaga operetist „Ainult unistus“ Sõmerul Lääne-Virumaa aasta tegude väljakuulutamisel. 
Foto: Katrin Uuspõld

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee         Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee
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Täpsem info telefonil 513 4605 Piret

või saada CV haigla@rh.ee

KÖÖGITÖÖLISE

Aktsiaselts Rakvere Haigla
võtab tööle

puhkuste asendajaks

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

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 16.02 ja 07.03
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 17.02 ja 17.03
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 17.02 ja 03.03
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis ja Pärnus

Info ja registreerimine
tel 32 25 060 (E-N k 11.00-15.45),

Rohuaia 6, Rakvere või
info@noraxkoolitus.ee;
www.noraxkoolitus.ee

AUTOKOOL NORAX

Veoautojuhi
„Täienduskoolitus”
19. - 27. veebruar

35 ak/t (L,P kell 9.00)

* Kursuste eest saab tasuda osadena.

B- kat autokool
2. märts - 14. aprill
(K, N kell 16.00 - 18.00)

E- autokool
(teooria.ee)

alustada saab igal ajal,
informeerida ka koolitajat
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Seoses ettevõtte jätkuva kasvuga vajame

LAEKVERE
LÄÄNE-VIRUMAA

TÖÖ:
• käsitööriistadega puittoodete koostamine

• puitdetailide pakendamine pakkeliinil

• Laekveres, Lääne-Virumaal

• töötamine paindliku graafikuga E-R 8.30-17.00 või 14.30-23.00.

Võimalik töötada ka kahes vahetuses E-R 6.00-14.30 või 14.30-23.00

Kuni 03.03.2021

KANDIDEERIMINE

CV-Keskuse tööportaalis:

www.cvkeskus.ee

Palmako kodulehel:

PAKUME
• stabiilset täistööajaga tööd

• töökoha väljaõpet

• sooja toitu

• Stebby sporditoetust ja meeskonnaüritusi

AS Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv

rahvusvaheline puidutööstus, mis toodab

aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid,

immutatud aiaposte, liimpuittooteid ning

küttegraanuleid. Meie tehastes ja

kontorites Tartumaal, Lääne-Virumaal

ning Põltsamaal töötab üle 480 inimese,

ettevõtte toodangust 97% eksporditakse.

www.palmako.com

LISAINFO
+372 5193 0797

personal@palmako.ee

PUIDUTÖÖSTUSE TÖÖTAJAID

www.palmako.com/est/toolesoovija-ankeet

LAEKVERE
LÄÄNE-VIRUMAA

LISAINFO
+372 5193 0797

personal@palmako.ee

Seoses ettevõtte jätkuva kasvuga vajame

TÖÖ:
• Laekveres, Lääne-Virumaal

• E-R kahes vahetuses 6.00-14.30 või 14.30-23.00

• Combili tõstukiga töökeskuste teenindamine, toodangu laadimine ja ladustamine

• valmidust töötada vahetustes

PAKUME
• stabiilset tööd

• väljaõpet (sh vajadusel tõstukijuhi tunnistus)

• sooja toitu

• Stebby sporditoetust

• ühisüritusi

TÕSTUKIJUHTI

• tõstuki pisihooldus ja ohutu töötamise nõuete järgimine

OOTAME:
• kohusetunnet, täpsust ning meeskonnatööd

• tõstukijuhina töötamise kogemust

AS Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv

rahvusvaheline puidutööstus, mis toodab

aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid,

immutatud aiaposte, liimpuittooteid ning

küttegraanuleid. Meie tehastes ja

kontorites Tartumaal, Lääne-Virumaal

ning Põltsamaal töötab üle 480 inimese,

ettevõtte toodangust 97% eksporditakse.

www.palmako.com

CV-Keskuse tööportaalis:

www.cvkeskus.ee

Palmako kodulehel:

www.palmako.com/est/toolesoovija-ankeet

KANDIDEERIMINE
Kuni 03.03.2021
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600 Eesti erametsaomanikku kasvatavad musta pässikut
Eesti iduettevõte Chaga OÜ 
tegeleb roheinnovatsiooniga, 
pakkudes metsaomanikele 
metsa pealt tulu ilma seda 
maha võtmata: metsaomani-
kud kasvatavad chagá t ehk 
musta pässikut ning ettevõte 
ostab seene hiljem ära. Cha-
ga kasvatused on oma met-
sadesse tänaseks rajanud 
600 erametsaomanikku ja 
neid leidub igas maakonnas.

Kaia Gil

Kolm aastat tagasi otsustas kodu-
maiste tervisetoodete valmistami-
sele keskendunud Tõrva ettevõte 
Chaga OÜ hakata soomlaste eesku-
jul rajama Eestisse chaga kasvatusi.

„Nõudlus chaga vastu on maa-
ilmas tõusuteel, kasvades näiteks 
Põhja-Ameerikas aastaga 30%. Ette-
võtted, kes USA-s selles valdkonnas 
toimetavad ja chaga’t oma tootmises 
kasutavad, ostavad Aasiast madala 
kvaliteediga toorainet. Euroopast on 
võimalik osta chaga’t Soomest, aga 
seal on mahud väga piiratud,“ selgi-
tas Silver Laus, Chaga OÜ seenekas-
vatuse müügijuht, kes asunud Eestis 
propageerima chaga kasvatamist. 

Teadusmaailma toetus
Meditsiiniseent chaga’t ehk musta 
pässikut teatakse juba 16. sajandi 
rahvameditsiinist, kui sellel usuti 
olevat tugev põletikevastane toi-
me. „Viimastel aastatel on toimu-
nud suur hüpe teadusmaailmas, 
sest meditsiiniseeni uuritakse aina 
enam mahukates uuringutes ja neis 
nähakse juba praegu äärmiselt suurt 

potentsiaali erinevate haiguste ravis. 
Näeme, kuidas meie eliksiirid kogu-
vad maailmas suure elanikkonnaga 
riikides populaarsust,“ tõdes Laus. 

Chaga OÜ valmistab Cha-
ga Health eliksiire, mille peami-
ne koostisosa on chaga ning neid 
müüakse nii koduturul Eestis kui 
eksporditakse 20 riiki üle maailma, 
Austraaliast Islandini.

Chaga kasvatuste rajamise juurde 
jõudiski Chaga OÜ eelkõige vaja-
dusest saada toorainet enda eliksii-
ride jaoks. Eeskuju võeti Soomest, 
kus üle kümne aasta edukalt chaga’t 
kasvatatud on. Tänaseks on Soomes 
üle tuhande erametsaomaniku, kes 
sel moel oma metsast passiivset tulu 
teenivad.  

Vähenõudlik stardipakett
Chaga istanduse rajamiseks on vaja-
lik vähemalt 0.25 hektarit kasemet-
sa, kus kasvavad puud on vähemalt 
10 aastat vanad ja mille minimaalne 
läbimõõt on 10 cm. Chaga kasvama 
panekuks tuleb kasepuule puurida 
5 cm sügavune auk, kuhu istutatak-
se spetsiaalne chaga tüübel. Esimest 
saaki on oodata 6-8 aasta pärast.

Musta pässikut kandvad tüüblid 
valmistatakse Eestist pärit seene pal-
jundamisel Mycelia seenelaboratoo-
riumis Belgias. Laboratooriumi asu-
tas 1985. aastal seenetadlane Magda 
Verfaillie ning selle põhitegevusteks 
on seeneniidistike ehk mütseelide 
tootmine, teadus- ja arendustege-
vus.

Silver Lausi sõnul ei ole üheski 
senises teadusuuringus täheldatud, 
et must pässik lühendaks puu eluiga 
või pidurdaks selle kasvu.

Nii otsustas näiteks Võrumaal 

elav Pille Raig enda metsa chaga 
istanduse rajada. „Otsisime võima-
lust väike investeering teha, et raha 
kasvama panna ja asjad langesid 
kokku. Oleme metsausku ökohul-
lud, kes metsa ei taha maha võtta,“ 
naerab Pille Raig enda põhimõtetest 
rääkides. 

Enne seda, kui tuhat chaga’ga 
tüüblit osteti ja kasepuule „istutati“, 
suhtles naine mitu korda Chaga OÜ 
esindajaga telefoni teel, et saada vas-
tused kõikidele küsimustele. „Eel-
kõige huvitas mind see, kuidas puu 
sellesse suhtub, kui need tüüblid is-
tutatakse. Chaga ei ole parasiit, vaid 
puuga sümbioosis. Nad kasvavad 
koos edasi. Puust küll enam päris 
palki ei saa,  vaid seda peab muud-

moodi puiduna väärindama, kas pa-
beri- või küttepuuna,“ kõneles Pille 
Raig.

Puule soovitatakse panna „kas-
vama“ 5-6 tüüblit. Kui on noorem 
puu, siis maksimaalselt paar, et puud 
mitte liigselt koormata. 

„Mets pole vaid puitmaterjal, see 
on terve kooslus. Mitte ainult seal 
elavate taimede ja loomade koos-
lus, vaid ka emotsionaalselt – see on 
kellegi jaoks ka osake elust ja mäles-
tustest. Koht, mis annab energiat ja 
mis aitab taastuda. Isegi, kui must 
pässik ei saa üksi olla see võluvits, 
mis kõik metsad päästab, võiks see 
olla ehk väike osake mitmest või-
malusest, mida kaaluda,“ leidis Pille 
Raig.

Musta pässikut kandvad tüüblid valmistatakse Eestist pärit seene paljundamisel Belgia 
seenelaboris. Et seen kasetüvel kasvama hakkaks, puuritakse puusse auk ning pistetakse 
sinna tüübel. Kuue-kaheksa aastaga peaks kasvama seen korjevalmiks. Foto: Erakogu

PAKUN TÖÖD

•  Rakvere Perejuuksur südalinnas otsib 
oma kollektiivi juuksurit. Oluline on 
töötahe ja rõõmus meel. Rohkem infot 
tel 554 7332

• Kui Sul on eelnev töökogemus õena ning 
soov töötada toetavas meeskonnas, siis tule 
meile tööle. TNP Konsultatsioonid pakub 
tööd õele üldhooldekodus: Imastu hoolde-
kodu – Tapa vald (töötajal ööbimisvõima-
lus); Pruuna mõisa hooldekodu – Tapa vald; 
Pandivere pansion – Väike-Maarja vald. 
Tööle asumise aeg: kohe. Sõit tööle-koju 
kompenseeritakse. Töötasu 9 € tunnis (kat-
seajal). E-post:tnpkonsult.personal@gmail.
com, tel 634 5177, 5560 6268

• LEONHARD WEISS OÜ ootab oma 
Tapa kollektiiviga liituma remondi-
juhti, kes vastutaks raudteetehnika 
hoolduse ja remontide teostamise eest. 
Pakume püsivat ja vaheldusrikast tööd, 
motiveerivat tasupaketti ja soodsaid 
sportimisvõimalusi. Rohkem infot leiad 
CV keskuse lehel või telefoninumbril 
600 0455

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

• Rakvere Betoon OÜ otsib oma 
meeskonda C-kategooria autojuhti 
Töö sisu: betoonisegude transport ja 
pumpamine objektil. Info tel 526 0052

• Põllumajandus ettevõte Vinnis võtab tööle 
FARMI LUKKSEPA keevitamise oskusega. 
Huvi korral võta meiega ühendust. Kontakt 
tel 5306 2106

KATARIINA KELDER

Katariina Kelder otsib 
TOIDUKULLERIT, 

soovitav enda autoga, 
töö sobib ka pensionärile.

kelder@katariina.ee
Tel 504 0320 

Ehitusega tegelev 
e  evõte otsib Rootsi 

moodulmajade 
paigaldajaid.

Kasuks tuleb hea 
füüsiline vorm ja 

eelnev ehituskogemus.

Vilumuse saavutamisel 
on võimalik teha ka 

tükitööd.

Leping Rootsi või Ees   
fi rmaga. Tööriistad ja 
riided e  evõ  e poolt. 

Transport ja elamine 
fi rma kulul.

Tel +4676169 5266
5684 4478

OTSIN TÖÖD

• Otsin tööd tõstukijuhina Rakveres või 
selle lähikonnas. Tel 5621 4712

LISAINFO
+372 520 9940

personal@palmako.ee

OJAKÜLA
LÄÄNE-VIRUMAA

Ootame oma Ojakülas asuva tehasega liituma:

TÖÖ:
• tootmisseadmete, puidutööpinkide,

käsitööriistade hooldus ja remont

• lukksepatööd, rikete ennetamine ja

operatiivne kõrvaldamine

• tehnilistes arendusprojektides osalemine

• Ojakülas, Viru-Nigula vallas, Lääne-Virumaal

• E-R kahes vahetuses 6.00-14.30 või 14.30 - 23.00

OOTAME:
• töökogemust lukksepana või mehaanikuna

• tehnilist taipu ja julgust otsustada

• kohusetunnet, täpsust ja ausust

• soovi õppida ja töötada ühises meeskonnas

• stabiilset tööd ja väljaõpet

PAKUME

• tasuta transporti Rakverest, Kundast, Viru-Nigulast

• Stebby sporditoetust ja meeskonnaüritusi

• sooja toitu

LUKKSEPP-MEHAANIKUT

AS Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv

rahvusvaheline puidutööstus, mis toodab

aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid,

immutatud aiaposte, liimpuittooteid ning

küttegraanuleid. Meie tehastes ja

kontorites Tartumaal, Lääne-Virumaal

ning Põltsamaal töötab üle 480 inimese,

ettevõtte toodangust 97% eksporditakse.

www.palmako.com

CV-Keskuse tööportaalis:

www.cvkeskus.ee

Palmako kodulehel:

www.palmako.com/est/toolesoovija-ankeet

KANDIDEERIMINE
Kuni 08.03.2021



Kuulutaja reede, 11. veebruar 2022 REKLAAM 9



Kuulutaja reede, 11. veebruar 202210 SOODUSPAKKUMISED

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

SOODUSPAKKUMISED! 11. - 17. veebruar

1.28
9.85 €/kg

1.68

2.08
6.30 €/kg

2.74

0.94
4.48 €/kg

1.18

1.84
6.13 €/kg

1.98

2.08
5.78 €/kg

2.58

1.58
3.43 €/kg

1.98

1.68
8.40 €/kg

1.88

1.34
13.40 €/kg

1.78

1.98
9.90 €/kg

2.58

1.04
2.74 €/kg

1.28

0.74
2.47 €/kg

0.98

2.64
14.19 €/kg

3.24

A+ A

Kummikomm Vidal
100 g / 2 sorti

0.68
6.80 €/kg

0.88

1.78
7.12 €/l

2.18

Suitsutatud seavälisfilee
(viilutatud) 130 g
Rakvere

Keedusalaami Piiskopi
330 g
Rannarootsi

Fitlap Kanasült
300 g
Nõo

Koorene kanapasta
300 g
Mamma

Ketšup Heinz Original
460 g

Juustupärlid suitsutatud
100 g

Juustukomplekt - Nopri Mummukas
870 g / komplekt

Juustu snäkk Farmi
200 g / 2 sorti

Sulatatud suitsujuust
200 g / 2 sorti
E-Piim

Kreeka jogurt Saare
10%, 380 g
Saaremaa
Delifood

Kohupiimakreem
kisselliga Emma
150 g / 3 sorti
Tere

Keefir Gefilus
300 g / 2 sorti
Valio

Sifoonvahukoor
Hochwald
250 ml

Valik šokolaadikompvekke
Tallinna siluett
186 g
Kalev

1.18
al 5.90 €/kg

1.68

Kummikomm Haribo
al 175 g
4 sorti

Pasteet murulauguga
210 g
Maks & Moorits

Heeringasalat peediga
360 g
Viru Rand

0.64
4.27 €/kg

0.84

A+ A A+ A

0.78
0.98

5.20 €/kg

2.68
3.88

Poolsuitsuvorst
Jõmmu
1 kg

Keedusink kanalihast
(viilutatud)
150 g

2.08
6.93 €/kg

2.38

A+ A

3.98
5.98

5.31 €/l

19.44
24.98

57.18 €/kg

2.08
2.24

16.64 €/kg

2.44
2.94

30.50 €/kg

5.98
7.98

13.91 €/kg 2.44
3.48

8.13 €/kg

Vahuvein Henkell
(alkoholivaba)
0,75 l

0.32
0.38

16.00 €/kg

0.98
1.48

9.80 €/kg

Kook kohupiima-kirsiunistus
300 g

Tort Südameke
430 g

Kommikarp Raffaello Tulp
80 g

Kommikarp Šokolaadinööbid
125 g

Piimašokolaad Nurr
20 g

Südamekesed Only
100 g
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
11. - 17. veebruar

Küünte- ja
kätepalsam OSH
75ml

1.08
1.48

2.70 €/kg

Pasta Al Dente
gluteenivabad
400 g / 3 sorti

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

A+

Lahustuv kohvijook piimasegu
Jacobs 3in1
10 x 15,2 g

1.54
1.98

0.15 €/tk

Lahustuv kohv Jacobs
Cronat Gold
200 g

Lahustuv kohvijook Nescafe 3in1
Sweet & Creamy
10 x 17 g

1.78
2.28

0.18 €/tk

5.44
6.98

27.20 €/kg

Õunamahl Largo
1 l

1.14
1.58

Ingverijook Ginger Duke
0,75 l

4.98
6.78

6.64 €/kg

Gaseeritud puuviljavein
Grantini Sweet Spakling
10%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN Vahuvein Casa Charlize
Prosecco DOC Brut
1 l1 %, 0,75

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

Vein Tommasi
1 %, 0,753 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Minttu
Original Peppermint
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi J.P.Chenet XO
kinkekarbis
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Muu piiritusjook
Metaxa 5'

%, 0,538 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Russky Standart
40 0 l%, 0,7
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Blend-a-Med
3D White
100 ml
2 sorti

1.38
1.98

13.80 €/l

Pesukaitse Discreet
60 tk
4 sorti

1.18
1.98

15.73 €/tk

Hambapasta Biomed
100 g / 2 sorti

Suuvesi Listerine
Mild mint
500 ml

Puhastustabletid Corega
hambaproteesidele
30 tk

1.98
2.48

19.80 €/kg

3.88
5.28

7.76 €/l

3.28
4.48

0.11 €/tk

4.58
5.98

114.50 €/kg

Proteesiliim Corega Gum Care
40 g

Pesukaitse Libresse
Normal
40 tk

Raseerimisgeel Gillette
Satin Care
Sensitive
200 ml

Habemeajamisjärgne vedelik
Denim Black
100 ml

3.38
4.88

16.90 €/l

4.18
5.98

41.80 €/l

Deodorant Mennen
85 g / 2 sorti

Deodorant Garnier
Black-white color
al 50 ml / 2 sorti

Dušigeel Palmolive
(meestele) 250ml
3 sorti

Dušigeel Palmolive
(meestele) 250ml
3 sorti

Dušigeel Palmolive
(meestele) 250 ml
2 sorti

Šampoon ja palsam
Pomegranate oil
385 g

1.68
2.16

6.72 €/l

4.88
6.78

12.68 €/kg

2.78
al 4.28

32.71 €/kg

al 1.88
2.98

al 13.20 €/l

1.28
1.98

0.03 €/tk

2.08
2.58

0.03 €/tk

1.18
1.68

0.39 €/tk

Kondoomid One Touch Lights
3 tk pakis

Geelkapslid Ariel al 26 tk
al 426 g (al 20 pesukorda)
3 sorti

6.98
9.98

al 0.27 €/tk

Majapidamispaber Zewa
Nature Lover
4 rulli

1.28
1.88

0.13 €/tk

Plaaster Medrull
Aloe Vera XL
50 x 72 mm

Geelkapslid Mayeri Sensitive
18 tk

3.88
6.48

0.22 €/tk

Nõudepesuvahend Fairy
450 ml
6 sorti

Nõudepesusvamm McLean XL
10 tk

Üldpuhastusvahend Ajax
1 l
2 sorti

1.04
1.24

2.31 €/l

1.14
1.78

0.11 €/tk

1.68
2.28

WC- värskendaja Bref
100 g
3 sorti

2.68
al 2.98

26.80 €/kg

Niiske tualettpaber lastele Smile
44 tk

Pabertaskurätik Zewa
Softis Menthol
10 pakki

1.28
1.68

0.03 €/tk

2.08
2.48

0.52 €/rull

1.58
2.18

0.16 €/pakk
1.88

2.68

Nõudepesuhari ja otsik
Go Green

Hambapasta Jordan
White Smile
75 ml

3.88
5.68

1.98
2.84

5.82 €/kg

Kassieine Perfect Fit
4 x 85 g / 2 sorti

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

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

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

0.78
14.18 €/kg

1.04

0.78
1.04

14.18 €/kg

Piimašokolaad Karl Fazer
Crunchy
55 g
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

MÜÜA

Maja Kandla külas, Saaremaal 
krunt 7200 m2, maja 92 m2. 

www.kv.ee/3205100

Soodushind 35 000 €

Kalana külas Põltsamaal 
2-korruseline maja krunt 2500 m2.

www.kv.ee/3142474

Uus hind 11 900 €

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 
• 2-toaline möbleeritud korter  Näpil  

www.kv.ee/2623549 
• 1-toaline möbleeritud Tapa Eha 12

www.kv.ee/3302848 
• 2-toaline Vinnis möbleeritud 

www.kv.ee/3268765
• 2-toaline Koigi külas (Järvamaa) 

www.kv.ee/3317359 
• 1-toaline Põlvas (Vabriku 35) 

www.kv.ee/2710329 
• 2-toaline Jõgeva (Kivi2)  

www.kv.ee/3151249 
• Põltsamaal 2-toalised Vägari 

www.kv.ee/3390213
• Põltsamaal Kamari külas  

www.kv.ee/3387961
• 2-toaline Kunda Eha 3 

www.kv.ee/3335474
• 1-toaline Kaarepere (Jõgevamaa)

www.kv.ee/3407133
• 1-toaline Kohtla-Järve Ravi 1

www.kv.ee/3335472 

Vana hind 40 000 €

2-korruseline kortermaja Vändra 
alevis. Üldpind 1013 m2. 

www.kv.ee/2335034

Soodushind 55 000 €
Vana hind 65 000 €

Maja Kastre vallas Tartumaal.
Krunt  1300 m2.  

www.kv.ee/3367358

Uus hind 35 000 €
Vana hind 45 000 €

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

www.kv.ee/3312421

Soodushind 75 000 €
Vana hind 83 000 €

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

www.kv.ee/3134721

Soodushind 43 000 €
Vana hind 48 500 €

Müüa Koigi külas (Järvamaa) 
1-toaline korter, I k, möbleeritud 

43,6 m2, rõduga. 
 www.kv.ee/3401638

Hind 20 000 €

Müüa Kaareperes remonti vajav 
korter, II k, rõdu.õhksoojuspump. 

www.kv.ee/3401456

Hind 16 500 €

Müüa Põltsamaa v  Vägari külas, 
2-toaline korter, keskküttega. 

www.kv.ee/3401447

Hind 15 800  €

Müüa Põlvas remontivajav korter 
Vabriku 35. 

www.kv.ee/3401756

Hind 25 000  €

Müüa Kohtla-Järvel 
1-toaline korter. 

www.kv.ee/3405973

Hind 7500  €

Müüa 2-toaline korter 
Kunda linnas. 

www.kv.ee/3407138 

Hind 13 000  €

Müüa Näpil 2-toaline 
remonti vajav korter.  

www.kv.ee/3401786 

Hind 45 500   €

Müüa Põltsamaa v Väike-Kama-
ris 2-toaline möbleeritud korter 

(ahik+õhksoojuspump).
www.kv.ee/3396689

Hind 16 800  €

Müüa Jõgeva linnas 2-toaline 
korter Kivi 2, V korrus.

www.kv.ee/3401696 

Hind 26 500  €

Müüa Vinnis 2-toaline korter 
38,9 m2, möbleeritud, III k. 

www.kv.ee/3401416

Hind 36 500 €

2-korruseline maja Rummul 
krunt 4600 m2.

www.kv.ee/3353222

Vana hind 45 000 €
Soodushind 35 000 €

Hind 16 500 €

Korter Siimusti alevis 
3-toaline 48,9 m2.  

www.kv.ee/3344855

Soodushind 34 000 €
Vana hind 37 500 €

Aseri lähistel maja koos 
krundiga 1,4 ha. 

www.kv.ee/3362079 

Hind 17 500 €

Müüa Tapal Eha 12, keskküte, II k, 
1-toaline möbleeritud korter.  

www.kv.ee/3401649

Vana hind 12 500 €

Lisainfo tel 5624 4605 igor@sacito.eu
JÄRELMAKSU VÕIMALUS. TINGI! 

 KINNISVARA

• Müüa ahiküttega 2toaline 41 m2

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

• Müüa 3toaline korter (72,8 
m2) Kadrina alevikus. Kesk-
küte, korteris on olemas ka 
kamin-ahi. Korter on korralik 
ja renoveeritud, vannitoa ja 
köögi taielik uuendus tehtud 
2021 aastal. Korteri müüme 
osaliselt möbleeritult. Lähedal 
ujula, kauplused, kool, laste-
aed. Hind 47  000 €. Tel 5699 
2210 või 557 5562

• Müüa korter Roelas, Lääne-Vi-
rumaal, Rakverest 25 km. Korter 
on 2toaline (54,8 m2). I korrusel, 
soojustatud. Kütta on võimalik 
õhksoojuspumba, kamin-ahjuga, 
puupliidiga. Kommunaalkulud on 
väga väikesed - vesi umbes 9 eurot 
inimene, prügi 3 eurot, elekter 
vastavalt tarbimisele. Kahel ini-
mesel olid kommunaalid alla saja 
euro kuus-kõik kokku. Olemas ka 
keldriboks ja parkimiskoht maja 
ees. Roelas tegutseb lasteaed ja 
põhikool. On olemas Aldari pood. 
Hind 17 000 €. Tingi! Tel 58811 
285/5612 8683

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

OST

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

• Soovin osta maakodu Lääne-Vi-
rumaal, Rakverest max 25 km. Eelis-
tame palkmaja, kuid oleme avatud 
ka teistele pakkumistele. Maja 
suurus alates 90 m2 ja krunt alates 
7000-8000 m2. Hind max 95 000 €. 
Kontaktid: tel 5630 7082 ja 5341 3042 
või jannevalem@gmail.com

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

• 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

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
võib vajada remonti. Tel 5340 3775

• Ostan garaaži Haljalas. Tel 5645 
5614

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

ANNAN ÜÜRILE

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

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

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

• Anda üürile 2toaline ahjukütte-
ga korter Laekveres, möbleeritud. 
Üüri hind 90 € + maksud. Info tel 
527 0058

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A3, 2001. a, 1.6, 
bensiin, täiesti korras. Hind 1100 
€. Samas müüa Ford Sierra, 1983. 
a, 1.6, bensiin, heas korras. Tel 
5809 6086

• Müüa Renault Megane Scenic, 
diisel, 2001. a, ÜV kuni 11/2023. 
Hind soodne. Tel 5569 2057

OST

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

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

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

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

• Ostan kasutult seisma jäänud
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, ar-
velt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormis-
tamine 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 Toyota marki sõi-
dukeid. Võib pakkuda ab-
soluutselt igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Sobivad 
veel Nissan Almera, Sunny, 
Primera, King Cab, Pick up, 
Mitsubishi L200, L300, L400 
või Pajero Sport, Mercedes 
190D, sprinter või vanemad 
MB bussid. Paku julgelt tele-
fonil 5896 1576

• Ostan igas seisukorras sõi-
duautosid, maastureid ja 
kaubikuid. Paku julgelt te-
lefonil 5309 2650. Raha kohe 
kätte!

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

• Sõidukite kokkuost. Pakkuda 
võib kõike! Raha kohe kätte! Tel 
553 3060/info@carus.ee
• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108
• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 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

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

• Ostan kiirmüügi hinnaga auto
igapäevaseks kasutamiseks! Võib 
olla vähest remonti vajav, ilma 
ülevaatuseta või lihtsalt kasutust 
mitteleidev auto! Hind vastavalt 
seisukorrale! Hind kuni 2500 €! 
Tel 5682 2544
• Ostan kastiauto maasturi! Näi-
teks l200, Navara, B2500, Ranger 
jne! Paku julgelt! Tel 5565 9595

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

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

Nissan Juke Acenta, 08/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 89 450km. 
Hind: 7290.-
Peugeot 208 Active, 07/2016a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 46905km. 
Hind: 8490.-
Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 82 650km. 
Hind: 8990.-
Honda Jazz, 10/2015a. 1.3 (75kw), 
bensiin, manuaal, valge met. Sn: 
87900km. 
Hind: 10 990.-
Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 1.2 
(61kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 46115km. 
Hind: 11 390.-
Nissan Qashqai N-Tec, 05/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 141 195km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 12/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, automaat, pruun met. 
Sn: 83 700km.
Hind: 15 290.-
Nissan NV300, 11/2017a. 1.6 (107kw), 
diisel, manuaal, beež, Sn: 172 385km. 
Hind: 15 490.-
Nissan Qashqai Visia, 12/2018a. 1.3 
(103kw), bensiin, manuaal, punane 
met. Sn: 47020km. 
Hind: 16 490.-
Nissan Qashqai N-Connecta , 
01/2019a. 1.3 (117kw), bensiin, auto-
maat, must met. Sn: 52320km. 
Hind: 20 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 01/2019a. 1.3 
(117kw), bensiin, automaat, valge met. 
Sn: 50475km. 
Hind: 21 990.-
Renault Kadjar Intens, 2022a. 1.3 
(103kw), bensiin, automaat, hõbedane 
met. Sn: 5km. 
Hind: 26 610.-
Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 2.0 
(120kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 42 890km. 
Hind: 26 990.-
Renault Captur Intens 1,6 E-TECH 
160hj PLUG-IN hübriid, 10/2020a. 
1.6 (68kw), hübriid (bensiin / elekter), 
automaat, valge met. Sn: 7700km. 
Hind: 27 990.-
Nissan Leaf Tekna, 07/2019a. elekter, 
automaat, valge met. Sn: 6650km. 
Hind: 27 990.-
Peugeot 3008 GT, 05/2021a. 1.5 
(96kw), diisel, automaat, sinine met. 
Sn: 3850km. 
Hind: 34 790.-

OSTAME SINU 
KASUTATUD 

AUTO

SUUREM VALIK AUTOSID: 
WWW.WIRUAUTO.EE

Ostan külgkorviga vana 
mootorra  a, pakkuda 
võib ka lihtsalt vana 

mootorratast, 
külgkorvi ja varuosi. 

Tel 527 4255TeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

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

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

KAEVETEENUSED

• Kaevetööd miniekskavaa-
toriga ja veoteenus. Tel 520 
8818

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

* 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
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• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

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

�������
KÜTE |KÜTE | VESI | KANAL | HOOLDUSVESI | KANAL | HOOLDUS

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

Müün, paigaldan ja
 remondin õhksoojus-

pumpasid ja 
konditsioneere. 

Tel 502 4944
Osutame kaeve- ja planeerimis-

teenuseid ekskavaatoriga. 
Tel 520 7616

EHITUSTEENUS

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

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

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

• Santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Santehnilised tööd. Te-
gelen torutöödega. Paigal-
dan san-seadmeid. Teostan 
kanalisatsiooni ummistuste 
likvideerimist. Tegelen ka 
hooldustöödega. Oman pi-
kaajalist kogemust torutööde 
valdkonnas. Olemas ka riiklik 
kutsekvalifikatsioon antud 
erialal. TalMaLi OÜ, Talis Kirs, 
talmarou@gmail.com, Tel 
5340 8550

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

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

• Pakume üldehitusteenust. Tel 
501 3862

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

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

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

• Teeme kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites: 
vannitoad, siseviimistlus, soojus-
tamine, fassaadid, vundamendid, 
terrassid, katused jne. Samuti san-
tehnilised tööd. Hinnad taskuko-
hased. Küsi julgelt. Tel 5808 5965

• Ehitus ja remondimees ootab 
pakkumisi. Tegelenud 20-aastat 
ehitus ja remonditöödega, olemas 
auto + haagis 3 x1,5 m + tööriistad. 
Töö kvaliteedi ja alkoholiga muret 
pole. Oodatud ka väiksemad tööd 
jne. Kipsitööd, maalritööd, plaati-
mine, torutööd, uste ja akende va-
hetus, laed, põrandad, ventilatsioon, 
tänavakivi paigaldus, terrassid jne. 
Tel 5553 8686, vaikne15@gmail.com

• Teeme igasuguseid lammutus-
töid. Tel 5891 6787   

• Ehitus, viimistlus ja remont-
tööd (plaatimine, pahteldus, par-
kettitööd). Tel 504 5560

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

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

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

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

MUUD TEENUSED

• Teostame lumekoristust koos 
jääpurikate eemaldusega ka-
tustelt, see on vajalik, et tagada 
eelkõige ohutus inimestele, kui 
ka varale, vältides ka katuse sis-
sevarisemise ohtu. Konkreetse 
pakkumise ja lisateabe saamiseks 
võtke ühendust alltoodud kontak-
tandmetel. Tel 5362 0355

• Teostame lumekoristustöid
katustelt. Hind kokkuleppel. Tel 
5555 0532, 5395 0222

• OÜ Häcke Rakvere pansionaat 
Kuldne Sügis pakub ööpäevaring-
set  lühi- ja  pikaajalist üldhool-
dusteenust. Info tel 5887 4558. 
OÜ Häcke Paide eakatekodu 
pakub ööpäevaringset lühi- ja 
pikaajalist  üldhooldusteenust. 
Tel 5342 2248

• Pakume halumasina teenust
alates 12 €/tihumeeter. Tel 5390 
0545

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa 
arvatud auto akud, vana auto 
dokumentidega ja  koduteh-
nika. Tel 5672 7600

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

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

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja rent. 
Kohapeal suur valik kvaliteet-
seid, soodsa hinnaga analoog-
toonereid. Alates 31.01.2022 uus 
aadress E. Vilde 3, telefon 553 
5475, meiliaadress info@itsalong.
ee

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

TASUB TEADA/KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435kuulutused.kuulutaja.ee

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
(suure 8-tollise rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 
CC (1600 €), 200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D 
lastele 60CC (400-425 €).
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega; 
140CC (1200 €); 150CC (1200 €) - õliradiaator. 
KROSSIKAD lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €)
250CC 19-21 tolli (1950 €)
• Elektristarter
• Spido
• Tuled, suunatuled
• Peeglid
• 5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (Hind 375 €) ATVle (300 €), krossikale 
125CC (260 €). 4T, 2T 50CC (425 €)

•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 165 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

Katuste lumekoristus ja 
jääpurikate eemaldus. 

Tel 5553 0770

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770

NAISTE- JA MEESTEJUUKSURID
5635 7474

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

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

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

    L 9-15

Võtame tööle naistejuuksuri. 
Tel 5897 9293

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 45 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

• Raamatupidamisteenus ettevõ-
tetele. Majandusaasta aruanded. 
kadi.ryytel@gmail.com, tel 5346 
6873

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175

• Müüa täiskomplektne laifilm
kinoprojektor UKRAINA, kit-
sasfi lm projektor LUTŠ ja muud 
fototehnikat. Tel 508 6959

• Müüa sõjaaegsed ajalehed
(OMA RADA RINDELEHT) 1943-
44. a. Tsaariaegseid ajalooli-
seid raamatuid; nõukaaegset 
tehn. kirjandust ja lasteraama-
tuid, kalendrid, marke, mär-
ke ja muud kila-kola. Tel 508 
6959

• Müüa nõukogudeaegseid raa-
matuid. Tel 5550 5148

• Müüa väga heas korras tööstu-
sõmblusmasin Minerva sik-sak 
suure pooliga ja väike maailma 
parim saksa TEXTIMA „Veritas“, 
õmbleb hästi paksu kui õhukest. 
Vajadusel toon kohale. Tel 517 
4186

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

• Müüa pelletpõleti PV20b. Ette-
andetigu ja 300 L pelletipunker. 
Tel 528 3618

• Müüa velotrenažöör. Tel 5625 
0962

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloo-
ne? Palun helistada. Tel 5678 
0335

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusostud 
majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, koju kutsed tasuta, 
üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakve-
re. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

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

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

• Ostan vär vil isi  tarb eklaa-
si vaase, maksan kuni 160 € 
vaasist. Paku julgesti. Tel 5672 
7175

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan pildil olevad esemed. 
Värvid võivad erineda. Tel 529 
1288

• Ostan pildil olevad esemed. 
Värvid võivad erineda. Tel 529 
1288

• Ostan pildil olevad esemed. 
Värvid võivad erineda. Tel 529 
1288

• Ostan pildil olevad esemed. 
Värvid võivad erineda. Tel 529 
1288

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpseta-
jaid, värvilisest klaasist vaa-
sid, kujukesed ja muud! Tel 
5607 6805

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

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

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

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

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

• Müüa toored lõhutud kütte-
puud. Halu pikkus vastavalt klien-
di soovile. Saadaval: hall lepp, 
must lepp, kask, metsakuiv kuusk. 
Hinnad. Alates 40 €/ruum. Lää-
ne-Virumaa, Väike-Maarja vald. 
Tel 5375 4750

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553       

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

•  Müüa erinevaid sorte puitbri-
ketti ja pelletit 6/8 mm ning kivi-
süsi 25/1000 kg. Transport hinnas. 
Tel 5390 0545       

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 300 €, san-
glepp 320 €, kask 380 €. 

Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. 

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

EHITUS

• Ostan karprauda laiusega 100-
200 mm, kogupikkusega 38 jm, 
võib olla kasutatud. Tel 517 9257, 
heinoveod@heinoveod.ee

• Ostan vask, messing, pronks 
ja roostevaba plekki paksusega 
0,15-0,2. Tel 516 7053

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

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

•  Müüa soodsalt saematerjali. 
Tel 501 2905   
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metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ostame 
parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:
kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.
Tel 505 2239Tel 505 2239

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

METS OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa Kungla Talu söögikartulit
„Gala“ ja „Laura“. 30 kg võrk. Hind 
15 €. Müüa ka seemne suurust- ja 
praak kartulit, hind kokkuleppel. 
Vedu. Info tel 514 1338

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

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

• Ostan traktoreid, murutrakto-
reid ja haakeriistu. Kõik pakku-
mised on oodatud. Tulen üle Eesti 
kohale. Tel 5593 1596

LOOMAD

• Ära anda 3-aastane pisike isane 
toakoer, nimeks Älf. Koera pere-
naine ja peremees on lahkunud 
taevastele teedele. Koer on sõb-
ralik ja väga mänguhuviline, ta 
naudib vajab inimese tähelepanu. 
Aitame koos koerale väärilise 
pere leida! Lisainfo tel 5679 
0464

VANAVARA

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

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

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

• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakku-
da ka hambakulda või üksi-
kuid kuld ja hõbe ehteid - ka 
sulatuseks. Kõik muud vanad 
esemed ka huvitavad! Tel 5872 
5458

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

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

TEATED

• Jalad ilusaks S Stuudio’s! Tule 
lõõgastu ja teeme Teie jalad korda! 
Hinnakiri ja täpsem info telefoni 
teel. S Stuudio, Tallinna tn 16, 
Rakvere. Tel 5461 5573

• Kristalli- ja seleniiditeraa-
pia Rakveres ja Tapal. Regist-
reerimine tel 523 8948

Klubi Hämarik teatab, et 
13.02.2022 pidu jääb ära 

seoses koroona kõrge 
seisuga. Kohtume märtsis. 

Juhatus

TUTVUS

• Lihtne 59-aastane mees soovib 
tutvuda naisega. Tel 5604 0615

• 60-aastanre sale pikem mees
tutvub noorema na isega, elan 
oma majas. Tel 5348 9906

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad 
hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja ter-
vist puudutavatele küsimus-
tele. Kõne hind 0,97 eurot/
min

MÕNE REAGA

Keskkonnaamet soovitab 
vaadata metsaregistrist 
Natura metsaelupaiku 

S eoses Euroopa Komis-
joni algatatud rikkumis-
menetlusega Eesti riigi 

suhtes peatatakse raied Natura 
metsaelupaikades, et tagada nen-
de säilimine. Keskkonnaamet 
soovitab erametsaomanikel kont-
rollida enne metsaraie kavanda-
mist metsaregistrist, kas väärtus-
likke metsaelupaiku jääb ka nen-
de metsamaadele.

Kokku peatatakse raied esialgu 
28 kuuks 12 685 hektaril eramet-
sades ning 29 673 hektaril riigi-
metsades või segaomandis oleval 
metsamaal. Erametsad, mida ot-
sus puudutab, moodustavad 3,5% 
kõikidest piiranguvööndites asu-
vatest metsaaladest. 

Raieõigus on peatatud 
metsaelupaikades, mille metsa-
teatised on esitatud pärast 20. 
detsembrit 2021. Enne seda kuu-
päeva lubava otsuse saanud raied 
võib metsaelupaikades ära teha. 

Keskkonnaameti peadirektor 
Rainer Vakra soovitab eramet-
saomanikel kontrollida metsa-
registrist, kas nende metsas on 
Natura 2000 metsaelupaik. „Sil-
mas tuleb pidada, et Natura ala 
ei ole lausaliselt elupaikadega 
kaetud. Piiranguvööndite metsa-
des, mis ei ole metsaelupaikadena 
määratletud, on kaitse-eeskirja-
dega kooskõlas olevad raied, sh 
uuendusraied jätkuvalt lubatud,“ 
selgitas Vakra. 

Selleks, et veenduda, kas met-
sas on Natura metsaelupaik, tu-
leb metsaregistrisse sisse logida 
metsaomanikuna, autentides 
end ID-kaardi abil. Seejärel tu-
leb metsaregistri kaardikihtide 
komplektis „Looduskaitse“ akti-
veerida kaardikiht „Metsaelupai-
gad“. Kui metsamaale jääb Na-
tura elupaiku, on see kaardikihil 
neoonrohelise värviga eristatud. 
Klõpsates hiirega kaardil oleval 
eraldisel, kuvatakse ka metsaelu-
paiga täpsem info. 

Rainer Vakra rõhutab, et raied 
Natura elupaikades peatatakse 
seniks, kuni elupaikade olemas-
olu on lõplikult selge. „Keskkon-
naamet hindab metsaelupaika nii 
välitöö raames kui ka ülepinna-
liste inventuuride käigus. Kuni 
aga Keskkonnaamet ei ole otsust 
metsaelupaiga kohta teinud, on 
metsaraie välistatud. Kui aga 
leitakse, et metsaelupaik ei ole 
piisava esinduslikkusega või on 
esialgsed inventuurid metsaelu-
paiga määramise osas olnud 
ekslikud, teeb Keskkonnaamet 
raiet lubava otsuse juba enne 28 
kuu möödumist,“ selgitas Vakra. 
Vakra soovitab tutvuda ka era-
metsaomanikele mõeldud toe-
tustega, millega kompenseeri-
takse looduskaitseliste piirangute 
tõttu Natura 2000 erametsamaal 
saamata jäävat tulu. „Toetusi 
vahendab metsaomanikule SA 
Erametsakeskus. Kinnitatud 
elupaiga olemasolul erametsas 
on metsaomanikul õigus kom-
pensatsioonile 60 või 110 eurot 
hektari kohta aastas, sõltuvalt, 
kas elupaik asub piirangu— või 
sihtkaitsevööndis,“ viitas Rainer 
Vakra. 

Kuulutaja

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,68 0,80

Roheline sibul kg 7,00

Küüslauk kg 10,00

Mugulsibul kg 2,50

Peakapsas kg 0,80

Hapukapsas kg 2,50

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 2,50

Mesi kg 7,00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg/kott kott 7,00

Värske räim ja kilu kg 1,50

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

TALVEL AVATUD KÖÖGIVILJA KIOSK 10.00  14.00

Laupäeval, 12.veebruaril turul Saaremaa lõnga müük!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee
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1980: telerisse jõudis hittfi lm „Moskva pisaraid ei usu“
Täna 42 aastat tagasi, 11. 
veebruaril 1980. aastal de-
monstreeriti esmakordselt 
nõukogude televisioonis 
mängufilmi „Moskva pisa-
raid ei usu“, mis on Nõuko-
gude Liidu üks kuulsamaid 
linateoseid. Seda tõestab 
kasvõi fakt, et film on saa-
nud Oscari auhinna.

Allan Espenberg

„Moskva pisaraid ei usu“ on män-
gufilm, mille režissöör on mullu 
suvel 81aastasena surnud Vladimir 
Menšov. Esilinastus toimus 1979. 
aasta lõpus Moskva kinos Zvezdnõi, 
aga 11. veebruaril 1980 esilinastus 
film televisioonis. Melodraama päl-
vis 1981. aastal parima võõrkeelse 
filmi Oscari ja oli 1980. aastal NSV 
Liidus populaarseim kinodes vaa-
datud film (umbes 90 miljonit vaa-
tajat). Aasta kassatulu arvestuses oli 
Nõukogude Liidus ainult üks film, 
mis edestas „Moskva pisaraid ei usu“ 
– selleks oli põnevusfilm „20. sajandi 
piraadid“.

Filmi tegijad said alguses üsna 
jahedaid hinnanguid oma teosele, 

mida nimetati dekadentlikuks ja 
odavaks melodraamaks, mis kasutab 
ära publiku madalaid ihasid. Osca-
ri saamine ja tohutu kassaedu tulid 
ametnikele ja kriitikutele täieliku 
üllatusena.

Vladimir Menšov ja tema kollee-
gid Oscari tseremoonial ei käinud. 
Menšovi enda sõnul puudus tal sel 
ajal väljasõiduõigus ja Hollywoodi 
minek ei tulnud kõne allagi. Põhjus, 
miks Menšovi välismaale ei lubatud, 
oli labane. Režissöör oli põhimõte-
tega mees ja ei hoidnud oma seisu-
kohti vaka all. Nii oli tal kolleegide 
seltskonnas kombeks avaldada ar-
vamust nõukogude poliitika kohta 
ja rääkida vaimustusega kaupadest 
pungil välismaa kauplustest. Keegi 
kolleegidest kirjutas koheselt julge-
olekuorganitele kaebuse.

Muide, Menšov sai Oscari võit-
misest teada uudisteprogrammist 
„Vremja“. Kui see uudis eetris kõ-
las, siis oli Moskvas juba 1. aprill, 
mistõttu Menšov pidas seda april-
linaljaks. Tema asemel võttis kuld-
mehikese vastu NSV Liidu saat-
konna kultuuriatašee. Pikka aega 
hoiti kujukest NSV Liidu Riiklikus 
Kinematograafiakomitees. Alles 
1989. aastal, kui Vladimir Menšov 

võitis Nika auhinna, anti talle kät-
te ka Oscar. Ametnikel oli plaan, et 
Oscarit antakse Menšovile katsuda 
ja veidi käes hoida, aga siis võetakse 
kulisside taga jälle ära, kuid režis-
söör hoidis seda mõnda aega ja ei 
andnudki enam tagasi.

Käsikiri tuli ümber teha
Kui poleks olnud Menšovi, siis po-
leks seda filmi võib-olla sündinudki. 
Tuntud režissöörid keeldusid fil-
mi tegemast ja näitlejad ei tahtnud 
selles osaleda, kuna kõigile tundus 
stsenaarium igava „seebikana“. Ka 
Menšovi abikaasa, näitleja Vera 
Alentova pidas käsikirja täielikuks 
soperdiseks. Kuid Menšovil oli sel-
les asjas oma arvamus ja professio-
naalne intuitsioon ei petnud teda.

Tegelikult tahtis ka Menšov al-
guses melodraama tegemisest loo-
buda, kuid hiljem hakkas see teda 
siiski huvitama. Põnevust pakkus 
talle episood, mil kangelanna läheb 
noore neiuna magama, keerab ära-
tuskella üles ja ärkab kakskümmend 
aastat hiljem täiskasvanud naisena. 
Menšov uskus, et selle episoodi üm-
ber saaks üles ehitada huvitava loo. 
Kuid stsenarist Valentin Tšernõhh 
keeldus teksti ümber tegemast. „Kui 

see teile ei meeldi, kirjutage ise üm-
ber,“ ütles ta Menšovile.

Nagu Menšov hiljem tunnistas, 
on võimalik, et tulevases filmis nägi 
ta midagi autobiograafilist tema ja ta 
abikaasa Vera Alentova elust. Ne-
mad, nagu filmi kangelasedki, ela-
sid ühiselamus, püüdsid kohaneda 
Moskvas, olles pealinnas võõraste 
provintsiaalidena.

Menšov muutis põhjalikult kä-
sikirja, kirjutas mõned dialoogid 
ümber, lisas uusi tegelasi, muutis 
stseene tahtlikult igapäevasemaks. 
Et kõik näeks välja nagu päriselus. 
Selle tulemusena suurenes tekst 
kolmandiku võrra. Menšov mõtles 
välja ka filmi peamise juhtmotiivi: 
40aastaselt elu alles algab.

Raskused 
näitlejate leidmisega
Kui stsenaariumi tööversioon oli 
kinnitatud, algas näitlejate otsimine. 
See osutus väga keeruliseks. Menšo-
vi sooviks oli, et kolme peatege-
last-sõbrannat kehastaksid Marga-
rita Terehhova (Katerina), Anastas-
sija Vertinskaja (Ljudmila) ja Galina 
Polskihh (Antonina). Kuid Tereh-
hova oli juba nõustunud osalema 
musketäride filmis ja pidas noore 

režissööri ettepanekut mõttetuks. 
Aga Vertinskaja ja Polskihh olid 
lausa nördinud, et keegi julgeb neile 
pakkuda selliseid tühiseid rolle.

Naisrollidest keeldusid ka Irina 
Kuptšenko, Natalja Andreitšenko ja 
teised tuntud näitlejannad. Neid sel-
lised rollid ei huvitanud. Need, kes 
aga nõustusid mängima, ei sobinud 
režissöörile. Nii juhtuski, et ühed 
näitlejatarid solvusid selle peale, et 
neile tehti ettepanek osaleda kerge-
meelses filmis, teised olid vihased 
aga seetõttu, et neid ei võetud üldse 
jutule.

Lõpuks määrati Antonina roll 
Raissa Rjazanovale, aga Ljudmilaks 
kinnitati Irina Muravjova, keda 
Menšov oli näinud mingis telela-
vastuses ja mõistnud: tema ongi 
ideaalne Ljudmila. Muravjova lähe-
nes rollile väga tõsiselt ja töötas võt-
teplatsil täie pühendumusega. Aga 
kui ta nägi valminud filmi, siis oli 
väga solvunud. Talle ei meeldinud 
absoluutselt tema enda kangelanna, 
kes osutus ebaviisakaks ja labaseks. 
Kuid kui Muravjova hakkas vaata-
jatelt saama ülistavaid kirju, ununes 
solvumine kiiresti.

Kõige kauem otsiti näitlejannat 
Katerina rolli. Kui otsingud jõudsid 

ummikusse ja kedagi ei leitud, siis 
pakkus Menšov seda rolli oma abi-
kaasale. Vera Alentova polnud selle 
ideega sugugi rahul, kuid otsustas 
mehele appi tulla. Ja tulemus oli 
rohkem kui hea.

Nõukogude Liidus kritiseeri-
ti filmi väga teravalt ja süüdistati 
seda ebatõepärasuses, sest kunsti-
nõukogu arvates ei saa NSV Liidus 
teha sellist karjääri, nagu tegi filmi 
peategelanna Katerina, kes alustas 
lukksepana ja lõpetas keemiakom-
binaadi direktorina. USA kinovaata-
jad võtsid aga filmi koheselt omaks 
ja sellel oli suur publikumenu, mida 
filmikriitikud arvestasid ka Oscari 
määramisel.

Ringlemas on legend, et USA 
toonane president, endine filminäit-
leja Ronald Reagan oli valmistudes 
kohtumiseks Mihhail Gorbatšoviga 
vaadanud filmi „Moskva pisaraid 
ei usu“ mitu korda järjest, et püüda 
mõista salapärast vene hinge.

Mullu detsembris korraldati Ve-
nemaal küsitlus selle kohta, mil-
list nõukaaegset mängufilmi kõi-
ge rohkem armastatakse. Filmide 
„Tüdrukud“ ja „Operatsioon Õ“ ees 
tuli esikohale „Moskva pisaraid ei 
usu“.

Virumaa Muusikafestival 
toob lavale Eesti tippmuusikud 

ja maailma esiettekande
I I I Virumaa Muusikafes-

tival „Ole hoitud, Eesti“ 
on pühendatud Eesti 

Vabariigi 104. aastapäevale ja toi-
mub 18.-27.veebruarini. Sügistal-
vest Covidi tõttu edasilükkunud 
festival toob Eesti tippmuusikud 
ja -koorid virumaalastele koju kät-
te. Festivali korraldab Muusikute 
fonf PLMF ja kunstiline juht on Pil-
le Lill.

Festivali missiooniks on anda 
hoogu nii Ida- kui ka Lääne-Viru-
maa kultuurielule, luues kohaliku-
le elanikkonnale lisa juurdepääsu 
võimalusi kvaliteetsest muusikast 
osasaamiseks. Virumaa linnades 
toimub viis avalikku kontserti: 
Sillamäel, Kiviõlis, Narva-Jõe-

suus, Tapal ja Kohtla-Järvel. Kõik 
kontserdid on vaba sissepääsuga.
„On hea meel pakkuda Virumaa 
elanikele võimalust kohtuda Eesti 
parimate muusikutega,“ ütles PLM-
Fi looja Pille Lill. „Usun, et kultuu-
rielamused on suurimad lohutajad 
praeguses hetkes nii publikule kui 
esinejatele.“

Festivali avab 18. veebruaril, kell 
18 Sillamäe Kultuurikeskuses Ees-
ti pianistidest enim rahvusvahelist 
tuntust saavutanud Irina Zahharen-
kova soolokontsert. Sillamäe muusi-
kakooli klaveriõpilastele viib pianist 
samal päeval läbi õpitoa. 19. veeb-
ruaril kell 13 esineb Kiviõli Rahva-
majas ETV Tütarlastekoor dirigent 
Aarne Saluveeri juhatusel. 

Vabariigi aastapäeval, 24. veeb-
ruaril esinevad Narva-Jõesuu Hu-
vikeskuses Maria Veretenina (sop-
ran), Annaliisa Pillak (mezzosop-
ran), Aare Saal (bariton) ja klaveril 
Tiina Kärblane.

Laupäeval, 26. veebruaril, kell 16 
tuleb Tapa Valla Kultuurikojas esi-
ettekandele Liis Jürgensi vokaalt-
sükkel, mille esitavad mezzosop-
ran Annaliisa Pillak, flöödimängija 
Oksana Sinkova, saksofonist Virgo 
Veldi ja teose autor harfil. 

Festivali peaesineja Eesti Rahvus-
meeskoor dirigent Mikk Üleoja ju-
hatusel astub üles Kohtla-Järve Kul-
tuurikeskuses 27. veebruaril kl 16.

Kuulutaja

Läheneb tuludeklaratsioonide esitamise aeg

Tuludeklaratsioonide esita-
mine algab 15. veebruaril. 
MTA soovitab mitte kiirus-
tada ning esitada deklarat-
sioon elektrooniliselt. Esi-
mestel nädalatel võivad 
teenindusbüroodesse tek-
kida pikad järjekorrad ning 
koroonaviiruse leviku tõttu 
tuleb sellisel juhul oodata 
õues.

Kannatust tasub varuda ka elekt-
roonilise deklaratsiooni esitajatel. 
Varasem praktika on näidanud, 
et esimestel päevadel on koormus 
infosüsteemile väga suur ja see-
tõttu ei saa kõik soovijad korraga 
deklaratsiooni täitma asuda. Oote-
aeg võib olla pikk ka infotelefonile
helistades.

MTA füüsiliste isikute tulude ja 
maksustamise teenusejuht Annika 
Oja rõhutas, et kiirustama ei pea, 
sest tuludeklaratsiooni on aega esi-
tada 2. maini. „Enammakstud tulu-
maksu tagastamise kiirus ei sõltu ot-
seselt deklaratsioonide esitamise jär-
jekorrast. Arusaadavalt on inimestel 
huvi oma tulumaksu kasutamise 
kohta, aga seda saavad kõik juba 
praegu vaadata e-MTAst „Minu sis-
setulekud“ rakendusest“,“ ütles ta. 

Sellest aastast ei saa enam sisene-
da e-MTAsse pangalinki kasutades, 
mistõttu tuleb tuludeklaratsiooni 
esitamiseks kasutada kas Smart-
ID-d, Mobiil-ID-d või ID-kaarti. 
„Samuti tuleb internetipanga kau-
du tuludeklaratsiooni esitades end 
e-MTAs uuesti autentida,“ lisas Oja.

Tuludeklaratsioon on eeltäide-
tud MTA-le teadaolevate andmete 
põhjal. Kui eeltäidetud andmetesse 
on sattunud kinnisvara, mille müü-
gilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleb 
see inimesel endal kustutada. Kuid 
ka vastupidi – kui teenitud tulu on 
deklaratsioonist puudu, näiteks on 
saadud üüritulu, välistulu või ümb-

rikupalka, tuleb see ise sisestada. 
„Eeltäitmistega soovime muuta 

tulude deklareerimist inimestele 
veelgi kiiremaks ja mugavamaks, 
aga see ei kaota inimese enda vastu-
tust – eeltäidetud osad tuleb kindlas-
ti üle kontrollida ja vajadusel muu-
ta,“ ütles Oja. 

Kolmandat aastat järjest saab ini-
mene soovi korral oma enammaks-
tud tulumaksu või osa sellest suu-
nata annetuseks. Valida saab heate-
gevuslike ühingute seast kuni kolm 
annetuse saajat. Küll aga tasub tä-
hele panna, et pärast deklaratsiooni 
kinnitamist tehtud annetust enam 
tagasi küsida ei saa. Samuti on või-
malik jätta enammakstud tulumaks 

ettemaksukontole maamaksukohus-
tuse katteks.

MTA asub enammakstud tulu-
maksu tagastama alates 25. veeb-
ruarist neile, kes deklareerisid oma 
tulud elektrooniliselt ja 18. märtsist 
paberil deklaratsiooni esitajatele. 
Kui inimesel tuleb tulumaksu juur-
de maksta, siis selle tasumise tähtaeg 
on 3. oktoobril.

Oodata on ligikaudu 750 000 dek-
laratsiooni esitamist, eelmisel aastal 
tagastas MTA enammakstud tulu-
maksu 196 miljonit eurot, inimestel 
tuli tulumaksu juurde tasuda kokku 
75 miljonit eurot.

Kuulutaja

Tasub teada:
• Maksuvaba tulu saab aastas kasutada kuni 6000 eurot. Aastatulu kasvades 

14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 
6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).

• Suurenes maksuvabastus füüsilisest isikust ettevõtjale. Kui varasemalt sai 
FIE omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saa-
dud tulust, millest on tehtud dokumendiga tõendatud kulud, täiendavalt 
maha arvata kuni 2877 eurot, siis nüüd kuni 5000 eurot ning soodustus 
kohaldub ka töödeldud põllumajandussaadustele.

• 2021.aasta neljandas kvartalis saadud sünnitus- lapsendamis- või koon-
damishüvitise võib maksuvaba tulu hajutamiseks jagada kalendrikuudele 
ning 2022. aastale jääva osa deklareerida 2022. aasta tuludeklaratsioonis, 
mis esitatakse 2023. aastal.

• Täiendava kogumispensioni ehk III pensionisamba sissemaksetelt saab 
tulumaksu tagasi, kui sissemaksed moodustasid kuni 15% isiku Eestis 
maksustatavast tulust ja jäid alla 6000 euro aastas. Oluline on see, et tu-
lumaksu saab tagasi ainult enda kontole tehtud sissemaksetest. Lapse 
kontole tehtud sissemaksetelt vanem maksusoodustust ei saa - tulumaksu 
saab tagasi ainult konto omanik ehk laps, kui tal oli maksustatavat tulu.

• Deklareerida tuleb välisriigist saadud tulu. Nii tulu, millelt ei ole välismaal 
tulumaks kinni peetud (A vormil tabelis 8.1) kui ka tulu, millelt on tulu-
maks juba kinni peetud (A vormil tabelis 8.8).

• Deklareerida tuleb ka krüptovara tehingutest saadud kasu. Oluline on 
seejuures, et krüptovara ei maksustata nagu väärtpabereid, vaid nagu 
vara. See tähendab, et inimene ei saa ühe tehingu kasumist maha arvata 
teiste tehingute kahjumit.

• Tuludeklaratsioonis deklareeritakse ainult investeerimiskontole (raha-
kontole) tehtud sissemaksed ja kontolt tehtud väljamaksed. Kui välja-
makse ületab sissemakseid, siis tekib maksukohustus. Kui kalendriaasta 
jooksul investeerimiskontole sissemakseid ega investeerimiskontolt välja-
makseid ei tehtud, tuleb tuludeklaratsiooni tabelis 6.5 teha vastav märge.

Festivali peaesinejaks on 27. veebruaril Kohtla-Järve Kultuurikeskuses üles astuv Eesti Rahvusmeeskoor. Foto: Eesti Rahvusmeeskoor
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Uus kodumaine armastusseriaal stardib peatselt
Coca-Cola Plazas esitleti värsket TV3 telesarja „Armastus“, 
mis jõuab eetrisse 21. veebruaril. Sari räägib noorte esimesest 
armastusest. Siin on kõike: tugevaid tundeid, draamat, huumo-
rit, actionit.

Ülo Külm

S eda ei juhtu just iga päev, et 
valmib uus kodumaine se-
riaal. Pealegi stiilne, elegant-

ne, dünaamiline. Sealjuures jõulise, 
konkreetse nimega. „Armastuse“ re-
žissööriks ja üheks stsenaristiks on 
Henrik Normann, kaasstsenaristiks 
Ivo Parbus.

„Sarjas taheti näha noori ja ar-
mastust. Et saaks nii nutta kui naer-
da!“ rääkis pidulikul esitlusel Henrik 

Normann.
Eufooriliselt hõigati välja, et sari 

võidab kõigi vaatajate südamed ning 
vähemalt nähtud avaosa põhjal võib 
see nii ka juhtuda. Üheks plussiks on 
kindlasti valdavalt noored ja (veel) 
üsna tundmatud osatäitjad, kes võ-
tavad oma rolli vabalt ja mõnuga. 
Peaosades on Oskar Seeman (kehas-
tab Martinit) ja Lisabet Loigu (ke-
hastab Sandrat). 

Oskar Seeman jääb tagasihoidli-
kuks ja kiidab hoopis kaasnäitlejat: 
„Lisabetiga sujus koostöö väga häs-
ti. Ta on andekas ja sai rolliga hästi 
hakkama. Võtted kestsid eelmise 
aasta augustist oktoobrini. Praegu 
siin esilinastusel on hea tunne, nagu 
nüüd oleks suvi tagasi!“

Nagu valatult sobib rikkurist pe-
reisa rolli multitalent Marko Mat-
vere, lausa lust vaadata, kui hästi 
karakterisse sisse elanud! Ja loomu-
likult kaunis lauljanna Grete Paia, 
Sandra sõbranna, kelle kaasategemi-
ne sarjas suuremal-vähemal määral 
üllatus.

Henrik Normann kinnitas: „Seda 
sarja oli mul väga tore teha. Oli sisu, 
oli dialoogi, oli duubleid. Vaev tasus 

ennast ära!“
Sarja tunnusmeloodiat „Armas-

tuse laul“ („The Windmills Of Your 
Mind“, Michel Legrand) esitab De-
siree Mumm, kes on ka ise kandvas 
rollis, kehastades pereisa (Marko 
Matvere) noort naist.

Kusjuures head muusikat on sar-
jas veelgi. Sarja esimeses osas kuuleb 
ühes episoodis eelmisel aastal võim-
sa tagasituleku teinud tüdrukute-
ansambel Vanilla Ninjat. Sobivasti 
kõlas värske lööklaul „The Reason 
Is You“.

Kuigi kõik „Armastuse osad on 
valmis, jäetakse saladuseks kui mitu 
osa sarjas kokku tuleb. Igatahes ava-
osa saab televaataja näha 21. veeb-
ruaril TV3s.

Sarja peaosalised Martin (Oskar Seeman) ja Sandra (Lisabet Loigu). Foto: kaader seriaa-
list TV3

 RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu tee-
ma-aastaks. Kuulutajas ilmuvate raamatututvus-
tustega aitavad Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjad 
sellele kaasa.

Andrus Kivirähk ja tema „Mälestused“

E elmisel aastal ilmus 
Andrus Kiviräha raa-
mat „Mälestused“. Võis 

arvata, et oma esimese suure 
juubeli seljataha jätnud kir-
janik paneb nüüd kirja me-
muaarid senisest elust, kuid 
ei, Andrus Kivirähk suutis 
lugejaid taas meeldivalt üllata-
da. „Mälestused“ on teos, kuhu 
on koondatud 100 miniatuuri, 
milles saavad sõna erinevad 
esemed, taimed ja loomad 
meie ümber. 

„See konkreetne raamat sai 
alguse sellest, et teatri- ja muu-
sikamuuseumis tekkis idee, et 
kõik sealsed esemed võiksid 
hakata külastajatega kõnelema. 
Ma käisin muuseumis, valisin 
välja asjad, mis tundusid mulle 
intrigeerivad või naljakad, ja 
mu fantaasia läks tööle, et mida nad võiksid kõneleda,“ räägib Kivirähk. 
Kui muuseumile pidi kirjanik mõtlema 21 mälestust, siis raamatus on lau-
sa saja eseme ja looma mälestused. Raamat koosneb viiest osast: lasteaed, 
park, pulm, muuseum ja lõpuks pööning.

Ka mina üllatusin meeldivalt – raamatu soliidne kullakirjaline kaanepilt 
ei reeda lugejale, mis ta sees peituda võiks. Enamik raamatu sajast lühi-
loost on lustlikud ja täis fantaasiat, kuid siiski mõtlemapanevad. Neis on 
lapsemeelsust, headust. Andrus Kivirähk paneb kõik oma tegelased elama, 
andes neile hääle ja iseloomu. 

Iga miniatuur mahub ühele leheküljele, raamatut ei pea lugema järjest, 
sest iga lugu on järelemõtlemist ja üle lugemist väärt. Kivirähalikult muhe 
tekst on nauditav. Üks minu lemmikminiatuure on „Jonnipunn“, mis al-
gab sõnadega: „Mina olen jonnipunn. Ma olen kahjuks sünnist saati raskelt 
haige. Mul on selline tõbi, et ma ei saa pikali heita.“  Ja muigel sui loed 
jonnipunni muredest ja haigustest. Või miniatuurid oravast, kes armus 
eelmisel suvel koerasse; kõrvarõngast, kes leidis pulmast oma elu armastu-
se; raadiost, kes saadeti pööningule ravile. Asjad räägivad enda eest, luues 
mõtlemisainet ja seoseid meie endiga.

 On kultuuriloolisi tegelasi, keda jutustajate kaudu lugejate ette tuuakse 
(Liina Reimanni mängukoer, Mikk Mikiveri tool, Jüri Krjukovi kikilips, 
Voldemar Panso krokodill, Georg Otsa fotoaparaat). Sada jutustajat pa-
kuksid nagu ülevaate meile  ühiskonnast oma murede ja rõõmudega. Ehk 
hakkasin ka ise end ümbritsevatele esemetele ja asjadele teise pilguga vaa-
tama.

Lisaks tekstidele on raamatus tähtis osa Anne Pikkovi võrratutel illust-
ratsioonidel, iga miniatuuri juures on eraldi lehel pilt esemest või olendist.

Millisele lugejale võiks sobida „Mälestused“? Kindlasti Kivirähu senise 
loomingu austajatele (kelle hulgas on kindlasti ka üllatujaid), huumori-
meelega, empaatilistele ja head teksti nautivatele lugejatele.

Head nautimist!

Ene Tamm
Sõmeru raamatukogu direktor

Raamat Arkadi Popovist on kui 
õpik kriisiolukorras tegutsemiseks

„Stress võib olla ne-
gatiivne või positiivne. 

Minu jaoks oli 2020. aasta 
kriisiolukord positiivne stress, 
sest see oli uus ja väga huvi-
tav väljakutse – super, teeme 
ära!“  ütleb tunnustatud kiira-
biarst Arkadi Popov värskes 
raamatus „Kriisiaeg vajab 
kangelasi. Arkadi Popov: „Hei-
hei-hei, teeme ära!““ (Varrak, 
2021). Raamat kajastab me-
he elu ja  tegevust koroona-
pandeemiat ohjeldades.

Kaire Kenk

„Kui rahulikul ajal saab riigis hakka-
ma ka ametnike tempos tasapisi no-
kitsedes, siis kriisiaeg vajab kange-
lasi! Ja kiiret tegutsemist! Seega oli 
tõeline vedamine, et hädaolukorra 
meditsiinijuhiks sai just turbotem-
pos tegutsev kiirabitöötaja Arkadi 
Popov,“ nendib raamatu autor Eve-
lin Kivimaa.

Kui toonane Põhja-Eesti regio-
naalhaigla kiirabikeskuse juht Ar-
kadi Popov 2020. aasta 24. märtsil 
Eestis koroonakriisi juhtima mää-
rati, võttis ta pakutud ametiposti 
pikemalt mõtlemata vastu. „Mulle 
meeldib aktiivselt tegutseda, kiiresti 
otsuseid vastu võtta, midagi muuta,“ 
tunnistab ta. „Olen saanud kritisee-
rida oma ütlemise eest, et mulle see 
Covidi esimese laine aeg meeldis. 
Aga kui sa tegeled kriisiga niimoodi, 
et „issand jumal, ma pean nüüd jälle 
tööle minema ja kriisi lahendama“, 
siis kas sa ikka lahendad seda kriisi? 
Ei lahenda. Asja peab mõnuga võt-
ma!“

Juba enne pandeemiat oli doktor 
Arkadi Popov selle tulekuks valmis. 
Sügisel enne esimest koroonalainet 
korraldas ta õppuse „Pattaya tuul“, 
kus valmistuti tundmatuks viirus-
nakkuseks. „Sellel ei olnud miskit 
pistmist selgeltnägemisega,“ sõnab 
tohter. „Ohtlikud gripid, koroona-
viirused liiguvad kogu aeg ringi ja 
pidi valmis olema selleks, et need 
puhkevad erakordselt ägedalt. See 
on tavaline regulaarne töö.“

Lääne-Tallinna keskhaigla juht 
Arkadi Popov ei saanud 2020. aastal 
pressisõbra tiitlit niisama. Ta on iga 
ajakirjaniku unistus. Kui dr Popovi-
le intervjuusooviga helistada, ütleb 
ta kohe rõõmsalt: „Teeme ära! Millal 

sobib?“ Ehkki haiglajuhi kalender on 
hommikust õhtuni kohtumisi, käi-
misi ja koosolekuid täis. Ta oli 2020. 
aasta kriisis nii riigis tervikuna, ko-
halikul tasandil aga ka venekeelses 
meediaruumis selge sõnumi tooja. 
Ta suhtles keerulisel ajal meedia va-
hendusel avalikkusega avameelselt 
ja selgelt.

Suurepärane juht
Endise kolleegi Aivi Kaburi mee-
lest on Popov ka kehvade sõnumite 
edastamise meister. „Ta oskab öel-
da niimoodi, et need ei tundugi nii 
halvad. Isegi vähem meeldiva otsu-
se suudab ta vormistada nii, et seda 
tuleb teha, kuid see ei tundu nagu 
sundus ega surve. Räägib lihtsalt 
ja ausalt. Ta on lõbus, toimekas ja 
väsimatu. Positiivne inimene igas 
mõttes,“ iseloomust Kabur.

Teine kolleeg, Imbi Moks, leiab, 
et Popovile meeldib tegutseda kohe 
ja kiiresti. „Ta küsib ka teiste arva-
must, aga tal on üsna kindlad põhi-
mõtted, millest ta ei tagane,“ ütleb 
Moks.

Popovi kolleeg, Terviseameti osa-
konnajuhataja Ragnar Vaiknemets 
meenutab: „Meie kriisitoimkonna 
staabi koosolek algas hommikuti 
kell üheksa. Selleks ajaks oli Arkadi 
tavaliselt juba kooskõlastamiseks 
arutamiseks meile saatnud. Tal olid 

juba ettepanekud: Kas teeme nii? 
Või teeme naa? Ta tõi kriisikomis-
joni uue hingamise ja samas ääre-
tult pädev oma töös. Samas võttis 
väga hästi kolleegidel pingeid maha. 
„Hei-hei-hei teeme ära!“ on tõepoo-
lest tema moto nagu raamatu peal-
kirigi.“

Kui keegi teda kriisiaja kangela-
seks nimetab, siis sellele nimetusele 
sõdib mees hoogsalt vastu: „Mind 
kangelaseks nimetada on liig mis 
liig! No mida ma tegin sellist? Tava-
line töö, hommikul tööle, õhtul koju 
ja kogu lugu. Tõelised kangelased 
olid need, kes ravisid koroonahai-
geid, aga mitte mina. Ei saa öelda, 
et toimus revolutsioon, kui ma tulin 
meditsiinistaapi. Lihtsalt asjad hak-
kasid käima pisut teistmoodi.“

Popov ütleb, see aeg oli tema 
jaoks väga huvitav, sai paljude asja-
dega aktiivselt tegelda, genereerida 
mõtteid, kuidas midagi lahendada, ja 
siis neid kiiresti teoks teha.

„Töösse peab suhtuma nagu ho-
bisse,“ teab Arkadi Popov, kes va-
rem kiirabis ja reanimobiili peal 
töötades seisis vahel hommikul duši 
all ja mõtles: „Issand, kui õnnelik ma 
olen, et saan sinna tööle minna!“ 

Unistab uuest haiglast ja 
helikopterikiirabist
Alates 5. detsembrist 2020 juhib ta 

Lääne-Tallinna Keskhaiglat. „Koos 
minuga töötab haiglas 1880 ini-
mest, kahjuks praegu veel ei tunne 
kõiki nimepidi,“ ütleb ta. Üks lisa-
töö on lugupeetud tohtril küll – ta 
tegeleb vaktsineerimise propagee-
rimisega, käib rääkimas erinevates 
asutustes Eesti Postist politseija-
oskondadeni. „Sain kord telefoni-
kõne, et 20 ukrainlast tegid peale 
minu rääkimist kaitsesüsti, kuid 
kahjuks rohkem tagasisidet ma selle 
töövaldkonna kohta pole saanud,“ 
muigab ta.

Mis saab edasi? Popov kinni-
tab, et ei mõtle praegu poliitikas-
se minekule ega kavatse ka ühtegi 
erakonda astuda. Lööb küll kaasa 
Tallinnasse uue haigla rajami-
se idee teostumisele. „See oleks 
supernüüdisaegne hoone koos 
infrastruktuuri ja aparatuuriga, 
inimestega nii Ida-kui Lääne-Tal-
linna Keskhaiglast. Minu jaoks on 
tõesti oluline, et Tallinna Haigla 
idee saaks reaalsuseks, et kahe juba 
vana haiglahoone asemel tekiks uus 
ja tipptasemel meditsiiniasutus. 
Selle saavutamiseks on vaja suuri 
investeeringuid ja julgeid poliitili-
si otsuseid. Minu eesmärk on olla 
selle teema advokaat, et kõik saak-
sid aru selle suurprojekti tähtsusest 
kogu Põhja-Eesti jaoks,“ räägib 
Popov.

Ideele hoo andmiseks kandidee-
ris Popov ka mullu oktoobris ko-
halikel valimistel Keskerakonna ni-
mekirjas – siiski parteisse astumata 
–  ning kogus 2439 häält, märksa 
rohkem kui paljud ministrid.

Meditsiinivaldkonnas loodab ta 
teostada teisegi unistuse, et Eestis 
loodaks helikopterikiirabi. Seni 
on vajaduse korral kasutatud PPA 
helikopterit, mis seisab Tallinna 
lennuväljal, ent spetsiaalse me-
ditsiinikopteriga, mis ootab haig-
la juures, saaks tegutseda märksa 
kiiremini.

Ka tähtsates ametites on ta jää-
nud inimlikuks ja sõbralikuks, ra-
hulikuks ja selgesõnaliseks ning 
pole kunagi kaotanud huumori-
meelt. Nii kinkis ta raamatu esitlu-
sel selle autorile Evelin Kivimaale 
„õppevahendiks“ uhke kipsist sü-
dame. Suure koolitajakogemusega 
Popov oskab ka keerulisi asju väga 
arusaadavalt selgitada ning tema 
värvikas kõnepruuk jõuab koostaja 
vahendusel ka lugejateni.

Raamatu esitlusel kinkis hea huumorimeelega Arkadi Popov selle kirjapanijale Evelin 
Kivimaale „õppevahendiks“ uhke kipsist südame. Foto: Kaire Kenk
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PLAAT

Jaak Joala, 
„Kuldklassika“
JJ Music

M uusikaline rännak ajas 
tagasi. Ilusad, unusta-
matud, vanad head am-

mused hoolikalt ritta ladustatud 
meloodiad? Materjal pärineb val-
davalt ajavahemikust 1969 – 1981. 
Paari erandiga, „Lady Madonna“ ja 
„Las jääda kõik, mis hea“, mis lin-
distatud aastal 1996.

Joala kui tipptasemel fenome-
naalne popartist, kelle poolt esi-
tatu tänapäevalgi endiselt rahvast 
köidab ja isegi noortele korda lä-
heb. Tõepoolest samaaegselt kuld 
ja klassika.

Kui kõik seni ilmunud Joala 
(sarja) plaadid on olnud omaette 
tervikliku looga, siis selle albumi 
eripära seisneb vahest selles, et on 
puhas hitikogumik, eriliselt kuldse 
säraga.

Just selline, mida pikisilmi oo-
datud. 

Rõhutatakse sedagi, et tegemist 
on noorema põlvkonna valikuga 
Jaak Joala parematest lauludest. 
Jaak Joala mälestuskontserdil 
kandsid eesti uuema generatsiooni 
hinnatumad artistid nimelt neid 
lugusid ette ja samas järjekorras 
nagu siin plaadil.

Nagu eelnevadki Joala albumid, 
on seegi müüginäitajate poolest 
edukas ja kodumaises plaadiedeta-
belis kõrgel kohal.

Novembri keskel ilmunud ke-
nasti disainitud albumilt leiab 
kakskümmend üks pala. Kuula-
mist on ligi seitsekümmend mi-
nutit. Lisaväärtust annab, et kahte 
neist, „Öö Chicagos“ ja „Las jääda 
kõik, mis hea“, pole varem Jaak 
Joala kogumikel avaldatud.

Praktiliselt kõik viisid siin on 
ajale vastu pidanud, pole kuigi 
oluliselt kunagist värskust või 
mõjujõudu kaotanud. Muidugi on 
paljud neist aegade jooksul küll 
parasjagu „äraleierdatud“, kuid 
miks mitte neid pärast teatud aja-
vahemikku uuesti kuulata.

Ühesõnaga, ehtne kodumaise 
popmuusika kullafond, laulud, mis 
põhimõtteliselt mitte kunagi ei 
vanane.

„Kuulsuse ahelad“, „Nüüd mine 
(Tooli kõrval tool)“, „Viltkübar“, 
muidugi „Suveöö“, „Unustuse jõel” 
ja „Ohtlik naine (Saatanlik naine)“ 
olgu siinkohal näitena välja too-
dud.

Nagu näha, on välismaiseid ka-
vereid, on eesti autorite lugusid.

Valikplaadile annavad kaalu 
juurde ka paar voldikult leitavat 
omaaegset unikaalset fotot Joalast 
ja Kuldklassika plaadiga seonduv 
informatiivne sissejuhatav jutt.

Hinne: 8/10

Ülo Külm

KUHU MINNA
Biore Tervisestuudio
(Laada 5, Rakvere)
17.02 Tervendaja Volli
17.02 Tervisetestimine – Eve Heinmets
Iga esmaspäev: seljaabi-kiropraktika – 
Artur Grigorjan
Iga teisipäev: nõelravi – Arina Grigorjan

Rakvere Teater
11.02 kell 19 Lisaetendus! „Tavaline ime“ 
s/s, lav. Eili Neuhaus
12.02 kell 15 „Oi, Johnny“ s/s, lav. Peeter 
Raudsepp
12.02 kell 19 „Tants“ v/s, lav. Veiko Õunpuu
17.02 kell 19 „Nagu peeglis“ v/s, lav. Ma-
dis Kalmet

Tõenäoliselt kõige igavam lastefi lm
Reedel jõuab kinodesse laste 
multifilm „Oglikud“ – ma ei 
tea, kuidas lapsed sellesse 
suhtuvad, aga mina lapseva-
nemana ei ole vist küll iial pi-
danud vaatama teist sama 
tüütut ja nii igavat filmi.

Margit Adorf

Ma pidin end kõvasti sundima, et 
film lõpuni vaadata, see oli tõsine 
pingutus. Olen elus vaadanud palju 
erinevaid lastefilme ja ikka püüdnud 
nendesse hästi suhtuda, isegi siis kui 
mõni lugu ei ole päris minu mait-
se, aga ma saan aru, et näe, lapsele 
meeldib. Siiski, enamik filme on sel-
lised, et neid ei ole igav vaadata ka 
lapsevanemal ja muidugi on hulk ka 
niisuguseid lastekaid, mida vaatad 
tõelise rõõmuga rohkemgi kui ühe 
korra, täiesti vabatahtlikult. Kahjuks 
„Oglikud“ nende toredate filmide 
sekka ei kuulu.

Väga võimalik, et mulle isikli-
kult hakkas vastu ka see keskkond 
ja tegelased, millesse loo jutustajad 
vaataja viivad. Tegevus toimub lin-
nakeses nimega Haisula (Smellville), 
mille veerel asub suur haisev prü-
gimägi, kuhu omakorda saabuvad 
elama oglikud, ehk prügikollid, kes 
armastavad prügi süüa. Linnapea 
soovib prügimäe likvideerida ja sel-
le asemele ehitada tervisekeskuse. 
Nüüd tekib probleem, sest lapsed 
on vahepeal prügikollidega sõbru-
nenud ja asuvad selle eest võitlema, 
et sisserännanud kollid saaksid oma 
väljavalitud elukohas edasi elada. 
Lõppeb aga kõik sellega, et prü-

gikollid saavadki prügimäel edasi 
elada – veel enam – sinna luuak-
se prügila seikluspark. Kõik on 
õnnelikud.

Mina ei ole õnnelik. Lapsevane-
mana ma ei ole kohe üldse rõõmus 
sellise prügirõõmu üle, sest ma pean 
kodus iga päev võitlema ja seletama, 
et tuba peab koristama, ei saa elada 
kodus nagu prügimäel – ja siis, pa-

lun väga, tuleb kinodesse niisugune 
film, mis jutustab, et hästi tore on 
olla prügikoll. Tänan, ei. Aga see 
selleks, eks ma räägin seda ju ikka-
gi kerge huumoriga. Ja ilmselgelt 
on siiski olemas suur hulk inimesi, 
kellele mingil mulle arusaamatul 
põhjusel see oglikute-punt meeldib, 
Saksamaal on lastele autor Erhard 
Dietl kirjutanud-joonistanud nen-

dest mitmeid raamatuid ja miskipä-
rast on see sari palavalt armastatud. 
Kokku on raamatusarjas 34 erinevat 
raamatut ja seda on tõlgitud 13 keel-
de. Eesti keelde neid tõlgitud ei ole.

Minu jaoks oli film jube tüütu, 
veniv ja igav eelkõige stsenaariumi 
tõttu. Liiga politiseeritud, lisaks ku-
mas liiga palju läbi ehk seegi soov, et 
põgenikeprobleemi lahendada-lee-

vendada. Kui arvate, et siin oli riba-
gi juttu sellest, kui oluline on prügi 
sorteerida, seda õigesti taaskasuta-
da vms, siis eksite rängalt. Kui see 
oleks nii olnud, siis ma oleks filmi-
le nii mõndagi andeks andnud, aga 
antud juhul oli see film igavam kui 
riigikogu istungi ülekanne.

Vaesed lapsed kannatasid ig-
norantsete vanemate terrori all, lin-
napeast ema sundis oma poega pare-
ma tuleviku nimel muudkui õppima 
ja pingutama, harjutama tšellot (!) 
ilmselt mõtles autor, et just see pill 
on kõige piinavam asi, mida laps 
harjutama peaks. Oeh. Ja siis ühe 
väikelapse ema istus ninapidi telefo-
nis ega märganudki iialgi seda, kui-
das üle tema pea lendas päris tõeline 
prügilohe. Nojah. Ja siis pahalane 
ehitusboss, kes tahtis lihtsalt rikas-
tuda ja ehitustöölised, kellest kõik 
olid lollid kui lauajalad. Ma ütlen 
ausalt – kogu see klišeedest kokku 
konstrueeritud krempel käis mulle 
julmalt närvidele. Painavalt halb. Ja 
mul ei olnud kordagi naljakas, kuigi 
reklaamid lubavad, et on tore ja lõ-
bus. 

Kui mõni sõna head ka välja pun-
nitada, siis no visuaalse poole pealt 
ei ole kurta, tehniline teostus on 
hea, tegelased nunnud. Vähemalt 
silmad ei jooksnud vaadates verd. 
Aga muidu… Ma soovitaks pigem 
vahele jätta. Järgmisel nädalal tuleb 
lastele kinodesse uus film „Kana-
jänes ja pimeduse hamster“, ooda-
ke parem see ära. Hoolimata väga 
imelikust pealkirjast, on see palju 
normaalsem ja parem, lõbusam ja ka 
õpetlikum film. 

Foto: Pressimaterjalid
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Müügil ka süldi ja pasteedi materjal,
subproduktid, sealihakonservid.

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

Sealiha
al veerand seast 2. 04 €/kg2. 04 €/kg2. 04 €/kg

2. 06

SÕBRAKUU PAKKUMINESÕBRAKUU PAKKUMINE

LIHAPOOD RATASTEL
Lääne-Virumaal kojuvedu

TASUTA
Lääne-Virumaal kojuvedu

TASUTAOÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -

L 9 12  P- suletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST
VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA

OTSE TOOTJALT, MEIE MEISTRITE VALMISTATUD

HAKKLIHAD, NITSLID, VORSTID JA GRILLTOOTED
Š

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA

OTSE TOOTJALT, MEIE MEISTRITE VALMISTATUD

HAKKLIHAD, NITSLID, VORSTID JA GRILLTOOTED
Š

www.omaporsas.ee

- Vaala keskuses Rakveres
- Klooga mnt 5a Tabasalus
- Balti Jaama ja Mustamäe turul

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA

OTSE TOOTJALT, MEIE MEISTRITE VALMISTATUD

HAKKLIHAD, NITSLID, VORSTID JA GRILLTOOTED
Š

Sea-
hakkliha 2.99 €/kg

Ootame sind meie lihapoodides:

Toorvorstid 5.99 €/kg

Sõbrapäeva
puhul 11.-14.02
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