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Austatud virulased!
T ervist! Hoolimist teis-

test, kodanikujulgust 
ja tahet elada paremas 

ühiskonnas. Seda kõike ja just 
sellises järjestuses soovin teile 
kõigile. Vabariigi aastapäeva 
saabumise eel ja juba hoogsalt 
jätkuval aastaringil.

Olen tänulik, et elu on 
võimaldanud paljudega teist 
aastate jooksul koos teha 
Lääne-Virumaad paremaks, 
tugevamaks ja tuntumaks. 
Arusaadavalt on mööduv pea 
aastane periood olnud meie 
kõigi jaoks proovile panev. 
Pingutust on nõudnud nii 
keha kui vaim. Just viima-
se vastupidamine on sageli 
eelduseks ka füüsilise tervise 
säilimiseks või taastumiseks. 
Enam ei ole palju meie seas 
neid, kes poleks ühel või tei-
sel moel kokku puutunud 
salakavala viirusega. Hai-
gestununa, töö kaotanuna, 
koolist eemal viibinuna või 
lähikontaktsena.

Lootus pole siiski kuhugi-
le kadunud ja mul on tugev 
usk meie uude tõusu ning 
naasmisesse mõistlikuma elu-
korralduse poole. Tuleb ke-
vad, suurenevad vaktsiinitar-
ned ja usutavasti on järgmi-
seks sügiseks põhjust loota 
vähematele tõrgetele meie 
ühiskondlikus elus – koolid 
toimivad, haiglad pakuvad 
tõrgeteta teenust, eesliini-

töötajad on saanud hõlpu, 
majandus taastub ja kultuur 
õitseb. Tekivad uued võitjad, 
edulood ning õnnestumised.

Soovitud elukorralduse 
taastamiseks peame ühiselt 
pingutama. Lisaks jätkuvatele 
vabadustele või just seetõttu 
on meil kõigil aina suurem 
iseregulatsiooni ja enese-
distsipliini kohustus. Nii ko-
dus, tööl, koolis kui huvi-
ringis või treeningutel viibi-
des. Tuttavate ja sõpradega 
kohtumisest rääkimata.

Minu aastapäeva tervitus 
on selgelt kantud arusaami-
sest, et meie kogukondadel 
on aina suurem roll selles, 
mis meid ees ootab. Kui hea-
del aegadel tundub kõik nii 
iseenesest mõistetav, siis 
nüüdne hetk peaks rohkem 
kui kunagi varem tuletama 
meile meelde, et inimene ei 
ole loodusekroon ning palju-
de jaoks tavapärasel ajal tu-
leb olla tänulik selle eest, mis 
meil on. Tervis, lähedastega 
näost näkku suhtlus, kodu, 
töö ja võimalus käia koolis.

Lääne-Virumaa on koos 
ülejäänud Eestiga osake suu-
remast maailmast, kus igaühe 
panus moodustab olulise osa 
viiruse leviku pidurdamises. 
Maailmas, kus ootame aina 
enam õigusi ja vabadusi on 
see hetk, mil tuletada endale 
meelde kodanikukohust. Ka 

olukorras, kus see on meile 
ebamugav, tüütu ja sageli ka 
majanduslikult valus. Minu 
palve, head sõbrad, on kõiki-
dele kodukandi inimestele – 
hoiame distantsi ning hoi-
dume jätkuvalt üleliigsetest 
kontaktidest. Kanname avali-
kes kohtades maski.

Kõik märgid näitavad, et 
viiruse vastu vaktsineerimi-
ne aitab olukorda kontrolli 
alla saada. Mina usaldan meie 
arste ja virolooge ning ka-
vatsen end järjekorra minu-
ni jõudes vaktsineerida. See 
on panus iseenda, oma pere 
ja end ümbritsevate inimes-
te suuremaks kaitseks. Loo-
dan, et liitute minuga nendes 
valikutes.

Pöördumise paratamatult 
kohustusliku osa kõrvale jät-
tes, saame tõdeda, et Eesti 
riigil läheb hästi. Vaatama-
ta meie riigi territoriaalsele 
kompaktsusele, elanike väga 
väikesele arvule või jätku-
valt kestva talve korralikele 
külmakraadidele, mis palju-
sidki meist on pannud õh-
kama soojade ilmade järele. 
Inimene on harva olemas-
olevaga rahul ja mõneti on 
see ka meie edu ning edasi-
püüdlikkuse alus – arengu 
vundament. Aga selge see, 
et kaunist kuude pikkust 
jõulumaad meie ümber ole-
me oodanud juba mitmeid 

lumeta talvi.
Eesti riigil on taas uus valit-

sus ja demokraatia heas käe-
käigus ei ole meie riigis põh-
just kahelda. Halvad ja eba-
eetilised teod tulevad õnneks 
jätkuvalt välja, kiitust vääriv 
panus saab märkajate toel ka 
tunnustatud. Meediavabadus 
ning võimude lahusus taga-
vad ühiskondliku platvor-
mi, kus jätkuvalt saame va-
balt arutleda selle üle, kuidas 
minna riigina edasi ja mis on 
ühiskonna väärtuste baasil 
kohane ning mis mitte.

Lõpetuseks kordan esmalt 
mainitut – soovin kõikidele 
läänevirukatele tervist ja vai-
mus vastupidamist. Homne 
on kindlasti parem! Julgustan 
kõiki aktiivselt arutlema ühis-
konnas toimuva üle. Küsima, 
uurima ja kontrollima öeldut 
erinevatest allikatest. Teen 
üleskutse kõikidele kodu-
kandi inimestele – võtame 
aktiivse rolli oma riigi elujõu 
tagamisel. Eesti on täpselt 
nii edukas ja õiglane, kui jul-
geme ja tahame kodanikena 
olla, ning täpselt nii hooliv, 
kui meie ise oma igapäeva 
toimetamistes.

Kaunist saabuvat kodumaa 
sünnipäeva. Elagu Eesti!

Marko Torm,
Riigikogu saadik Lääne-Virumaalt 
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Rakveres poeröövis kahtlustatav mees võeti vahi alla
17. veebruaril võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi 
alla 33-aastase mehe, keda kahtlustatakse Rakveres AS 
OG Elektrale kuuluvas kaupluses Joogid toime pandud 
poeröövis.

14. veebruari hilisõhtul sai politsei väljakutse Rakvere 
kesklinnast, kus meesterahvas ähvardas poemüüjat kirve-
taolise esemega. Kurjategijal õnnestus poekassast võtta ligi 
tuhat eurot ning põgeneda.

Tunnistajate küsitlemise ning sündmuskohal kogutud 
tõendite alusel tegid Ida prefektuuri kriminaalpolitseini-
kud kindlaks võimaliku kahtlustatava. Esmaspäeva hilis-
õhtul peeti 33-aastane mees Kohtla-Järvel kinni. Meesterah-
va korteri läbiotsimisel avastasid politseinikud ka narkooti-
lisi aineid.

Rakvere politseijaoskonna juhtivuurija Key Paju sõnul 
oli kuritegu ohvrile väga hirmutav. „Kaupluse röövimised 
on Rakveres väga harvad ning see kuritegu riivab kindlasti 
kõigi linlaste turvatunnet. Praegu saame öelda, et sündmus-
kohalt kogutud tõendid olid piisavad selleks, et mees vahi 
alla võtta. Lisaks röövi asjaolude selgitamisele jätkame ka 
leitud narkootiliste ainetega seotud uurimist,“ ütles Paju.

33-aastast meest kahtlustatakse relva ähvardusel röövimi-
ses ning narkootilise aine käitlemises. Juhtunut uurib Rak-
vere politseijaoskond ja menetlust juhib Viru ringkonna-
prokuratuur.

Kuulutaja

MUST KROONIKA

TULEKAHJUD
16. veebruaril kell 18.35 said päästjad väljakutse Tapa linna 
Põllu tänaval asuvasse Põllu hooldekodusse, mille keldris 
asunud diiselkatlast lõi tehnilise rikke tõttu välja leek. Ini-
mesed evakueeriti kiiresti hoonest ning viidi sooja. Päästjate 
saabudes katlaruumis põlemist enam ei toimunud, samuti ei 
olnud enam suitsu. Katla hooldusmehaanik kontrollis ka-
telt ja lülitas selle ööseks välja. Kuna hoone olukord hinna-
ti ohutuks ja ruumid olid soojad, said hooldekodu elanikud 
tubadesse tagasi.

15. veebruaril kell 4.44 teatati häirekeskusele tulekahjust 
Tapa linnas Vabriku tänaval. Päästjate saabudes olid kolme-
korruselise kortermaja teisel korrusel asuva korteri elutoa 
aknast leegid väljas. Päästjad alustasid koheselt kortermaja 
elanike evakuatsiooniga. Korteris oli kaheksa inimest, kel-
lest kuus viidi haiglasse tervisekontrolli. Esialgsete andmete 
põhjal keegi vigastada ei saanud. Korter sai tõsiseid vee- ja 
suitsukahjustusi ning hävis aken. Tulekahju tekkepõhjuseid 
asuvad välja selgitama menetlejad.Rakveres saab tutvuda 

ühtse Saksamaa ajalooga
Rakvere spordikeskusesse 
jõudis näitus „Ida murrang. 
Elumaailmad muutumises“, 
mis keskendub põhiliselt 
idasakslaste muutuste ko-
gemustele ning millega kut-
sutakse üles arutama paral-
leelide üle Eesti taasiseseis-
vumisjärgsete muutustega.

Liisi Kanna

Teisipäeva pärastlõunal toi-
munud väljapaneku avami-
sel märkis Rakvere linnapea 
Triin Varek, et viimase 30 
aasta jooksul on nii Saksamaa 
kui Eesti teinud läbi väga pal-
ju muutusi. „On väga oluline 
anda uuele põlvkonnale eda-
si neid teadmisi, mis on aja-
loos juhtunud ja kuhu oleme 
praeguseks jõudnud,“ sõnas 
linnapea, avaldades heameelt 
kohtumise ja koostöö üle 
Saksamaa Liitvabariigi Suur-
saatkonna esindajatega.

Näitus „Ida murrang. Elu-

maailmad muutumises“ kes-
kendub põhiliselt idasakslaste 
muutuste kogemustele – kelle 
elud ja maailmad muutusid 
täielikult nii müüri lange-
misega novembris 1989 kui 
ka Saksamaa taasühinemise-
ga 3. oktoobril 1990. Välja-
panek soovib algatada arute-
lu ja kogemustevahetust pä-
rast taasühinemist toimunud 
murrangute ulatuse üle.

Näituse on välja andnud 
Saksa Sotsialistliku Ühtsus-
partei Diktatuuri Uurimise 
Sihtasutus ja uute liidumaade 
volinik valitsuse juures koos 
Põhja-Saksamaa Ringhäälin-
gu (NDR) ja Statistaga.

Näitusel avasõnad lausunud 
Saksa saatkonna kultuuri-
nõuniku Anne Kathrin 
Kirsch lausus, et näitus viib 
vaataja ajarännakule teekon-
nal, mis on toimunud Saksa-
maal pärast taasühinemist. 
„Väljapanek katab erinevaid 
aspekte Saksamaa ühinemi-

sest, nagu noortekultuur, 
ühiskondlikud muutused ja 
majanduslik ümberkujune-
mine,“ märkis Kirsch.

See jutustab uutest algus-
test ja teele asumistest, nagu 
ka tahtest minevikku jäänud 
diktatuuri lahata. Teemad 
hõlmavad Ida-Saksa linna-
de renoveerimist ja samas ka 
lammutamist, naiste ja pe-
rekondade olukorda, identi-
teedirajajate küsimust, üht-
sust idanaabritega, Ida-Saksa-
maa ülesehitamist ja selle tu-
lemusi ning viimastel aastatel 
esile tulnud uusi sotsiaalseid 
lõhesid.

Ka Eesti tähistab tänavu 
ajaloolist aastapäeva: 30 aas-
tat taasiseseisvust. Seda sil-
mas pidades kutsub rändnäi-
tus üles paralleelide ja erine-
vate kogemuste vahetamisele 
seoses elumaailmade muutu-
misega Eestis ja Saksamaal.

Suursaatkonna kultuuri-
nõunik avaldas lootust, et 

näitus aitab siduda sarnasusi 
Eestis viimase 30 aasta jook-
sul kogetu ja Saksamaal toi-
munu vahel. „Ühtlasi annab 
see võimaluse arutada, mis 
võiks juhtuda tuleva 30 aasta 
jooksul,“ sõnas Kirsch, lisa-
des, et näituse kohased kom-
menteerid ja soovitused on 
igati oodatud.

Rakverre jõudis näitus 
koostöös linna kultuuri-
keskusega. „Rõõmustan meie 
jätkuva hea koostöö üle eri-
nevate saatkondadega. Tuleb 
tunnistada, et Saksa saat-
konnaga meil on esimene 
selline projekt, loodan väga, 
et see ei jää viimaseks,“ lau-
sus Rakvere kultuurikeskuse 
direktor Eve Alte.

Ta märkis, et saatkonda-
dega püütakse ikka ühendust 
hoida ning tihedalt suheldak-
se nii näiteks Kamalamba fes-
tivali kui sumedate filmiõhtu-
te sarja raames. „Möödunud 
suvel tõime ju saatkondade 
abil Rakverre mitmeid filme 
Rootsist, Iirimaalt ja mujalt,“ 
meenutas Alte. „Alati anname 
edasi ka sõnumi, et kui saat-
kondadel on võimalik mida-
gi siia tuua või pakkuda, siis 
nad meid ära ei unustaks,“ 
jätkas kultuurikeskuse juht, 
lisades, et nüüd avaneski sel-
line võimalus, kui küsiti, kas 
Rakvere oleks väljapanekust 
huvitatud.

Alte nentis, et näitus võiks 
kindlasti huvi pakkuda ka 
koolidele. „Hariduslik ja aja-
looline element on siin täiesti 
olemas. Sellel keerulisel ajal, 
mil lapsed palju distantsõppel 
viibivad, on neil võimalus siit 
läbi tulla,“ sõnas ta.

Väljapanek sai Eestis alguse 
möödunud aasta septembris 
Pärnus ning seda näeb tänavu 
oktoobrini siinsetes eri pai-
gus. Rakveres jääb näitus ava-
tuks kuni 1. märtsini.

Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna kultuurinõuniku Anne Kathrin Kirsch (paremal) ja Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte näitu-
se avamisel. Foto. Liisi Kanna
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Maakonna vapimärgi pälvib kuus inimest
L ääne-Viru Omavalit-

suste Liit annab seo-
ses Eesti Vabariigi 

103. aastapäevaga välja viis 
kuldset ning ühe hõbedase 
vapimärgi.

Lääne-Virumaa teenete-
märgid on maakonna kõrgei-
mad autasud, mida antakse 
isikutele Lääne-Viru maa-
konnale osutatud eriliste tee-
nete ja väljapaistvate saavu-
tuste tunnustamiseks. Kuldne 
vapimärk antakse Eesti Vaba-
riigi kodanikule ning hõbeda-
ne vapimärk välismaalasele, 
kes oma silmapaistva töö ja 
tegevusega on kaasa aidanud 
Lääne-Viru maakonna aren-
gule, samuti muude saavutus-
te eest, mis on toonud au ja 
tunnustust maakonnale.

M aakonna hõbeda-
se vapimärgi saab 
Soome Eesti suhe-

te pikaaegne ja pühendunud 
arendaja ning edendaja Pek-
ka Linnainen, kes olnud 
aktiivne Lääne Virumaa ja 
Soome omavalitsuste vahelis-
te sõprus ning ärisuhete looja 
ja arendaja. Just tänu Pekka 
aktiivsele tegevusele on kas-
vanud omavalitsuste vaheline 
ühistegevus ja suhtlus ning 
äri- ja kultuurisuhted Lääne-
Viru ja Soome ettevõtjate 
ning kultuurikollektiivide 
vahel.

Kuldsed vapimärgid 
pälvivad tänavu:

P äästeameti Ida pääs-
tekeskuse juht Ailar 
Holzmann panuse 

eest maakonna siseturvalisu-
se valdkonda.

Ailar asus tööle 1. juulil 
1997. aastal Lääne-Virumaa 
päästeteenistuse direktorina. 
See oli suur muutuste aeg, 
kus Ailari juhtimisel alustati 
Lääne-Virumaa päästesüstee-
mi uuendamist. Sellest ajast 
alates on Ailar vedanud ka 
maakonna kriisireguleerimi-
se valdkonda, juhtides erine-
vatel tasanditel maakonna ja 
regionaalset kriisikomisjoni.

Ailar on juhtinud Lääne-
Virumaal nii 2000. ja 2001. 
aastal toimunud suviste tor-
mide kui ka 2010. aastal toi-
munud Moonika lumetormi 
tagajärgede likvideerimist. 
Nende sündmuste valguses 
võib öelda, et Ailar on loo-
nud maakonnas hea ja ühte-
hoidva meeskonna, kes on 
siiani valmis suursündmuste 
lahendamisel ühise asja nimel 
pingutama.

Viimane aasta on läinud 
Ailari juhtimisel koroona-
pandeemia ohjeldamise tähe 
all. Ailar sai koos koroona-
viirusest põhjustatud eriolu-
korra väljakuulutamisega 
juurde veel ühe olulise ameti-
nimetuse: eriolukorra tööde 
juht Ida regioonis. Kogu meie 
piirkonna koroonakriisi juh-
timise niidistik koondus tema 
sõrmede vahele.

Ailar on riigimehelike 
põhimõtete ja selgete väär-

tushinnangutega juht, kes 
panustab pühendunult maa-
konna turvalisusesse. Ta on 
julge otsustama korrigeeri-
maks valitud kurssi tulene-
valt muutuvast keskkonnast 
ja muutuvatest ohtudest meie 
ümber. Ta panustab igaühe 
kaasamisse turvalisema elu-
keskkonna kujundamisel. 
Tema eestvedamisel teevad 
tihedat ennetusalast koostööd 
organisatsioonid ja kohalikud 
omavalitsused ning kogukon-
nad Ida- ja Lääne-Virumaal.

Ailari panust on märgatud 
ka riigi kõrgeimal tasandil. 
2004. aastal on ta esitatud 
Eesti Vabariigi teenetemär-
kide kavaleriks ning talle on 
omistatud Eesti Punase Risti 
IV klassi teenetemärk. (Ees-
ti Punase Risti teenetemärk 
antakse Eesti rahva huvides 
osutatud üldkasulike teenete 
eest ja elu päästmise eest.)

R akvere haigla aneste-
sioloog, valuravi arst, 
erakorralise meditsiini 

ja intensiivravi osakonna-
juhataja, COVID patsienti-
de nakkusosakonna juhata-
ja, dr Aile Kaasik panuse 
eest maakonna tervishoiu 
valdkonda.

Aile töötab Rakvere haiglas 
alates 2002. aasta 13. märt-
sist anestesioloogina. Nende 
aastate jooksul on ta loonud 
haigla erakorralise meditsii-
ni osakonnast ühtse toimiva 
meeskonna. Tema aktiivsel 
juhendamisel ja juhtimisel 
valmistati ette ja realiseeriti 
haigla EMO rekonstrueeri-
misprojekt. Selliste projekti-
de teostamisel on väga oluli-
ne selgelt lahti mõtestada ja 
kirjeldada funktsiooni parim 
võimalik täitmise viis, pat-
sientide ja töötajate vajadused 
ning liikumised, piisava vaja-
liku aparatuuri olemasolu ja 
hankimine.

Aile Kaasik on üks vähes-
test valuravi eriettevalmistu-
sega arstidest Eestis. Valura-
vi korraldamist ja teostamist 
on ta juhtinud ka Rakvere 
Haiglas ning sellest on saa-

nud abi paljud patsiendid. 
Lisaks on koostöös kolleegi-
dega üle Eesti välja antud ju-
hiseid ja kirjeldatud parimaid 
praktikaid.

Erakorralise meditsiini 
tõelise entusiastina on ta läbi 
aastate panustanud haigla 
kriisiplaanide koostamisse 
ning väljaõppesse. Tänases 
situatsioonis kevadel 2020 
võttis ta aktiivselt juhtida 
COVID patsientide ravi kor-
ralduse ning haiglatingimuste 
kohandamise nakkushaigete 
raviks. Varasemast planeeri-
misest ja korraldatud välja-
õpetest oli palju kasu.

Aile on olnud eestvedajaks 
abiarstinduse käivitamisel 
haiglas. Kui esimestel aastatel 
sattus neid tema meeskonda 
vaid paar-kolm, siis tänaseks 
on neid juba kümneid ning 
kohati ka soovijaid rohkem 
kui võimalusi.

Oma selge eesmärgista-
tud ning kiire reageerimis-
võimega sobib talle ideaal-
selt töötada pingelistes ning 
väga selgeid käsuliine vajavas 
keskkonnas. Seda nõuab ta ka 
kõigilt teistelt oma meeskon-
dades.

Ta on Eesti Haigekassa 
nõunikuks erakorralise me-
ditsiini temaatika arenda-
misel ja COVID haigete ravi 
korraldamisel haiglates.

R akvere Piimaühistu 
veterinaararst Erti 
Susi panuse eest maa-

konna põllumajandusvald-
konda.

Erti Susi on kutsetegevus-
loaga veterinaararst, kes on 
pärast veterinaarmeditsiini 
eriala lõpetamist Eesti Põl-

lumajanduse Akadeemias 
1989. aastal tegelenud väike- 
ja suurloomade ravimisega 
peamiselt Lääne-Virumaal. 
Suurloomadest tegeleb ta põ-
hiliselt piima- ja lihaveiste-
ga ning väiksemas mahus ka 
sigadega.

Erti Susi on tegutsenud 
1999. aastast FIE-na, pak-
kudes veterinaararstiteenust 
erinevatele juriidilisest ja 
füüsilisest isikust klientide-
le. Kuigi ta tegutseb endiselt 
ka FIE-na, siis põhikohaga 
töötab ta alates 2017. aastast 
Rakvere Piimaühistus veteri-
naararstina. Pärast ülikooli-
õpingute lõpetamist on ta 
töötanud ka kahel korral ve-
terinaar- ja toiduametis, kok-
ku üle 10 aasta, ning olnud 
Eesti suurima lihakombinaa-
di, Rakvere Lihakombinaadi, 
peaveterinaararst.

Rakvere Piimaühistu pa-
kub veterinaararstiteenust 
peamiselt piima- ja lihavei-
sekasvatajatele Lääne- ja Ida-
Virumaal. Rakvere Piima-
ühistu klientide piimavei-
sekarjades kasvavad 40–45 
protsenti kõigist Lääne-
Virumaa piimaveistest. Iga-
päevase põhitöö käigus on 
Erti oma tegevusega väga 
suurel määral panustamas 
siinse piirkonna loomakas-
vatuse arengusse, teeninda-
des väga paljusid erinevaid 
loomakasvatusettevõtteid.

Rakvere Piimaühistu võtab 
hea meelega endale praktika-
le Eesti Maaülikooli veteri-
naarmeditsiini eriala erine-
vate kursuste tudengeid ning 
Erti Susi on sageli üks nende 
juhendajatest. Ta on valmis 
panustama noorte tulevas-

te kolleegide juhendamisse 
ning nendega oma teadmisi 
ja kogemusi jagama. Rakvere 
Piimaühistus praktikal käi-
nud tudengid on andnud 
tema juhendamisele väga po-
sitiivset tagasiside ja soovi-
tanud Rakvere Piimaühistut 
hea praktikakohana ka teiste-
le tudengitele.

Loomakasvatuse üks suu-
remaid eripärasid võrreldes 
paljude teiste valdkondade-
ga on see, et loomakasvatuse 
protsess toimub igapäevaselt 
ööpäevaringselt ning tähen-
dab seda, et ka veterinaar-
alane abi peab olema kogu 
aeg kättesaadav. Erti Susit 
kindlasti iseloomustab val-
misolek aidata abivajavat 
looma sõltumata nädalapäe-
vast või kellaajast. Ta hoolib 
loomadest tõeliselt ning see 
on erakordne, kuidas ta tun-
neb huvi enda poolt ravitud 
loomade vastu ka visiidijärg-
selt. Tema jaoks on oluline 
olla olemas loomaomaniku 
ja looma jaoks ka pärast ravi 
teostamist ning sellisel järel-
tegevusel on väga suur mõju 
saavutatavatele ravitulemus-
tele.

Lisaks sellele hinnatakse 
teda väga kõrgelt mitmete 
teiste omaduste poolest: töö-
standardid mis ta on kehtes-
tanud endale ja mida nõuab 
ka teistelt, väärtushinnangud, 
pühendumine, hea suhtlemis- 
ja planeerimisoskus, võime 
tegutseda hinnatud mees-
konnaliikmena ning järjepi-
dev enesearendamine.

L ääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koja juht Hel-
mi Urbalu panuse eest 

maakonna sotsiaalvaldkonda.
Helmi töötab Lääne-Viru-

maa Puuetega Inimeste Ko-
jas alates 2006. aastast. Ta on 
palju panustanud oma ener-
giat ja teotahet puuetega ini-
meste valdkonnas.

Helmi on organiseerinud 
maakondlikke invaspordipäe-
vi 2007.–2015. aastal (Rak-
vere linnapäevade raames). 
Aastatel 2012 ja 2013 osales 
ta rahvusvahelises projektis 
„Maailm ilma piiranguteta“, 
kuhu olid kaasatud Venemaa, 
Moldova, Valgevene ja Eesti 
puuetega inimesed. Helmi oli 
selle suurprojekti grupijuht ja 
saatja ratastooliga inimestele. 
Helmi on kirjutanud „Mär-
ka meid“ ennetustööprojekte 
kooliminevatele lastele (aas-
tatel 2013–2016).

Aastatel 2016–2017 vedas 
ta eest maakondlikku projekti 
eakatele „Väärikalt vanane-

me – mitmekesiselt tegutse-
me“ ning 2016. aastal projekti 
„Aktiivne ligipääs kultuurile“, 
mille raames võeti osa puue-
tega inimeste kultuurifestiva-
list Tartus.

Helmi on kaasanud koja 
liikmeid liikumisüritustele 
ning korraldanud maakond-
likke teabepäevi erinevate 
diagnoosidega inimestele, 
samuti maakondlikke kon-
verentse töövõimereformi 
teemadel. Helmi vedada oli 
ka 24. vabariikliku puuete-
ga inimeste kultuurifestivali 
korraldamine.

Koostöö Vol.2 projektiga 
sõideti Helmi eestvõttel läbi 
kogu maakonna omavalit-
sused, kus pöörati tähele-
panu ligipääsetavusele. Üht-
lasi toodi ellu ligipääsetavu-
se parendamise rändkarikas 
„Siia saab“, eesmärgiga seda 
karikat edasi anda omavalit-
sustele, kes on suutnud enda 
ligipääsetavuse olukorda 
parandada.

R akvere Teatri näitle-
ja Volli Käro panuse 
eest maakonna kultuu-

rivaldkonda.
Volli on olnud Väike-

Maarja kultuurimaja kunsti-
line juht aastatel 1960– 1965 
ning Rakvere Teatri näitleja 
aastatel 1964–2011. Ta on 
saanud oma aktiivse tegevuse 
eest Eesti NSV Teatriühingu 
preemia 1977. aastal, Rakvere 
linna Kroonimärgi 2000. aas-
tal ning Eesti Näitlejate Liidu 
auraha 2019. aastal.

Volli on Eesti Teatriliidu 
liige alates 1969. aastast, Ees-
ti Näitlejate Liidu liige alates 
1993. aastast ja Eesti Näitle-
jate Liidu auliige alates 2010. 
aastast.

Volli on loonud Rakvere 
Teatris 146 rolli. Külalise-
na on ta teinud kaasa Tal-
linna Linnateatri, Tallinna 
Draamateatri, Teleteatri ja 
Raadioteatri lavastustes. La-
vastanud ja loonud erinevaid 
liikumis ning tantsuseadeid 
Rakvere Teatris. Osalenud 
näitlejana kümnekonnas 
Eesti mängufilmis. Loonud 
ka pärast pensionile jäämist 
vähemalt ühe uue rolli igal 
hooajal. Osalenud aktiivselt 
kogukonna tantsualases kul-
tuuritegevuses. Volli on siia-
maani hea kolleeg kaasnäit-
lejatele ja mentor noortele. 
Lisaks panustas möödunud 
aastal rohkelt jõudu ja aega 
Rakvere Teatri juubelisünd-
muste õnnestumisse.

Kuulutaja
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Tasuta kursused aitavad koroonakriisiga toime tulla
Sel aastal saab haridus- ja 
teadusministeeriumi tellitud 
tasuta tööalastel koolitustel 
osaleda ligi 10 000 inimest. 
Kutseõppeasutustes viiakse 
läbi 403 kursust 5053 õppijale 
ning kõrgkoolides 102 kur-
sust 4817 õppijale.

Täienduskoolituse ja õpe-
tajahariduse büroo juht Terje 
Haidak rõõmustas, et hooli-
mata keerulisest ajast on ka 
sel aastal tasuta enesetäien-
damise võimalus inimestele 
loodud, kuid palub inimestel 
olla valmis ootamatusteks. 
„Tänavu on küll varasemaga 
võrreldes märkimisväärselt 
rohkem e-kursuseid, kuid 

paljude kursuste toimumine 
sõltub siiski viiruse levikust 
Eestis ja kehtestatud piiran-
gutest,“ sõnas büroo juht.

Haidak lisas, et on tänulik 
koolitusasutustele, kes ette-
arvamatus olukorras on sel-
le töö ette võtnud: „Usaldan 
pakkujaid ja olen veendunud, 
et vajadusel suudetakse ka 
piiranguid vastutustundlikult 
järgides teadmisi osalejatele 
edasi anda.“

Kutseõppeasutustes ja 
kutseõpet pakkuvates ra-
kenduskõrgkoolides toimu-
vad kursused toetavad vald-
konnaspetsiifiliste IKT os-
kuste omandamist ning kaug-

tööks vajalike digipädevuste 
arendamist.

Ülikoolide ja rakendus-
kõrgkoolide tellimusega 
soovitakse toetada erineva-
tes majandussektorites uute 
tehnoloogiate kasutuselevõt-
tu, soodustada tehnoloogia-

kasutajate ja -tellijate ning 
arenduste juhtide teadlikkuse 
tõusu ning aidata ettevõtetel 
ja organisatsioonidel digita-
liseerida oma tooteid, teenu-
seid ja äriprotsesse.

Kuulutaja

PAKUN TÖÖD

• P õ l l u m a j a n d u s e t t e -
võte Vinnis võtab tööle 
LUKKSEPP-KEEVITAJA. 
Tööülesanneteks: farmi-
seadmete ja põllutööriis-
tade hooldamine, trasside 
korrashoid, keevitustööd. 
Omalt poolt pakume: sta-
biilset töökohta, sõbralikku 
ja toetavat meeskonda, väl-
jaõpe kohapeal. Huvi korral 
võta meiega ühendust. Kon-
takt tel 526 6521

• Pakkuda tööampsu sõi-
duauto avariijärgse re-
mondi osas (keretööd). 
Koht/tööriistad võiks omal 
olla, varuosad olemas, vär-
vida pole vaja. Helistada tel 
502 5069

• Vajame poolhaagis kal-
lajale juhti, rahvusvahelist 
juhti veole terminal-termi-
nal. Tel 501 0433

• Vajatakse autojuht-ekspe-
diitorit B-kategooria kaubi-
kule. Tel 5905 9959

• Vajatakse puiduettevõt-
tesse töölist Rakvere valda. 
Töö mitmekülgne. Sobib 
ka naisterahvale. Tööaeg 
8-16.30. Tel 503 6867 

• Katela saeveski otsib täis-
tööajaga tõstukijuhti. Töö-
aeg esmaspäevast reedeni 
kell 8.00-16.30 aadressil 
Katela küla, Rakvere vald, 
Lääne-Virumaa. Tööülesan-
neteks põhiliselt materjali 
komplekteerimine, ladus-
tamine ning väljastamine. 
Lisaks tõstetööde tegemine 
platsil. Lisainfo: Toomas 
Hiielaid, tel 504 8960

• Mees, kui jõuad vahel: la-
duda puid riita, koristada 
hoovist lund, teha lihtsa-
maid remonditöid, niita 
muru, kaevata maad, siis 
saad vastavalt hooajale ja 
vajadusele tööd Haljala ale-
vis asuvas eramajas. Helista 
tel 504 4344, Aivar
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CREDIT24 OTSIB 
LÄÄNE-VIRUMAA 
SPORDI 
TAUSTAJÕUDU!
Igal kuul tunnustame inimest, kes on enda maakonnas 
silma paistnud tulihingelise spordi toetajana.
Olgu selleks tubli noortetreener, andunud fänn, alati särav 
meeskonna bussijuht, aktiivne lapsevanem, ajakirjanik või 
hoopis keegi teine tunnustust vääriv inimene.

Tutvu tingimustega credit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614 3400.

Kui tead, kes on teie maakonna spordi 
taustajõuks, siis esita tema kandidatuur 

credit24.ee/sporditaustajõud

Igal kuul autasustame 
konkursi võitjat 500 euroga.
Tunnustame neid, kes seda väärivad!
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Peeter Selis-Thomson, 
„Samm sees“

Helilooja Peeter Selis-
Thomsoni eelmisel aastal il-
munud album osutub oota-
matult vägagi lahedaks kuu-
lamiseks. Jah, see on selline 
rahvalik tantsuline popmuu-
sika laias laastus, kuid laulu-
tekstide kallal, mis on ühtlasi 
küllaltki humoristlikud, on 
korralikult vaeva nähtud ja 
viisid kulgevad ladusalt. Sel-
line muhe värk, võiks öelda.

Pole vist vaja juurde lisada, 
et muusika ja sõnad on Pee-
ter Selis-Thomsonilt.

Vahemärkusena võib välja 
tuua, et Peeter Selis-Thom-
son on muusikamaailmas 
tegev juba kusagil 1960ndate 
keskpaigast, jõudnud palju 
ära teha ning kaks tema laulu 
on jõudnud ka Eesti euro-
laulu finaali.

Nimilugu „Samm sees“ 
tõmbab kohe (iga peo) käi-
ma, tõstab tuju kõrgele. „Hei, 
hei, naised, tulge tantsima“ 
täidab ettenähtud ülesande 
samuti eeskujulikult.

„Magus mandoliin“ (esita-
jaks märgitud Beati Mando-
lini), „Ilmateade“ ja „Kevade 
ometi ongi käes“ jäävad sa-
muti esimeste kuulamiskor-
dade järel rohkem meelde.

Oma tegusat tantsulist 
missiooni aitavad Peeteril 
läbi viia mitmed kaunis ni-
mekad kodumaised lauljad, 
läbi vilksatavad näiteks Erich 
Krieger, Airi Ojamets ja 
Sulo. Kuid põnevalt panus-
tavad juurde Karoliina Kiik 
(koguni kolmes loos), Ivetta 
Kadakas, Ele Pedassaar, Taisi 
Pettai jt.

Kokkuvõttes kindlasti 
tujutõstev plaat, muserdava 
koroonakriisi leevendaja.

Ülo Külm

KUHU MINNA

19.02 kell 19 „Ükssarvikute farm“ v/s, lav. Urmas Lennuk
19.02 kell 19 „Lendas üle käopesa“ s/s, lav. Eili Neuhaus
23.02 kell 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
25.02 kell 19 „Tants“ v/s, lav Veiko Õunpuu

MÕNE REAGA

Kamille Saabre maalinäitus 
ootab uudistama
Veebruari algusest on Rakvere Teatris avatud Kamille Saab-
re maalinäitus „Aitäh, et olemas oled“, mis koosneb maa-
lidest ja nende juurde käivatest tekstidest. Väljapanek jääb 
teatris avatuks 2. aprillini.

Kamille Saabre on õppinud Eesti Kunstiakadeemias maali-
kunsti erialal, mille lõpetas bakalaureuse kraadiga aastal 
1995. Aastal 1994 õppis vahetusüliõpilasena Rhode Island 
School of Designis USA-s. Kamille on elanud ja töötanud 
vabakutselise kunstnikuna nii New Yorgis kui Zürichis.

„Janu erinevate värvide järgi on ajanud mind rännakutele 
enda sees ja väljas. Eneseotsingud New Yorgis, pere loomi-
ne Zürichis ja kannakinnitamine Tallinnas. Mu värvipaletile 
lisab hoogu poolakast vanaisa, egiptlasest isa, eestlasest ema 
ja šveitslasest mees. Neist rännakutest on saanud värvid, mis 
vägisi mu lõuendile kipuvad,“ rääkis autor.

Saabret iseloomustavad minimalistlikult lihtsad, kuid jõu-
lised motiivid igapäevaelust. Viimastel aastatel on ta kesken-
dunud lillede ja viljade maalimisele. Need on lähivaated de-
tailidele, võimendatuna monumentaalsete mõõtmeteni.

Kamille Saabre eesmärgiks ei ole kopeerida loodu ilu, vaid 
tiivustada vaatajat äratama argipäeva pettumustes uinunud 
iha süütu, puhta ja ideaalse järele. Kuigi maalidelt ei leia 
inimfiguure, räägivad need siiski inimesest ning sellest, mis 
nende südamel ja hingel.

Kamille Saabre on esinenud näitustel nii Eestis kui ka Itaa-
lias, Soomes, Ameerikas ja Šveitsis. Aastal 2019 esindas ta 
Eestit rahvusvahelisel Pekingi biennaalil.

Kuulutaja

Kamille Saabre. Foto: Stanislav Moškov
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Tõsieluline lugu vähki suremisest
„Meie sõber“ on tõestisündi-
nud lool põhinev draama sel-
lest, kuidas üks noor pere-
ema sureb vähki.

Margit Adorf

See on täiesti 100 protsen-
ti argine linateos – tegelased 
on tavalised inimesed, keegi 
nendest ei ole kuidagi kan-
gelaslik, keegi ei raja näiteks 
vähiravifondi, keegi ei ürita 
mingite pahadega võidelda 
vms. See on tavaline lugu ta-
valistest inimestest, kus ühel 
päeval saab naine, kahe lapse 
ema, vähidiagnoosi.

Paraku on vähk arenenud 
üsna kaugele ja lõpuks naine 
sureb. Teekond surmani kes-
tab kaks aastat, film kestab 
veidi üle kahe tunni.

Loo autoriks on Matthew 
Teague, selle naise abikaa-
sa. Ta töötas ajakirjanikuna 
ja avaldas umbes aasta pärast 
oma naise surma essee sellest, 
kuidas sõber tuli neile appi 
sellel rängal tõveteekonnal. 
Lugu on hingeminev ja nii 
see leidiski tee ka stsenaristi 
lauale.

Paraku tuleb tunnistada, 
et stsenaarium jääb lohise-
ma. Filmis on häid nüansse ja 
leidlikke lahendusi, kuid vä-
hemalt pool tundi saaks sealt 
julgelt maha tõmmata. Mind 
häiris ka pidev pendeldami-
ne sündmustesse, mis olid 
toimunud enne diagnoosi ja 
aega, mis oli pärast diagnoosi.

Kõige rohkem häiris mind 
Dakota Johnson, kes män-
gib siin vähki surevat naist 
Nicole’i. Ta on ikka kogu aeg 
ühtviisi nunnu ja isegi kui ta 
kurdab, et on nii hirmus kole, 
siis tegelikult näeb ta siiski 
üsna rõõsa välja. Mitte sugugi 
niisugune, kelle puhul võiks 

arvata, et seljataga on kee-
miaravi ja elada jäänud vaid 
mõni kuu.

Mitte, et ma arvaksin, et 
vähihaiged peaksid kõik väga 
jubedad välja nägema, kuid 
reaalses elus päriselt vähki 
surnud naine käis siiski rin-
gi kiilana. Näitlejataril on 
aga juuksed kogu aeg kenas 
kohevas puhmas ja kulmud 
näos. Mind jäi selline detail 
kummitama ja ma ei suutnud 
kogu Johnsoni rolli seetõttu 
kuidagi autentseks pidada.

Põhitegija on siin loos siiski 
peresõber Dane, Jason Sege-
li kehastuses ja tema õnneks 
päästab filmi. Dane läheb 
perele toeks, pärast seda, kui 
naine on saanud vähidiag-
noosi. Algselt plaanib ta seal 
olla paar nädalat, kuid näda-
laist saavad kuud ja aasta. Da-
ne’i tegelaskuju on inimlikult 
välja joonistatud, tal on oma 
minevik, oma kõhklused, 
oma eraelu, mis kõik vähihai-
ge abistamise nimel pausile 
pannakse.

Naise abikaasat Matti ke-
hastab Casey Affleck, kelle 
puhul soovinuks näha vei-
di rohkem sisemiste pingete 
peegeldust pinnal. Siiski, ta 
teeb korraliku rolli. Mitte vä-
hem kiitust ei vääri lapsnäit-
lejad Isabella Kai (Molly) ja 
Violet McGraw (Evie).

Loos on kannatusi väga 
mitmel kihil. Haige ise, tema 
lähedased, tema lapsed. Va-
nema tütre Molly õlule lan-
geb vahepeal ränk koorem, 
kus ta jääb pere argiasju ise 
tegema, näiteks tuleb järs-
ku hakkama saada ise toidu-
valmistamisega. Seda filmis ei 
näidata, küll aga vihjatakse.

Üldse ei näidata selles fil-
mis väga paljusid asju ja õigu-
poolest ka see häiris mind. 

Mõnes osas film venib, meile 
serveeritakse mõttetuid argi-
sekeldusi, samas me ei näe ek-
raanil mingeid võtmestseene 
(näiteks koera magama-
panek), seda, kuidas tegelased 
niisugusele sündmusele rea-
geerivad.

Saame teada, et niisugune 
sündmus oli ja juba toimu-
vadki mingisugused muud 
tavategevused. Soovinuk-
sin filmis näha teistsuguseid 
rõhuasetusi ja mitte seda, et 
kõige emotsionaalsema koha 
peal tuleb mingi muu kaader 
või uus sündmus peale. See 
tekitab küsimuse, et milleks 
siis üldse selle eelmise tee-
maga nii pikalt tegeleti, kui 
see kuidagi poolikuks ripakile 
jäetakse.

Selline lõpetamata hüp-
likkus ja liigne visandlikkus 
jäi mind häirima, nagu vähi-
haige perfektsed kulmud. Aga 
lugu ise on siiski väga südam-
lik ja kaasahaarav, usun, et nii 
mõnigi õrnahingelisem filmi-
vaataja võib kinosaalis pisara 
poetada. Võtke tagavaramask 
kaasa, juhuks kui ühe märjaks 
luristate.

Kui soovite näha seda, mis-
sugused olid päris inimesed 
selle filmiloo taga, siis lina-
teoses endas seda ei näidata. 
Toksige veebiotsingusse loo 
autori nimi: Matthew Tea-
gue. Ja saate lugeda 2015. 
aastal ilmunud originaalar-
tiklit ning näha fotodelt seda, 
kelle lugu on filmiks vormi-
tud. Esquire’s ilmunud artik-
kel avaneb täies mahus, ilma 
maksumüürita. Võin öelda, 
et see õige artikkel on vägagi 
liigutav, loona palju parem 
kui film. Soovitan vaadata 
filmi enne ja siis alles lugeda 
originaalartiklit.

Jason Segel mängib sõber Dane’i, kes toetab vähihaige Nicole’i (Dakota Johnson) perekonda raskel ajal. Foto: pressimaterjalid
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• Müüa Opel Astra 1,6 universaal. 
Auto heas korras, Soomest. ÜV 
12.2021. a. Tel 517 4193

VARUOSAD
• Ostan Vazi, Moskvichi, Volga 
uusi osasid: plekke, tulesid, stan-
gesid jne. Uusi veneaegseid rehve. 
Tel 515 7395

• Müüa Škoda Octavia juhipoolne 
esiuks 2006. a, ilma klaasita. Tel 
5803 8684

• Ostan VAZ  21011/2102 va-
ruosi. (Küljepeegel, esimesed 
logarid, ukselink, rool, karbu-
raator, lada embleem). Tel 5346 
6841

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

• Ostan VAZ/ZAZ/GAZ  tüüpi 
sõidukeid ning vene mopeede 
Riga, Delta, Mini, Stella jne. Igas 
seisukorras! Pakkuge julgelt! Tel 
5565 9595

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 
5558 5956

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! 
Lääne-Virumaal tuleme ko-
hale 15 minutiga ja maksame 
parimat hinda! Pakkuda võib 
ka vigaseid, avariiliseid või 
seisnud masinaid. Arvelda-
mine sularahas! Helista 5631 
1001

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

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

• Ostan sõidukeid igas seisu-
korras üle Eesti! Võib vajada 
remonti! Ei pea omama ülevaa-
tust ega kindlustust! Lääne-Vi-
rumaal tulen kohale 30 minuti 
jooksul. Paku julgelt oma sõi-
dukit telefonil 5309 2650

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

 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

Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt 

kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus 

(vajadusel väljasõidud kliendi juurde)
RASKETEHNIKA, VEOAUTODE NING 
HAAGISTE REMONT, HOOLDUS NING 
VARUOSAD
FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD 
(väljasõidud klientide juurde)
SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD
KLIIMADE TÄITMINE+REMONT
RASKETEHNIKA REHVITÖÖD
VEOAUTODE REHVITÖÖD
REHVIDE PARANDUS+MÜÜK
ALUSROOMIKUTE REMONT+MÜÜK

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakveres, 
elektriküte. Tel 5688 7918

• Müüa Tapa linnas keskkütte-
ga 1toaline korter, II korrus. 
Hind 16 000 €. Tel 511 0478

• Müüa Tamsalu kesklinnas Paide 
mnt 7,  ilusas kohas 2toaline re-
monti vajav ahjuküttega korter, 
telliskivi majas. II korruseline 
maja, korter asub  I korrusel. Aia-
maa, puukuur, kelder. Hind 7900 
€, tingi. Tel 5551 8067

• Müüa 2toaline mugavustega 
korter Lennuki tänaval. Tel 518 
9921

• Müüa Vinnis 2toaline remon-
ditud korter rõduga. V korrus. 
Renoveeritud majas. Tel 5624 4605

• Müüa Laekvere lähistel 2toaline 
ahjuküttega korter. Hind 1000 €. 
Tel 5669 3339

• Müüa Tapa linnas keskküt-
tega 2toaline korter, I korrus. 
Hind 13 000 €. Tel 511 0478

• Müüa Kundas 3toaline (49 m2) 
renoveeritud korter koos uue 
sisustusega või vahetada 1toalise 
korteri vastu Rakveres. Tel 5894 
2895

• Müüa remonti vajav korter Kas-
sinurmes, Jõgevamaal. Tel 5624 
4605

• Müüa Jõgeva linnas Jaama tä-
naval 2toaline korter (remonti 
vajav), ahiküttega. Tel 5624 4605

• Müüa 2 korruseline maja Tõrma 
külas (remonti vajav). Tel 5624 
4605

• Müüa 2korruseline maja Põltsa-
maal, Kalana külas. Tel 5624 4605

• Müüa maja (remonti vajav), 
Viru-Nigula vallas, Aserist 3 km. 
Tel 5624 4605

• Müüa maja Lääne-Virumaal. Tel 
5825 3690

• Müüa elamumaa Tõrma külas, 1 
ha. Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa Viru-Nigula 
vallas (Vasta külas), 6400 m2, lii-
tumised puuduvad. Tel 5624 4605

OST

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

• Noor pere ostab 1-2toalise kor-
teri Rakvere linnas. Tel 5358 6061

• Ostan detailplaneeringu, kom-
munikatsiooni elamumaa Rakve-
res. Tel 5594 7776

• Ostan maja, krundi või ridaela-
muboksi (äärmine) Sõmerul või 
Näpil, võib pakkuda ka Rakveres. 
Pakkumised tel 5532743 (ka sms)

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 
6638

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Tapa linnas 1toa-
line pliidiküttega korter, toad 
eraldi, keskmine seisukord. Üür 
100 €/kuu. Tel 511 0478

• Anda üürile Jõgeva linnas 1toali-
ne korter, IV korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile Türi-Allikul 1toaline 
möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
Pikk 17A renoveeritud majas, 
keskküttega, möbleeritud korter 
55 m2. Üür 320 € + kommunaal-
maksud. Tel 502 9052

• Üürile anda 2toaline, ahjuküt-
tega + õhksoojuspump, renovee-
ritud korter. Ida Virumaal, Iisaku 
alevis. Kontakt tel 553 3601

• Välja üürida 2toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakvere linnas. 
Tel 5390 1003

• Anda üürile Siimustis 2toaline 
korter, ahiküte + soojuspump. 
Osaliselt möbleeritud. Tel 5624 
4605

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Pikk 37, II korrus. 
Hind 200 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. 
Tel 513 7633

• Anda üürile Ubja külas 3toaline 
korter. Tel 5624 4605

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Ostan BMW või Ford Sierra, MB, 
Lada, võib olla kaua seisnud, võib 
vajada remonti. Aasta kuni 1996. a. 
Helistada julgelt 5632 3142

• Müüa GAZ 53, vana kabiiniga, 
kallur, kõrge kastiga. Tel 5624 4605

• Müüa FORD TOURNEO CON-
NECT 1,8. 66 kW, 2004. a. Hind 700 
€. Tel 5561 9895

• Müüa KIA Seed 03.08.2016. 
a. Läbisõit alla 42  000 km. Täp-
sem info www.auto24.ee/kasu-
tatud/auto.php?id=3478043&r-
hash=0021 või helista 5309 7465

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid. Võib pakkuda igas 
hinnaklassis! Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine 
kohapeal! Puksiiri võimalus 
olemas. Pakkumine teha tele-
foni teel 5896 1576

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remonti, 
olla seisnud, avariilised, heas kor-
ras, romud jne. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. 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 5376 2575

• Ostan igas seisukorras kaubiku 
või mahtuniversaali. Kiire tehing 
ja vormistamine. Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee

• Ostan odavalt kasutust mitteva-
java progress paadi koos treileri-
ga! Võib pakkuda ka AMUR kaatrit! 
Tel 5682 2544 TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Viru-
maal. Tel 508 6455

• Autoremont ja varuosade 
müük Pajustis, Naaritsa 3. Hinnad 
soodsad. Info tel 5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

 

• Veoteenus: kolimine, kolu vedu 
prügimäele. Tel 506 1547

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

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

kuulutused.kuulutaja.ee
Kuuluta

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

Info tel 504 0118

* 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• PARIMA HINNAGA 
FASSAADI-, SOKLI- JA 
TULETÕKKEPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Küte, vesi, 

kanalisatsioon, 
jäätunud torude 

sulatus

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• 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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

KAEVETEENUSED

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

• Reoveevedu Haljala, Tapa 
ja Kadrina vallas. Helista 5656 
1515

EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• 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

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

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

• Teostame kõiki ehitustöid: fas-
saaditööd, katusetööd, kipsitööd, 
põrandaehitus, plaatimine jne. 
Kollektiiv on pädev igas ehitus-
valdkonnas. Helista ja küsi pak-
kumist! Tel 5668 4415

• Teostame kõiki ehitus- ja re-
monttöid nii eramutes kui kor-
terites, vannitoad, siseviimistlus, 
elektritööd, voodrid, soojusta-
mine, katused, vundamendid 
jne. Santehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Info tel 5808 5965

• Teostan korterite ja elamute 
ehitus- ja remonditöid Rakveres. 
Viimistlus, plaatimine, vannitoad, 
saunad, elekter, santehnilised tööd 
jne. Lisainfo tel 5381 8825

• Ehitus, siseviimistlus, remont-
tööd (korterid, majad, suvilad). 
Tel 504 5560

• Ehitusettevõte Fixzone OÜ 
teostab erinevaid üldehitus-
töid: terrassid, fassaadid, ka-
tused, siseviimistlus jne. Töid 
teostame üle Eesti. Küsi pak-
kumist juba täna. Tel 5669 9311 
või INFO@FIXZONE.EE

• Remont, renoveerimine, ehi-
tus. Tel 5646 0674

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, krohvitööd, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293 
Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid, vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

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

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. info@estpur.ee, tel 5347 6567

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, küttekollete remont. Tel 
5647 2716

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD PÄDEVU-
SEGA ELEKTRIKULT, boilerite pu-
hastus ja remont, katlaautomaati-
ka nõustamine. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel
Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Ootame tööle NAISTEJUUKSURIT, 
kasuks tuleb ka meestelõikuse oskus. 
Tel 5897 9293

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

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

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

   Tegemist on finantsteenuste reklaamiga,  tutvu tingimustega 
   www.varalaen.ee ning pea vajadusel nõu spetsialistiga. 
   Näiteks 5 000 euro laenamisel 1 aastaks intressiga 14% a. on 
   krediidi kulukuse määr 15,76% ning laenu brutosumma 5 387 
   eurot. Tegevusloa nr 4.1-1/169

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

Aastaaruanded. 
Raamatupidamise 

teenus. 
Kogemus 20+ aastat.

Info: avekirsi@gmail.com, 
5455 1595. Ave Kirsi

ingliteteraapia. weebly.
com/ raamatupidamine. 

html

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

MUUD TEENUSED
• RESTAUREERIME  täispuit-
mööblit (toolid, lauad, kapid, 
kummutid jne) ning hoonete 
detaile (aknad, uksed, ilulauad 
jne). Võta ühendust tel 5387 8045, 
info@pitsipuu.ee. Vaata lisa www.
facebook.ee/pitsipuu

• Hooldaja ja isiklik abistaja 
sinu kodus Rakvere vallas, lin-
nas. Tel 5347 5132

• Kui sa tead mõnda vanamemme 
või taati, kes sooviksid abi saada 
kodustes igapäeva toimetustes, 
anna meile sellest teada. Tunni 
hind 8 €. Tel 5384 7407. KUULU-
TUS EI AEGU!

• Otsin meistrit, kes tuleks toime 
T40 elektrisüsteemi paranda-
misega. Ostan MTZ 82 soovitavalt 
väikese kabiiniga. Tel. 5836 4842

• Kogemustega kõrgharidusega 
raamatupidaja osutab fi rmadele 
raamatupidamisteenust. Tel 
5568 6385; 5688 7448, mail: bene-
dicion2@gmail.com

• Tee oma kapis suurpuhastus, 
võta kõik seisma jäänud asjad 
kaasa ja tule Riideboxi Rakveres, 
Võidu tn 5. Meil saad veebruaris 
boksi rentida kaheks nädalaks 
ühe nädala hinnaga (suur boks 2 
nädalat 12 €, väike boks 2 nädalat 
9 €). Tule müüma ja ostma Rii-
deboxi. Lisainfo Facebookist või 
telefonil 5645 4294

• Teostame katuste  lumepu-
hastuse töid! Hinnad kokkulep-
pel. Helista ja küsi lisa. Tel 5668 
4415

• Teostame katuselt lumetõrjet. 
Tel 5395 0222, 5555 0532

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

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Pakkuda raamatupidamistee-
nust ettevõtetele. Huvi korral 
ühendust võtta numbril 5824 
1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

• S o ojuspumpade müük , 
paigaldus, hooldus, remont. 
Õhksoojuspumba siseosa kee-
miline puhastus. Uued õhksoo-
juspumbad al 395 €. Õhk-vesi 
soojuspumpade müük, paigal-
dus (Daikin, Thermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

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

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

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

Avatud perejuuksur
Laada 25, Rakvere

 554 7332 
juuksur Keiu
Ootab uusi ja 
vanu kliente

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Uued kaarkasvuhooned ne-
likanttorust profi iliga soodsalt 
3x4, 3x6, 3x8 m. Transport 
tasuta koju. Info ja tellimine. 
Tel 5675 8831

• Annan sümboolse tasu eest 
kuivatatud toore muna koored ja 
karbid. Tel 5913 7546

• Müüa venitusteraapialaud 
Mastercare MINI, heas korras. 
Kompaktne venitusteraapi-
alaud selja-, kaela-, õla- ja 
põlveprobleemide ravimiseks 
ja ennetamiseks kodusel teel. 
Spetsiaalselt disainitud ko-
dukasutajale. Turvalukk hori-
sontaalasendis ja 15-kraadise 
kaldenurga all. Liikuv seljatugi, 
reguleeritavad jalakinnitus-
padjad. Tugev käetugedega 
konstruktsioon. Lihtne kokku 
panna hoiustamiseks. Sobib 
kasutamiseks pikkusele 150–
215 cm. Teaduslikult testitud, 
CE ja FDA märgistus. Mõõdud: 
124 x 21 x 53 cm, kaal 19 kg. 
Tel 511 6424, e-mail: metsa-
mart777@gmail.com

• Müüa giljotiini tüüpi puulõh-
kumise masin  traktori külge 
monteeritav, „Bilke“. Tel 5624 4605

• Müüa kvaliteetset tehnikat: või-
mas start-laadija 12V, Puurmani 
akulaadija „Start“, akulaadimis-
ruumi laadija 3:65V, 20A ja naha-
õmblusmasinad „Singer“ 18-2 ja 
29K. Tel 5801 9086

• Müüa tuttuus pakendis kohvi-
masin. Tel 5685 8009

• Müüa uus fritüür, toidukeet-
ja-auruti, odavalt. Kiire! Tel 5784 
9169

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

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

• Ostan kandle. Tel 5613 5551, 
5897 8484

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

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

• Ostan nõukaaegse tõukekelgu, 
hobusaani või ree. Tel 5672 7175

• Ostan nõukaaegseid keraami-
lisi kujusid ja seinaplaate. Tel 
5672 7175

• Ostan tarbeklaasi ja kristal-
lnõusi,- 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 Norma/Salvo ja teisi 
ENSV-aegseid mänguautosid, 
Norma  rongi, Norma  tram-
mi  ning vanu 1970–1990. a 
valmistatud cccp  1/43 mu-
delautosid .  Samuti ostan 
Tarbekkaasi tooteid:  karah-
vine, pitse, klaase, vaase, 
korve, aluseid jne. Tel 529 
1288

• Ostan nõukaaegseid märke ja 
autasusid. Tel 510 7541

• Ostan korraliku akutrelli „Maki-
ta“, survepesuri, aiakäru, kruus-
tangid, töölaua jne. Tel 503 1849

• Ostan Richard Uutmaa akva-
relle, maale. (Maali all nurgas 
on R. Uutmaa). Maksan 1000 €. 
Tel 5380 7202

• Ostan Richard Uutmaa teoseid. 
Kuulutus ei aegu. Helistada numb-
ril 552 8532

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüme puidubriketti alates 120 
€, turbabriketti 120 €, pelletit (6 
ja 8 mm) alates 180 € 0,975 t alus, 
kivisüsi alates 200 €/t, kuivad ka-
minapuud 40 l: kask 3 €, lepp 2,70 
€. Transpordivõimalus. Rakvere 
Kütteladu, Narva 17, tel 5566 9440, 
www.algaveod.ee

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

• Müüa 4 aastat kuivanud kase 
küttepuud, ca 20 m2, võimalik ka 
transport. Tel 5614 2347
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KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

MÜÜA 
KÜTTEPUUD 

23 €/ruum. 3m lepp3m lepp
 Tel 5842 4160. 

Toome kohale al 20 ruumi.
 Vedu hinnas.

• Müüa erinevaid puitbrikette, 
premium pelletit 6/8 mm, ki-
visüsi ja küttepuid. Transport 
hinnas. Tel 5390 0545

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp 
- hind alates 55 €/rm, saadaval 
ka sangleppa ja kaske. Puu-
lõhkumisteenus halumasinal 
- hind alates 8 €/rm. Puud on 
laotud 5 m3 alustele, võimalu-
sel saab ka väiksemale alusele. 
Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hin-
nas. Tel 5347 7664, Erko, Kohala 
küla, Lääne-Virumaa

• Müüa Rakveres kuiva okas-
puud (laud 30 cm) pakitud 
40 L võrgus. Hind kotil 2.20 €. 
Piiratud kogus! Tel 5300 3606

• Müüa kuivi küttepuid koos ko-
juveoga. Tel 5615 2941

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

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud: lepp, sanglepp, kuusk. 
Kütteklotsid võrgus 1.80 €. Tel 
5192 4320

• Müüa Kungla Talu kuivad kütte-
puud. Tel 514 1338, vedu

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 L, 2,50 
€. Kuiv kask 30 cm, 40 L, 3.00 €. 
Kase-puitbrikett alusel 960 kg, 
150 €. Turbabrikett alusel 140 €. 
Pellet 8 mm, 975 kg (hele) 195 €. 
VEDU TASUTA! Tel 5373 3626

• Puitbrikett 960 kg alusel 149 €. 
Kivisüsi 1 t,  240 €, alusel 40 kotti. 
Turbabrikett alusel 145 €. KOJU-
VEDU TASUTA! Tel 5363 9678

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553

•  Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. 
Tel 5377 4627

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

Viru Halud OÜ müüb 
kvaliteetset küttepuud

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

• Kuiv lepp võrkkotis - 
2 7 eur/kott

• Kuiv kask võrkkotis - 
3,5 eur/kott

• Kuiv lepp lahtiselt - 
55 eur/rm

• Kuiv sanglepp lahtiselt - 
58 eur/rm

• Toores lepp lahtiselt - 
40 eur/rm

• Toores sanglepp lahtiselt - 
42 eur/rm

• Toores kask lahtiselt - 
50 eur/rm

EHITUS

METS

• Võsalõikus. Saelõikus. Kulu-
lõikus, www.serthooldus.com. 
Tel 514 8661 

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhasta-
me kraavid ja teeservad võsast ja 
suurtest puudest. Tel 506 0777

• Ralfi Veosed OÜ ostab ladus-
tatud ja kasvavat võsa, tel 511 
6174. Samas müüa 3 m ja lõhutud 
küttepuud, tel 504 3326

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa 3 rulli mahedat põlluhei-
na. Tel 5685 8009

OST
• Ostan ZIL haagis GKB-819, haa-
gis 2PTS-6, heinapress Kirgistan, 
vene väetiselaotur MVU/RMG, 
saksa virtsapütt, E-302. Samuti 
võib pakkuda seisvaid traktoreid 
T-16, T-25, MTZ 82/80, DT-75, 
kombaine, veoautosid, haagiseid 
jm tehnikat. Tel 5835 4991

LOOMAD

• Tulnud võõras kass. Tel 5784 
9169

VANAVARA

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

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

• Ostan ENSV aegse märgikogu ja 
tööalaseid autasusid. Tel 510 7541

• Ostan Nõukogudeaegseid fotoa-
paraate, objektiive, vahvliküpse-
tajaid. Tel 5905 9849

• Ostan vanaaegseid esemeid ja 
muud kila kola. Tel 503 1849

• Ostan kokku nõukogude 
aegset elektroonikat. Ostsil-
loskoobid, EW Raadio, sage-
dusmõõturid, generaatorid, 
voltmeetrid, raadiojaamad, 
lennukite elektroonika, raa-
diosaatjad, arvutid, trükkplaa-
did, raadioside komponendid, 
KM-kondensaatorid, isekirju-
tajad. Kõik nõukogude elekt-
roonika. Samuti ostan tehnilist 
hõbedat! Helistage 8-22.30. Tel 
511 1203

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14 (vana tu-
ruhoone, Laada tn poolt osast 
sissekäik). Müügil suur kogus 
fl iise, hea valik suuri numbreid

 Personaalne koeraomaniku 
nõustamine/koolitamine 
koera kodus või veebis. 

Igale koerale ja tema perele 
tuleb läheneda personaal-

selt ja seda ma teengi. 
Keskendun jõuvabale ja 
positiivsele treeningule. 

Lisaks koolitamisele aitan 
viia Sinu lemmiku veteri-
naari juurde või hoian sel 
ajal, kui ise pead kodust 

eemal olema. 
Terve Koer OÜ

info@tervekoer.ee
5813 9207 

FB/Instagram: Terve Koer 

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

• Ostan või üürin garaaži Rak-
veres või Lääne-Virumaal. KII-
RE! Tel 5631 4847

Lumekoristustööd 
Lumelükkamine
Lume äravedu

Katuste puhastamine 
lumest 

Info tel +372 501 7047
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Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 18. VEEBRUAR 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Saaremaa lõnga müük turul 
laupäeval, 20.veebruaril!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Roheline sibul kg 7,00

Küüslauk  kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40 0,70

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Punapeet kg 1,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

Saunavihad (tamm, kask) tk 1,50 2,00

Avatud talude päev toimub tänavu 25. juulil
Seitsmes üle-eestiline avatud 
talude päev toimub sel aastal 
pühapäeval, 25. juulil, kuid 
sarnaselt varasemale võtavad 
osa talusid külalisi vastu terve 
nädalavahetuse.

„Avatud talude päevast on 
viimase kuue aastaga kuju-
nenud Eestimaa suve lahu-
tamatu osa – sündmus, mida 
ootavad nii maaettevõtjad ja 
talupidajad kui ka tuhanded 
külastushuvilised. Tänavugi 
on juulikuu neljandal nädala-
vahetusel võimalik sõita pe-
rega uudistama siinseid maa-
piirkondi, vaadata, kus ja 
kuidas kasvab Eesti toit ning 
mille kõigega ettevõtlikud 
inimesed maal tegelevad,“ 
lausus maaeluminister Urmas 
Kruuse.

Ministri sõnul tuleb kind-
lasti sellelgi aastal arvestada 
avatud talude päeva korralda-
misel koroonaviiruse levikust 
tingitud piirangutega. Samas 
mullune kogemus näitas, et 

viiruse levik oli suvekuudel 
pidurdunud ning talude ja 
nende külastajate tegevus- ja 
liikumisvabadus oli sarnane 
tavapärasele, mida kinnitas 
ka rekordiline külastajate arv.

„Avatud talude päev on 
väga paljudele maaettevõtete-
le andnud esimese kogemuse 
võtta vastu külastajaid, et näi-
data, millega nad maal tegele-
vad. See sündmus on saanud 
nii populaarseks ja oodatuks, 
sest lõviosa sellel päeval ko-
getust on ehe ja päris ning 
pakub vaheldust tavapäras-
tele vaatamisväärustele ja 
meelelahutustele. Lisaks on 
see päev hariv ja inspireeriv, 
rohkelt rõõmu ja naudingut 
pakkuv,“ ütles Põllumajandu-
suuringute Keskuse maaelu 
võrgustikutöö osakonna ju-
hataja Reve Lambur. 

Avatud talude päev pakub 
lisaks talude külastamisele ja 
igapäevase taluelu tundmaõp-
pimisele hea võimaluse luua 

kontakti kohalike väiketoot-
jatega, teha tehinguid taime-
müüjatega, uudistada põllu-
majandusmasinaid ja loomi 
ning vajadusel saada vajalikke 
näpunäiteid esimeste katse-
tuste tegemiseks põlluma-
janduse või aianduse vallas. 
Igal talul on oma programm, 
millega näidatakse oma talu 
eripärasid.

Avatud talude põhipäev 
on pühapäev, 25. juuli, mil 
on avatud kõik osalevad ta-
lud. Taludel on võimalus olla 
avatud ka laupäeval, millest 
ürituse infomaterjalides edas-
pidi täpsemalt teada antakse. 
Näiteks eelmisel aastal olid li-
gemale kolmveerand taludest 
avatud lisaks pühapäevale ka 
laupäeval.

Avatud talude päevale re-
gistreerumine taludele, ma-
aettevõtetele ja põllumajan-
dustootmistele toimub sel 
aastal aprillis ning peagi an-
takse selle kohta ka lisainfot. 

Sarnaselt eelmisele aastale 
ning erinevalt varasematest 
aastatest füüsilisi infopäevi ei 
koraldata. Selle asemel toi-
muvad märtsi alguses mõned 
veebipõhised infoseminarid 
kõigile huvilistele.

2020. aastal oli üle Eesti 
avatud 281 talu, kuhu tehti 
nädalavahetusel kokku üle 
213 000 külastuse. Tegu oli 
kuuel järjestikusel aastal toi-
munud avatud talude päeva 
külastusrekordiga.

Avatud talude päeva kor-
raldavad Maaeluministee-
rium, Põllumajandusuurin-
gute Keskus, Eesti Põllu-
majandus-Kaubanduskoda 
ning Eestimaa Talupidajate 
Keskliit. Avatud talude päe-
va korraldamist rahastatakse 
Eesti maaelu arengukavast 
2014–2020 ja Euroopa Maa-
elu Arengu Põllumajandus-
fondist.

Kuulutaja

Unistuste Tööandja erapreemia sai Virumaa kolledž
TalTech Virumaa kolledž 
osales Marketingi Instituu-
di ja CVKeskuse korraldatud 
Unistuste Tööandja 2021 
konkursil ning pälvis kooli-
tusfirma Invicta eripreemia.

Kas haridusasutus võib olla 
unistuste tööandja? Kuidas 
mõjutab juba aasta kestnud 
pandeemia ning raske igapäe-
vatöö haridustöötaja elukutse 
mainet? Kuidas hindavad kol-
ledžit siin töötavad inimesed 
ja kuidas paistab see väljapoo-
le? Just nendele küsimustele 
otsis vastust Tallinna Tehni-
kaülikooli Virumaa kolledži 
juhtkond osaledes esmakord-
selt Unistuste Tööandja 2021 
konkursil. Konkursi raames 
viidi läbi uuring kolmel eri-
neval tasandil: millisena näe-
vad juhid oma organisatsioo-
ni kui tööandjat; missugusena 
näevad praegused töötajad 
oma tööandjat ja millisena 
paistab asutus potentsiaalse-
tele töötajatele.  

Uuringus osales pea 85% 
kolledži töötajatest ja 90 po-

tentsiaalset töötajat. Kolledž 
oli uuringus osalejatest ainus 
organisatsioon, kus potent-
siaalsete töötajate osakaal 
uuringus osalejate seas oli 
suurem. Uuringust selgus, et 
suurem osa nii kolledži tööta-
jatest kui ka potentsiaalsetest 
töötajatest, pidasid oluliseks 
viia ellu olulist missiooni ha-
riduses ja regiooni arengus. 

Akadeemiliste ja mitteaka-
deemiliste töötajale inspiree-
rib ühtne, hooliv ning multi-
kultuurne kolledži meeskond.

„Üks ei ole meeskond. Ala-
tes kahest inimesest on grupp 
ja kujuneb kollektiiv. Mees-
kond kujuneb siis, kui on 
ühine eesmärk, mille nimel 
ka kõik meeskonnaliikmed 
on valmis vastutama,“ selgi-

tas Virumaa kolledži direktor 
Mare Roosileht. Ta leiab, et 
moodustunud tervikpilt aitab 
kolledžil mõista oma tugevu-
si tööandja brändingus ning 
kuhu suunas seda arendada. 
„Uuringu tulemus näitas, et 
oleme õigel teel ning kolledži 
kui tööandja kommunikat-
sioon peab olema suunatud 
missiooni täitmisele. Viru-
maa kolledži olulisus Ida-
Virumaal, kuid ka ühiskon-
nas laiemalt, kasvab tuntavalt 
õiglase ülemineku perioodil,“ 
märkis Roosileht.

11. veebruaril 2021 toimu-
nud tööandja brändi teema-
lisel „Unistuste tööandja: 100 
ideed“ veebikonverentsil või-
tis Virumaa kolledž koolitus-
firma Invicta eripreemia. 

Konkurssi korraldatakse 
alates 2013. aastast. Sel aastal 
osales konkursil 16 ettevõtet 
ja organisatsiooni. Välja anti 
7 auhinda. 2021. aasta unis-
tuste tööandja tiitli pälvis 
Nortal AS. 

Kuulutaja

TalTech Virumaa kolledž tähistas eelmisel aastal 20. tegevusaastat. Foto: Dmitry Matveev
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MÕNE REAGA

Rakvere koeraomanikud said 
lemmikutele esimese jalutusväljaku
Veebruari algus tõi Rakvere koeraomanikele hea uudise – 
valmis kauaoodatud koerte jalutusväljak, mis rajati linna-
metsa äärde Päikese 9 kinnistule.

Jalutusväljak koosneb kahest omavahel piirdeaiaga eralda-
tud aedikust – üks suuremate, teine väiksemate koerte jaoks, 
kus saab oma lemmikutel lasta turvaliselt ilma rihmata joos-
ta. Suurtele koertele mõeldud aediku pindala on ligi 1000 
ruutmeetrit, väikestele koertele umbes 700 ruutmeetrit. Ta-
gamaks koerte ohutumat sisse- ja väljalaskmist jalutusvälja-
kule, rajati aedikute ette tambur ehk n-ö koridor.

Väljakut ümbritseb keevisvõrgust piirdeaed, paigaldatud 
on infotahvlid, prügikastid ja valgustus. Kevadel kui lumi su-
lab, saavad paika veel pingid ja koertele mõeldud atraktsioo-
nid, et pakkuda neile väljakul rohkem tegevust.

Ettevalmistused koerte jalutusväljaku rajamiseks algasid 
sügisel. Linnametsnik Taavi Saare sõnul valmistas linn platsi 
ise ette, eemaldati suuremad kivid ja kännud, siluti maapind. 
Jalutusväljak rajati olemasolevate mändide alla, seega säilitati 
kõrghaljastus.

„Soov oli säilitada võimalikult looduslik ilme, sellepärast ei 
pidanud ka puid maha võtma. Kuna koerte jalutusväljak asub 
linnametsa ääres, kasutati väljaku ehitamise eeltöödeks osa-
liselt linnametsa majandamisest saadud rahalisi vahendeid. 
Linnavalitsuses on kokku lepitud, et linnametsa majandami-
sest ja hooldustöödest saadud rahalistest vahenditest suuna-
takse enamus tagasi linnametsa puhkevõimaluste arendami-
seks ja virgestusvõimaluste mitmekesistamiseks. Et metsaga 
teenitud raha läheks metsa tagasi,“ rääkis linnametsnik.

Rakvere linna koerte ja kasside pidamise eeskirja koha-
selt peab koer olema avalikus kohas alati jalutusrihma otsas, 
lahtiselt võib koera jooksma lasta ainult spetsiaalselt koer-
te treeninguks, jooksutamiseks jms eraldatud ja tähistatud 
maa-alal.

Kuulutaja

Väljak asub linnametsa ääres Päikese 9 kinnistul. Foto: Rakvere linnavalitsus

TÄNA MAAILMAS

1954: Krimm lülitati Ukraina koosseisu
Täna 67 aastat tagasi, 19. veeb-
ruaril 1954. aastal anti Nõuko-
gude Liidus välja määrus, et 
Krimm liigutatakse Venemaa 
Föderatsiooni koosseisust Uk-
raina Nõukogude Sotsialist-
liku Vabariigi koosseisu. See 
sündmus tekitab kahe riigi – 
Venemaa ja Ukraina vahel 
lahkhelisid tänase päevani 
ning absoluutset tõde on pea-
aegu võimatu leida.

Ukraina koosseisus oli 
Krimm kuni 2014. aasta keva-
deni, kui Venemaa annektee-
ris poolsaare ja liitis Krimmi 
ebaseaduslikult enda territoo-
riumiga. Pärast seda hakati 
eriti aktiivselt rääkima 1954. 
aasta sündmustest, kui Krimm 
maandus ootamatult Ukraina 
rüppe. Arutati, miks ja kuidas 
vastav otsus 60 aastat tagasi 
Moskvas vastu võeti.

Sagedamini on kerkinud 
esile tees tolleaegse parteijuhi 
Nikita Hruštšovi „kuningli-
kust kingitusest“ Ukrainale, 
mida on selgitatud enamasti 
sellega, et Hruštšov oli enam 
kui kümme aastat töötanud 
juhtivatel ametikohtadel Uk-
rainas, ta oli Ukrainast vai-
mustuses ja tahtis oma „teisele 
kodumaale“ head teha. Lisaks 
oli Hruštšovi abikaasa ukrain-
lanna ja mõne kuulduse järgi 
olevat mees tahtnud naisele 
teha Krimmi näol luksuslikku 
kingitust. Samas ei tohi unus-
tada, et Nõukogude Liidus 
oli territoriaalne omand üsna 
tinglik mõiste, sest tollal oli 
kõik nõukogulikult ühine.

Kuigi Hruštšov oli 1954. 
aastal Nõukogude Liidu Kom-
munistliku Partei juht, polnud 
tema positsioon sugugi kin-
del ega vankumatu ning rii-
ki valitsesid tegelikult Stalini 
kunagised alluvad Molotov, 
Malenkov, Vorošilov ja teised. 
Seetõttu ei saanud Hruštšov 
ainuisikuliselt langetada sel-
list tähtsat otsust, nagu ühe 
territooriumi äraandmine vä-

hemusrahvusele (ukrainlas-
tele), mis oleks kahju teinud 
„vanemale vennale“ ehk vene 
rahvale.

Krimm oli alla käinud
Tegelikult loovutati arvata-
vasti Krimm Ukrainale puht-
majanduslikel põhjustel. Asi 
oli selles, et enne ja pärast 
Teist maailmasõda küüditati 
Krimmist etnilise puhastuse 
käigus sakslased, tatarlased, 
kreeklased, armeenlased ja 
paljud teised rahvad, keda 
süüdistati nõukogudevastali-
suses või koostöös Saksa oku-
pantidega. Nii vähenes Krim-
mi elanikkond mitu korda ja 
majandus käis kiiresti alla.

Et kuidagigi Krimmi olu-
korda parandada, kästi Ukrai-
na NSV võimudel varustada 
poolsaart vee ja elektriga, sest 
isegi seda polnud seal piisavalt. 
Ehkki küüditatute asemele 
toodi Krimmi sisse hulgaliselt 
venelasi, ei saanud nad sealse 
põllundusega hakkama, kuna 
ei osanud kasvatada viina-
marja, tubakat, õlikultuure. 
Lambakasvatus suri peaaegu 
täielikult välja.

Kümneaastase oskamatu 
majandamise tulemusel oli 
Krimm jõudnud suurde kriisi 
ja nii tuldi Moskvas mõttele, 
et Krimmi suudavad päästa 
üksnes ukrainlased. Ukraina 
kolhoosnikud oskasid kas-
vatada lõunamaiseid juur- ja 
puuvilju ning ka klimaatilised 
tingimused olid mõlemal pool 
küllaltki sarnased.

Elu saadi ree peale
Siiski oli ka Hruštšovi käsi 
kogu selles loos mängus. Ni-
melt külastas Hruštšov 1953. 
aasta septembris Krimmi ja 
nägi oma silmaga, mis seal 
toimub. Parteijuhi väimees 
Aleksei Adžubei on meenu-
tanud: „Nikita Sergejevitši 
ümber kogunes rühm kol-
hoosnikke. Kuna kohtumine 

oli tõepoolest asjalik ja mitte 
protokolliline, siis kõneldi 
ausalt. Talupojad kurtsid, et 
kartul siin ei kasva, kapsas 
närtsib, tingimused on välja-
kannatamatud. „Meid peteti,“ 
kostis rahvahulgast kõige sa-
gedamini.“

Samal õhtul sõitis Hruštšov 
Kiievisse, et veenda Ukrai-
na NSV juhtkonda abistama 
hätta sattunud krimlasi. „Seal 
vajatakse lõunamaalasi, kes ar-
mastavad aiandust, maisi, aga 
mitte kartulit,“ oli Hruštšov 
öelnud.

1953. aasta septembris ot-
sustati NLKP keskkomitees, 
et Krimmi poolsaar antakse 
üle Ukrainale, kuna Krim-
mi majandus on nagunii juba 
üsna seotud Ukraina majan-
dusega. Ka Krimmi kohali-
kud võimud otsustasid seda 
ettepanekut toetada. Seejärel 
viidi talvekuudel läbi inten-
siivne ideoloogiline töö ja kui 
kõik juriidilised instantsid olid 
läbitud, kuulutati 19. veeb-
ruaril 1954 ajalooline otsus 
välja. Ametlikult läks Krimm 
Ukraina alluvusse 26. april-
lil 1954, kui vastava seaduse 
võttis vastu NSV Liidu par-
lament – Ülemnõukogu, mis 
tegi ka vastava muudatuse ter-
ritooriumite kuulumise osas 
põhiseadusesse.

Juba sama aasta kevadel 
hakkas Ukrainast saabuma 
Krimmi uusasunikke ja vähem 
kui viie aasta pärast olid tule-
mused silmaga näha. Ehitati 
niisutuskanal, rajati maailma 
pikim trollibussiliin, taastati 
sõja ajal purustatud Sevasto-
pol, stepipiirkonna majandus 
aidati taas jalgele. Krimmist 
sai kõrgelt arenenud rajoon ja 
seda hakati kutsuma „üleliidu-
liseks puhkekuurortiks“.

Kiire annekteerimine
Kuigi Venemaal seda seisu-
kohta eriti ei toetata, siis loo-
vutati Krimm 67 aastat tagasi 

Ukrainale peamiselt seetõt-
tu, et Venemaa keskvõim ja 
Krimmi kohalikud võimud ei 
saanud majanduse arendamise 
ja sõjajärgsete taastamistööde-
ga poolsaarel hakkama ning 
lisaks oli vaja niisutuskanalit, 
mille ehitamisega venelased 
polnud selle ajani hakkama 
saanud. Kõike seda arves-
se võttes otsustati Moskvas 
minna kergemat teed möö-
da ja probleemidest kubisev 
Krimm lükata pragmaatilistel 
kaalutlustel Ukraina kaela.

Ei saa ära unustada ka fak-
ti, et piirkondade üleminekut 
ühest alluvusest teise oli Nõu-
kogude Liidus toimunud ka 
juba enne Krimmi juhtumit. 
Nii läks 1924. aastal Donetski 
kubermangu Taganrogi ring-
kond Ukraina alluvusest Ve-
nemaa võimu alla ning hiljem 
sai sellest Rostovi oblasti üks 
rajoonidest, kuigi suurem osa 
sealsetest elanikest olid uk-
rainlased. Ka 1910. aastate lõ-
pust kuni 1920. aastate lõpuni 
läksid veel mitmed territoo-
riumid Nõukogude Ukraina 
koosseisust Nõukogude Vene-
maa koosseisu. Seetõttu võib 
öelda, et Krimm anti Ukraina-
le tänutäheks varem Ukrainalt 
saadud maa-alade eest.

Nõukogude Ukraina koos-
seisu kuulus Krimmi oblast 
aastatel 1954–1991, misjärel 
muutis Krimmi omavalit-
sus mitmel korral nimetust, 
kuid enamasti oldi nõus jää-
ma edaspidigi Ukraina koos-
seisu. Selline olukord kestis 
kuni 2014. aasta kevadeni, kui 
Krimmi annekteeris mõne 
nädala jooksul Venemaa. Väe-
võimuga Krimmi äravõtmist 
Ukrainalt ja liitmist Venemaa-
ga ei tunnista Ukraina kõrval 
siiamaani seaduslikuks ka pal-
jud maailma riigid ja rahvus-
vahelised organisatsioonid.

Allan Espenberg
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Pidulauale praad siilike 3,99 €/kg

Oma Põrsas pakub värske ja eestimaise

sealiha TASUTA KOJUVEDU al 2kg
(Rakvere, Vetiku, Mõdriku, Vinni, Pajusti, Kehala, Viru-Jaagupi)

Rohkem infot ja hinnakirja leiad meie kodulehelt

www.omaporsas.ee

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB
VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU
ENAMPAKKUMISE KINNISTUTE
HOONESTUSÕIGUSEGA
KOORMAMISEKS

Enampakkumise teel koormatakse Rakvere linna Lennuvälja
tööstusala kinnistuid Papiaru tn 29 ja Nortsu tee 30.

Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks ja enampakkumise
alghinnaks (aastatasu) on kinnistu Papiaru tn 29 osas 0,14 €/m²
kohta ning kinnistu Nortsu tee 30 osas 0,20 €/m² kohta.

Pakkumuste esitamise kuupäev on 19. aprill 2021.
Hoonestusõiguse enampakkumise ning hoonestusõiguse
seadmise tingimustega on võimalus tutvuda Rakvere linna
veebilehel https://rakvere.kovtp.ee/et/rakvere-linn-ostab-asju-
teenuseid-ehitustoid
Lisainfo: Mati Jõgi, linnavaraspetsialist, 322 5883, 5255167
mati.jogi@rakvere.ee

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA
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SOODUSTUS KUNI 20%

Linnuse 7, Rakvere
tel 324 0044, 526 0155
info@linnuseauto.ee, www.linnuseauto.ee

ÕLIFILTRID, MOOTORIÕLID,
KLAASIPUHASTAJAD,

AUTOAKUD JA AUTOPIRNID

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

SUUR SOODUSMÜÜGI
AEG ON KÄES!
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