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Rakvere linnapea Triin Vareki kõne vabariigi 
aastapäevale pühendatud vastuvõtul
Armsad külalised, 
head Rakvere sõbrad!

S uur rõõm on tervitada teid 
Eesti Vabariigi saabuva saja 
viienda aastapäeva puhul 

täna just siin, vastvalminud Rakve-
re riigigümnaasiumi hoones, mis 
on Rakvere jaoks üsna tähenduslik, 
võiks öelda, et sümbolina mitme-
tähenduslik – üks etapp ajaloos on 
lõppenud, linnaruumi rikastab uus, 
kaunis ehitis, aga sellest veelgi täht-
sam on sisu – nii nagu usun, on ka 
meie linna puhul. Linn üksi ei ole 
midagi. Rakverest teevad Rakvere 
meie inimesed – teie, meie sõbrad, 
koostööpartnerid nii avalikus kui 
erasektoris, ettevõtjad, linlased, ko-
gukonnad, ühendused. Kõigile teile 
kuulub tänu linna elu edendamise, 
edasiviivate otsuste ja võimaluste 
loomise eest. Aitäh!

Aasta 2022 muutis maailma. Eesti 
Vabariigi saja neljas sünnipäeva-
hommik tõi kohutava teate Ukrai-
nas alanud sõjast ja sõda on meid 
kõiki puudutanud. Me teame, et 
ukrainlaste võitlus vabaduse eest on 
ka võitlus meie vabaduse eest. Sõda 
kestab ikka veel, aga Ukraina rahvas 
on juba kogu maailmale tõestanud, 
et nende vaprus ei väsi. Iga väiksem-
gi toetus neile on oluline. Kõik, kes 
on oma abiga panustanud – südam-
lik tänu teile! Rakvere linn, Viru-
maa, Eesti on saanud uueks koduks 
paljudele sõjapõgenikele ja see abi, 
mis nad on siin saanud ei ole vähem 
tähtis, kui Ukrainasse saadetud abi. 
Ka meie ei tohi väsida! Toetus peab 

jätkuma ning jätkubki. Elame lootu-
ses ja ootuses – võit Ukrainale! Väge 
täis rahvale!

Ja meil on väge täis linn. Sest 
Rakveres on headuse väge, tarkuse 
väge, julguse väge, koostöö väge, et-
tevõtluse ja ettevõtlikkuse väge.

Suvel teisaldasime väevõimuta 
punamonumendi. Ja Rakvere linna-
le tuli väekaid tunnustusi, mille üle 
oleme uhked.

Rakvere põhikoolide töö- ja teh-
noloogiakeskus pälvis mitmeid mai-
nekaid tiitleid – ja seda aastal, kui 
täitus 425 aastat hariduselu andmi-
sest Rakveres.

Tähistasime 720 aasta möödumist 
Lübecki linnaõiguste saamisest ja 
kandsime uhkusega Euroopa Spor-
dilinna tiitlit; esmakordselt said lin-
lased nüüd võimaluse esitada ideid 

linna kaasavasse eelarvesse; astusi-
me suure sammu rohelise Rakve-
re suunas kui linnaliine hakkasid 
teenindama keskkonnasõbralikud 
gaasibussid; arendasime elanikkon-
nakaitset avalike varjumiskohtade 
märgistamisega, tegime suure inves-
teeringu sporditaristusse ja noorte 
rõõmuks – valmis Eesti suurimaid 
pumptrack’e ja rattapark, kaasaegne 
peremänguväljak ja palju muud.

Aasta isa tiitli pälvis rakverlane 
Edvin Lips. Ja homme on meil kõigil 
põhjust kaasa elada „Eestimaa uhku-
se“ telesaatele (oli eetris 19. veeb-
ruaril – toim), kus tunnustatakse 
Rakvere linna sotsiaalosakonna juh-
ti, Kersti Suun-Deketit. Selle üle on 
mul eriliselt hea meel, et valdkonda 
ja inimesi, kes läbi viimaste aasta-
te kriiside on tohutult panustanud, 
märgatakse.

2022 oli ühtsuse aasta. Usun, et 
see aasta õpetas meile taas rohkem 
ühte hoidma ja ühiselt pingutama. 
Et see aasta õpetas meid taas roh-
kem mõtlema ka teistele, õpetas 
andma ja tuletas meelde, et elu on 
ajalik. Miski ei ole igavene. Oli töi-
ne, tegus ja tunnustusterohke aasta.

Tulevikule vastu astume aga jul-
gelt. Suur unistus Arvo Pärdi muu-
sikamajast saabki teoks ja usun, et 
juba mõne aasta pärast tähistame 
seal Eesti sünnipäeva. Käivad ette-
valmistused jalgpallihalli rajamiseks. 
Loome uue elurajooni, kus võima-
lik endale kodu luua. Linn areneb 
ja kasvab, siin on hea elada. Ärate-
gemise asemel teeme me Rakveres 

ära seda, milles oleme kokku leppi-
nud. Kodukoha armastus ja austav 
suhtlus kolleegidega võimaldavad 
linna arengutesse panustada kirega. 
Rakvere saab olla ainult nii hea kui 
head me ise oleme. Eesti saab olla nii 
õnnelik, kui õnnelikud me ise ole-
me. Rahu saab olla seal, kus me seda 
loome, hoiame ja kaitseme.

Tulemus sünnib koostöös ja head 
koostööd soovin ka eesolevaks 
aastaks.

Kriisid on meid karastanud. Tea-
me, et ühiselt tuleme toime. Muret 
ja raskusi on kergem kanda neid ja-
gades. Soovin teile tervist, rõõmu, 
positiivset ellusuhtumist ja headust.

Sada viis aastat vabariiki ja vaba-
dust – oma maad, oma rahvast, oma 
kultuuri, oma linna. Palju tarkust ja 
üksmeelt meile, et seda kõike hoida 
veel järgmiseid sajandeid. Väärtus-
põhiselt, armastusega.

Ma lõpetan Urmas Oti sõnadega: 
„Ma tahan soovida, et te hoiaksite 
neid inimesi, kes on teile kallid, et 
te kohtuksite nendega, et te ütlek-
site neile, et te olete neid otsinud ja 
armastanud. Et te elurutus üksteist 
ära tunneksite, et te mõtleksite nei-
le, kellega me enam mitte kunagi ei 
kohtu. Ja ärge unustage lihtsat, kuid 
väga tähtsat asja – tundke rõõmu 
väikestest asjadest ja olge mõnikord 
ka õnnelikud.“

Aitäh veelkord. 
Palju õnne selle aasta 

Kroonimärgi saajatele.
Elagu Rakvere, elagu Eesti!

Triin Varek möödunud laupäeval toimunud 
Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühenda-
tud vastuvõtul Rakvere riigigümnaasiumis. 
Foto: Kalev Lilleorg
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Rakvere linna teenete-
märgi pälvisid Gunnar 
Tõnning ja Aivar Lõhe 

R akvere linn tunnustas tänavu linna teenete-
märgiga kaht silmapaistvat inimest. Rakvere 
Kroonimärgi pälvivad tunnustatud ujumis- ja 

triatlonitreener ning sporditegelane Gunnar Tõnning 
ja AS-i Rakvere Vesi kauaaegne tootmisjuht Aivar 
Lõhe.

Teenetemärgid anti üle Rakvere linnapea Triin Va-
reki ja linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkami Eesti 
Vabariigi 105. aastapäeva vastuvõtul 18. veebruaril.

Nii Eestis kui rahvusvaheliseltki tunnustatud uju-
mis- ja triatlonitreener ning sporditegelane Gunnar 
Tõnning pälvis tunnustuse pikaajalise tulemusliku töö 
eest Lääne-Virumaa ja Rakvere spordielu arendamisel.

Gunnar Tõnning on tulnud kümnel korral ujumises 
Eesti meistriks ning püstitanud 23 Eesti rekordit. Oma 
kogemusi on ta edukalt rakendanud Lääne-Virumaa ja 
Rakvere spordielu arendamisel. Alates 2004. aastast on 
Gunnar Tõnning Rakvere spordikooli ujumistreener 
ning samuti on ta juba paarkümmend aastat tegelnud 
linna koostööpartnerina Rakvere kooliõpilastele uju-
mise algõpetuse andmisega MTÜ-s Wiru Swim. Tema õpilased, kellest rah-
vusvaheliselt tuntuimateks triatlonist Kaidi Kivioja ja ujuja Ralf Tribuntsov, 
on saavutanud arvukalt medalikohti Eesti meistrivõistlustel ning erinevetel 
rahvusvahelistel võistlustel. Erandiks ei olnud ka äsja lõppenud 2022. aasta. 
Gunnar Tõnning koos oma pereliikmetega on olnud aktiivne ujumiselu ja 
võistluste korraldaja ning praktiliselt nullist üles ehitanud tulemusliku ja pü-
hendunud Rakvere ujumiskogukonna.

AS-i Rakvere Vesi tootmisjuht Aivar Lõhe pälvis tunnustuse pikaaegse ja 
märkimisväärse panuse eest Rakvere linna ja lähiümbruse veemajanduse ja 
-taristu arendamisel.

Aivar Lõhe on väga põhjalik ja pühendunud, oma valdkonna tippspetsia-
list, kelle pea 25aastane töökogemus on teinud temast Eesti veemajanduses 
ühe kõige kompetentsema ja kolleegide poolt hinnatuma tootmisjuhi. Ta on 
ka suurepärane meeskonnamängija, kelle töösse suhtumise võib kokku võtta 
ühte lausesse: ainult parim on küllalt hea.

Kuulutaja

Gunnar Tõnning. 
Foto: erakogu

Aivar Lõhe. Foto: 
erakogu

Palju õnne   armas kodumaa!
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Head Lääne-Virumaa inimesed!

P alju õnne meie armsa Eesti 105. 
sünnipäeval! Oleme rõõmsad 
ja uhked, et saame elada vabal 

maal, vabas riigis. Teame, et aasta taga-
si alanud sõda Ukrainas on meid kõiki 
puudutanud ja nende võitlus vabaduse 
eest on ka meie võitlus. Kindlasti on see 
aasta meile tuletanud veel rohkem meel-
de ühtsuse, sõpruse ja liitlaste olemas-
olu olulisust. Ka seda, et vabadus ei ole 
iseenesest mõistetav ja kõik koos peame 
pingutama, et hoida oma riiki, hoida 
vabadust.

Esmaspäevast, 27. veebruaril algab 
valimisnädal, võimalik on e-hääletada 
interneti teel või erinevates valimisjaos-
kondades. Valimispäev on 5. märts. Kõi-
gi teie arvamus, teie valik ja otsus loob 
järgnevate aastate Eesti. Kutsun teid 
kindlasti valimistel osalema, mitte jätma 
otsuse tegemist teiste hooleks. Toetage 
kandidaati, keda usaldate ning peate vää-
riliseks oma maakonna esindajaks. Au-
sus, töökus, koostöövalmidus ning -tahe 
on kindlasti olulised märksõnad. 

Keskerakonna riigikogu valimisplat-
vormi läbiv mõte on, et väärikalt taga-
tud toimetulek on tagatud igale Eestimaa 
inimesele. Eestit ei tohi lõhestada, kind-
lasti mitte ka inimeste elatustase. Noor-
te ja perede jaoks peame oluliseks tõsta 
esimese ja teise lapse toetust saja euro-

ni ehk samale tasemele nagu praegu on 
kolmanda ja enama lapse toetus. Pension 
peab tõusma, moodustades keskmisest 
palgast vähemalt 40 protsenti, mis ta-
gaks inimväärse toimetuleku, mitte pi-
deva mure, kas peale kommunaalarvete 
tasumist ja ravimite soetamist jääb pii-
savalt raha ka toiduainetele. Alandame 
ravimite ja toidukaupade käibemaksu, 
suuname tervishoidu lisaraha ravijärje-
kordade lühendamiseks. Toetame tea-
dus- ja haridussektori rahastuse tõusu. 
Ja mingil juhul ei tohi jääda tähelepanuta 
kohalikud omavalitsused, kes vajavad 
teede ja tänavate remondiks lisaraha.

Rahvaesindaja peab teadma koha-
likke muresid ning suutma teha polii-
tikaülest koostööd nende lahendami-
seks. Valituks osutudes teen südamega 
tööd kogu maakonna heaks nii nagu 
olen teinud tööd linnapeana ning jät-
kan Rakvere linnavolikogu liikmena. 
Seisan kindlalt inimeste heaolu ja piir-
konna arengu eest. Lääne-Virumaa 
ja meie inimesed peavad olema riigile 
sama tähtsad kui Kagu-Eesti või ida-
piir. Palun toetage minu kandidatuuri 
valimistel.

Austusega,
Triin Varek

Rakvere linnapea

KE valimisplatvormiga saab tutvuda siin: https://www.keskerakond.ee/et/45-hetkel-oluline/110-riigikogu-2023.html

SISUTURUNDUS

Tuuli Tomingas tegi laskesuusatamise
Läinud nädala pühapäeval lõppesid 
Saksamaal, Oberhofis maailma-
meistrivõistlused laskesuusatamises. 
Üheteistkümnel päeval pakkusid 
tugitoolisportlastele adrenaliinilak-
su ja positiivseid elamusi sportlaste 
ponnistused suusarajal ja lasketiiru-
des. Ilmaoludele vaatamata – kord 
tihe lumesadu, siis jälle udu, vihm ja 
liiga tugev tuul, jõudsid pjedestaalile 
parimatest parimad.

Viimastel aastatel on Eesti suu-
sasporti varjutanud ebaõnnestumi-
sed ja tumestanud Andrus Veerpalu 
dopinguskandaali järelmõjud. Ka 
laskesuusatamises pole Eesti sport-
lastel õnnestunud märkimisväär-
seid tulemusi saavutada. Latt on 
olnud üsna madalal ja heal juhul 
on loodetud jõuda 30 parema sek-
ka, mis annab maailmakarika sarjas 
punktikoha.

Ajaloolise tõe huvides väärib 
märkimist tõik, et seni on laskesuu-
satamises MM-ide parima tulemu-
se saavutanud Eveli Saue, kes tuli 
2011. aastal Venemaal Hantõ-Man-
siiskis 12ndaks. Meeste konkurent-
sis aga sõitis Roland Lessing 2015. 
aasta MM-il Soomes, Kontiolahtis 
20 km tavadistantsil 15ndaks.

Läbi aegade kõige kõrgemale ast-
mele on aga tõusnud Kaia Parve, 
kes võitis NSV Liidu koondisega 5 
MM-i kuldmedalit.

Oberhofis juhtus 15. veebruaril 
aga see, mida spordisõbrad pikisil-
mi oodanud olid. Tuuli Tomingas 
saavutas naiste 15 kilomeetri tava-
distantsil 6. koha. Kogu taasiseseis-
vumise aja jooksul pole mitte ükski 

laskesuusataja Eesti lipu all võistel-
des nii kõrget tulemust saavutanud. 
Ka Tomingase enda parim saavutus 
oli tänavusel MK-etapil Hochfilzeni 
sprindidistantsi 19. koht.

Tuuli Tomingas kihutas 15 km 
tavadistantsi rajale rinnanumbri-
ga 26. Lasketiirudes (2 lamades- ja 
2 püstitiiru) ei õnnestunud Tuulil 
kahele märgile pihta saada ja selle-
pärast lisati lõpptulemusele 2 trah-
viminutit. Kui Tuuli finišisse jõudis 
ja lõpuks selgus, et on lõpp-proto-
kollis kuues, ei suutnud ülekannet 
kommenteerinud reporterid rõõ-
must rõkatades emotsioone tagasi 
hoida. Ka siinkirjutajale valgusid 
pisarad silmanurka, et meie väi-
kene Eesti on lõpuks ometi näida-
nud ennast maailmaklassi kuuluva 
spordiriigina.

Tuuli Tomingas kommenteeris 
pärast võistlust ERR-i teleülekandes 
oma saavutust suhteliselt reljeefselt, 
et hommikul oli tal tunne, justkui 
läheks tapamajja, kuid võistluspin-
ges jumal hoidis teda.

„Olin oodatust etem ega olnud 
kõige entusiastlikum, aga suusk toi-
mis täna väga hästi ja kõik klappis,“ 
kiitis Tomingas hooldemeeskonda. 
Sportlase sõnul oli tal õnne ka, kuna 
paljud lasud olid märgi ääres. „Pime 
kana leiab ka tera,“ naljatas Tuuli 
Tomingas.

15 km tavadistantsil võtsid kak-
sikvõidu rootslannad – kuldmedali 
Hanna Öberg ja hõbeda Linn Pers-
son. Pronksmedali noppis itaallanna 
Lisa Vittozzi.

Tomingas osales pärast võistlust 
lilletseremoonial, millise au pälvi-
vad 6 esimest.

Ülejäänud Eesti koondise naistel 
nii hästi ei läinud. Susan Külm sai 
kuue trahviminutiga 59. koha, Regi-
na Ermits seitsme möödalasuga 73. 
ja Johanna Talihärm kaheksa trah-
viminutiga 77. koha.

Eesti laskesuusatajad suutsid 
spordisõpradele veel teisegi posi-
tiivse üllatuse pakkuda. 16. veeb-
ruaril toimunud paarissegateate-
sõidus saavutasid Tuuli Tomingas 
ja Rene Zahkna 27 võistkonna 
konkurentsis suurepärase 9. koha. 
Kuldmedali võitsid norrakad Jo-
hannes Thingnes Bö ja Marte Ols-
bu Röiseland, hõbemedali Austria 
koosseisus Lisa Theresa Hauser 
ja David Komatz, pronksi Itaalia 
koondislased Lisa Vittozzi ja Tom-
maso Giacomel.

Tuuli Tomingas tagas tavadis-
tantsil kuue parima hulka jõudmi-
sega koha pühapäeval, 19. veebrua-
ril toimunud ühisstardiga sõidus. 
Võistlusele pääsesid maailma 30 
parimat naislaskesuusatajat, nii 
MK-sarja esimesed 15 kui ka Ober-

hofi MM-i medalivõitjad ning pari-
maid tulemusi näidanud sportlased. 
Tomingase sprindi 40., jälitussõidu 
34. ja tavadistantsi 6. kohast piisas, 
et tagada koht 12,5 km pikkusesse 
ühisstardiga sõitu.

Spordisõbrad juubeldasid, kui 
Tuuli peale teist lamamistiiru nel-
jandana n-ö puhaste paberitega 
suusarajale tuiskas. Kahes püstitiirus 
enam nii hästi ei läinud. Tomingas 
saavutas lõpuks 20. koha, jättes selja 
taha Denise Hermann-Wick’i, kel-
lelt korraldajamaa Saksamaa pärast 
7,5 km sprindidistantsi võitu teist 
kuldmedalit ootas.

Naiste ühisstardiga sõidu või-
tis Hanna Öberg Rootsist, teiseks 
tuli Ingrid Landmark Tandrevold 
Norrast ja kolmandaks Julia Simon 
Prantsusmaalt.

Tomingase 20. koht tähistab aga 
Eesti koondise läbi aegade parimat 
tulemust naiste MM-i ühisstardiga 
sõidus. Varasem tippmark kuulus 
Eveli Sauele, kes sai 2007. aastal An-
terselvas 22. koha.

Erakordseks saavutuseks jääb aga 
Tuuli Tomingase 6. koht laskesuu-
satamise MM- il Oberhofis. Peale 
võistlust säutsus üks spordisõber 
Twitteris, et veebruaris õitsevad 
toomingad.

Ülle Kask

Ilmataat sportlasi ei hellitanud. Fotol on Tuuli Tomingas pärast naiste teatesõitu lõd-
vestuselt tulles. Tomingas rääkis, et 20 minutiga jõudis paks jope totaalselt läbi vettida. 
Ühisstardiga sõidu hakul kallas samamoodi kui oavarrest. „Õue minemine ei olnud just 
kuigi kutsuv,“ märkis ta ilmaoludele tagasi vaadates. Foto: erakogu

MM-il Eesti spordi ajalugu

Kuulutaja reede, 24. veebruar 20234



UUDISED

Tublid kaasvirulased,
kui ma kunagi Toompeale jalu-
tasin, lugesin trepiastmeid. Neid 
tuli palju. Üks tõukerattaga laps 
tihkus koos isaga mäest üles ro-
nides nutta. „Ära jonni,“ ütles 
isa, „siit üles minna on palju 
raskem, kui alla tulla“.

See lause võiks käia ka poliitikute 
kohta. Kuid tegelikult on neil just 
alla väga raske tulla. Ja nii jäävadki 
sinna Toompea lossi pikaks ajaks 
istuma stagneerunud nn „vettinud 
mägrad“, kel pole enam ei kirge ega 
ka ideid. On jäänud vaid omakasu ja 
kinnistunud toiduahelad. See suhtu-
mine tuleb uute tulijate vastu välja 
vahetada!

Olles veerandsada aastat tööta-
nud ajakirjanikuna, nõustusin ma 
neli aastat tagasi kandideerima Ees-
ti Konservatiivse Rahvaerakonna 
ridades Riigikokku. Kogusin toona 
828 valija toetuse. Sügav kummar-
dus selle eest teile veel kord!

Osalesin nelja aasta eest valimis-
tejärgsetel pingelistel koalitsiooni-
läbirääkimistel erakonna meedia 
esindajana, kui pandi kokku EKRE, 
Keskerakonna ja Isamaa kolmik-
liit, mis kujunes kahe aasta jooksul 

üheks tegusamaks ja Eestile kõige 
kasulikumaks valitsuseks üldse. Pa-
raku lõpetati see kooslus enneaeg-
selt ja kõik jäi pooleli.

Olen need aastad Riigikogu 
EKRE fraktsiooni nõunikuna näi-
nud poliitika tegemise köögipoolt 
igast küljest. Seda, kuidas mõned 
erakonnad Eestit tükkhaaval maha 
müüvad, on kõrvalt vaadata kriipi-
valt valus.

See kõik kokku on andnud mulle 
julgust poliitikas jätkata ja kandidee-
rida seegi kord EKRE ridades Lää-
ne-Virumaal kolmanda numbrina, 
et esindada virulasi Eesti poliitikas 
kõige kõrgemal tasemel, tehes kõik, 
et rahvuskonservatiivide põhiväär-
tused pääseksid esile rahvuslust 
maha salgavate ja inimestest hooli-
matute jõudude vastu. 

Olen alati olnud mures meie ise-
seisvuse säilimise pärast. Täna on 
see teema taas teravalt esil. Seda nii 
Ukrainas käiva sõja ja sellega kaas-
neva kui ka teiselt poolt Brüsselist 
tuleneva absurdsete ja rahvusriike 
eiravate survestamiste põhjusel.

Eelmise emotsionaalse ärkamisaja 
läbiteinuna näen süvenevat vajadust 
ja valmidust meie uueks ärkamiseks.

Ühiskonnas tekkinud pinged ja 

polariseerumine on vaja juhtida sel-
lisesse rahulikku kanalisse, kus meie 
väike rahvas saab sõbralikult ühes-
koos eksisteerida. Meie rahvusriik 
peaks olema just selline, millisena 
me seda üle kolmekümne aasta taga-
si ette kujutasime.

Kuigi EKRE-t püütakse konku-

rentide poolt süüdistada poliitilise 
spektri laial skaalal, on tõsiasi see, 
et tegemist on kõige eestimeelsema 
erakonnaga üldse. EKRE on kor-
ruptsioonivaba, rahvuslik, põhi-
mõttekindel seltskond, kes ei mõtle 
üksnes eliidile, vaid igale inimesele 
igas Eestimaa nurgas. Meil on ideid, 

kuidas Eesti vaesusest välja tuua.
Ajakirjanikuna pean oluliseks 

sõna- ja mõttevabaduse säilimist, 
mitte kedagi ei tohiks diskriminee-
rida tema mõtete või maailmavaate 
pärast.

Olles näinud elu nii Toompeal 
kui kõige kaugemas metsatares, os-

kan ära tunda eestimaalaste mure-
sid ka rohujuure tasandilt ning viia 
need valijatelt valitsejateni.

Paneme sisse järgmise käigu ja 
ühendame jõud, et tüürida maailma 
normaalsuse suunas.

EESTI EEST!

SISUTURUNDUS

17.–19. veebruaril toimus Kaitseväe Akadeemia (KVA) matke-
keskuses Tartus õppus Terav Ora 23, mis on Kirde maakaitse-
ringkonna (KiMKR) staapide ja allüksuste väljaõppe tsükli osa. 
Tegemist oli simulatsiooniõppega, kus taktikaliselt mängiti läbi 
õppuse Decisive Lancer 22 käsus ettenähtud ülesandeid. Viru 
malev on iga-aastaselt KVA matkekeskusega koostööd teinud 
alates 2020. aastast.

Õppusest Terav Ora 23 võtsid osa 
kõikide KiMKRi malevate, Alutagu-
se, Jõgeva, Järva, Viru SA (sõjaaja) 
staabid, koos oma erinevate allük-
sustega, malevate evakuatsioonirüh-
madega ning koostöös Politsei- ja 
Piirivalveameti Ida Prefektuuriga. 
Kokku osales tänavusel õppusel 180 

inimest.
„Tegemist on olulise õppuse-

ga, mis valmistab KiMKRi ette 
maakaitse täiendavaks komplektee-
rimiseks reservväelastega selle aasta 
sügisel,“ ütles KiMKRi ja Viru ma-
leva pealik Jaanus Ainsalu. „Selliste 
õppuste osas on oluline tähelepa-

nelikkus, hea meeskonnatöö ja kiire 
reageerimine. Samas info ja käsklu-
sed peavad liikuma mitte ainult kii-
relt, vaid oluline on ka sellele eelnev 
arusaam ülesandest, infoallikate täp-
sustamine ja sisu analüüs, järelduste 
tegemine, otsustamine ning hea ja 
vahetu omavaheline suhtlemine.“

KiMKRi allüksuste juhid peavad 
simulatsiooniõpet väga vajalikuks, 
kuna see annab olulise eelise väliõp-
puste raames täita püstitatud üles-
andeid tõhusamalt. Õppusest võtsid 
osa ka KiMKRi noorkotkad ja ko-
dutütred, kes said edaspidiseks väärt 
kogemuse. „Noored võtsid sellest 
õppusest osa kolmas kord, iga kor-

raga lähevad nad paremaks, samuti 
koostöö kaitseliitlastega, naiskodu-
kaitsjatega, PPA-ga on muutunud 
paremaks,“ ütles Noorte Kotkaste 
Viru maleva pealik Peep Puusik.

„Osalen analoogsel õppusel mit-
mendat korda, tundsin ennast häs-
ti ja sain kenasti hakkama. Samuti 
olen tegelenud muude taktikaliste 
mängudega ka varem, nii simulat-
siooniprogrammidega, aga ka VBSi-
ga. Kuigi vahe on olemas, siis minu 
jaoks on oluline see, et saame anda 
ka oma panuse riigikaitsesse, aida-
tes selliselt kaitseliitlasi ja naisko-
dukaitsjaid,“ ütles Noorte Kotkaste 
Viru maleva noorkotkas Mait San-

Simulatsiooniõpe Terav Ora 23 andis 180 osalisele väärt kogemuse
der Nõlvak. „Mina osalesin analoog-
sel õppusel esimest korda. Meeldis, 
oli huvitav, teistmoodi, kui meie 
muudel õppustel. Minu jaoks oli 
õpikoht olla kannatlik ja sain teada, 
et ei maksa heituda, kui kohe vastust 
oma küsimusele ei saa, sest teistel 
võib olla veelgi keerulisem olukord,“ 
ütles Kodutütarde Alutaguse ring-
konna kodutütar Kerda Parts.

Õppusel harjutas Kirde maakait-
seringkond koos oma partneritega 
laiapindset koostööd, et olla pare-
mini valmis erinevateks olukorda-
deks, sh suuremateks õppusteks, 
mis toimuvad välitingimustes. Kõik 
osapooled panustasid tublilt ja ette-
antud peaülesanne simulatsiooniõp-
pusel sai täidetud. „Tänan kõiki, kes 
õppusel osalesid. Eriline tänu Kait-
seväe Akadeemia matkekeskusele 
külalislahkuse eest, samuti meie ma-
levate tublidele noortele, kes aitasid 
oskuslikult simulatsioonis üksusi 
liigutada,“ ütles Jaanus Ainsalu.

Kaitseväe Akadeemia matkekes-
kus toetab kõiki analoogseid õppu-
si parima riist- ja tarkvaraga ning 
sealsed olmetingimused on igati 

tasemel. Matkekeskus loodi 2006. 
aastal eesmärgiga õpetada erinevaid 
üksusi simulatsiooniprogrammide 
abil täitma seatuid eesmärke, mis 
aitaks kaasa õppuste kvaliteedi tõst-
misele. „Simulatsiooni kasutamisel 
analoogse stsenaariumiga väliõp-
pusel on võtmesõnaks paindlikkus, 
säästlikkus aja kui rahaliste ressurs-
side osas,“ sõnas KVA matekeskuse 
vanemveebel Heiki Punga.

„Enne simulatsioonikeskusesse 
tulekut on mõistlik õppus läbi män-
gida paberil. Simulatsioonisüsteemis 
õppuse läbi mängimisel on ka teisi 
plusse, nt saab olukorda pidevalt ta-
gasi kerida, teha vigade parandusi, 
et seatud eesmärgid maksimaalselt 
hästi lahendada. Samas peab olema 
enda suhtes aus, iga olukord tuleb 
mängida läbi võimalikult realistli-
kult, muidu jääb vajalik õpikoht saa-
mata. Ettenägelikkus stsenaariumi 
koostamisel teeb õppuse mitmeki-
hilisemaks ja annab osalistele komp-
lekssema oskusteabe edaspidiseks,“ 
selgitas Punga.

Kuulutaja
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TEHO PAULUS

1059
HARIDUS
1. Lastele tasuta huviringid.
2. Haridusse ja teadusesse 5% SKP-st.
3. Õpetajate miinimumpalk vähemalt 2 Eesti keskmist palka.

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

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

TASUB TEADA

K uldse vapimärgiga tunnus-
tatakse inimest, kes oma sil-
mapaistva töö ja tegevusega 

on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Vi-
rumaa arengule. Samuti muude saa-
vutuste eest, mis on toonud au ja 
tunnustust maakonnale. Kuldse va-
pimärgi pälvis tänavu viis inimest.

Mall Lepiksoo – 
panuse eest maakonna 
tervishoiuvaldkonda

Mall Lepiksoo lõpetas Tartu üli-
kooli arstiteaduskonna ravi erialal 
1971. aastal. Sisehaiguste eriala 
internatuuri läbis Pelgulinna haig-
la kardioloogia osakonnas. 1972. 
aasta sügisel suunati teda tööle 
Väike-Maarjasse, kus ta töötab tä-
nini. Aastatel 1975–1995 töötas ta 
Väike-Maarja haiglas sisehaiguste 
osakonna juhatajana ning õppis sel 
ajal süvendatult kardioloogiat. 1993. 
aastal alustas tööd eraarstina sise-
haiguste erialal.

1998. aastal ühines ta perearsti 
süsteemiga ja sooritas hiljem pere-
arsti eriala saamiseks eksami Tartu 
ülikoolis. Täna on tema patsientide 

nimistus umbes 2400 inimest. Oma 
tööd iseloomustab ta ise kui kirg-
likku armastuslugu, mis vajab kast-
mist, väetamist, toitmist.

Ta on osalenud mitmetes rahvus-
vahelistes kliinilistes patsiendi- ja 
ravimiuuringutes ning mentori-
na Euroopa perearstide projektis 
PrimCare IT. Mall Lepiksoo on 
olnud aastaid Eesti Arstide Liidu 
volikogu liige. Väike-Maarja valla-
volikogu liikmena on ta panustanud 
kohaliku elu edendamisse, tema 
südameasjaks oli tervisekeskuse ra-
jamine Väike-Maarjasse, mis tema 
enda abiga toimib ka tänasel päeval. 
Mall Lepiksoo juhtimisel tegutsev 
perearstipraksis on kuulunud üks-
teist viimast aastat Eesti kvaliteetse-
te perearstipraksiste hulka.

Jüri Vanajuur – 
panuse eest maakonna 
haridusvaldkonda

Jüri Vanajuur on olnud tegev ha-
ridusvaldkonnas alates aastast 1970. 
Ta alustas pedagoogina, on olnud 
huvijuht ja koolijuht. Jüri Vana-
juur on aktiivselt osalenud nii Eesti 

Vabariigi kui ka Lääne-Virumaa 
hariduselu kujundamisel ning aren-
damisel. Ta on töötanud koolijuhi-
na Kunda keskkoolis ning Vaeküla 
internaatkoolis. Aastatel 1988–2015 
töötas ta Vinni-Pajusti gümnaasiu-
mi direktorina.

Tugeva juhina on ta olnud eest-
vedaja ja motiveerija kooli aren-
dustöös ning viinud Vinni-Pajusti 
gümnaasiumi vabariigis tunnus-
tatud koolide hulka, mida iseloo-
mustavad õpilaste head riigieksa-
mitulemused, edukad osalemised 
maakondlikel ja vabariiklikel aine-
olümpiaadidel ning konkurssidel, 
aktiivne osalemine kogukonna- ja 
projektitöös ning pidev areng vasta-
valt ühiskonna vajadustele.

Peale direktori tööst loobumist 
töötas Jüri Vanajuur veel mõned aas-
tad füüsika õpetajana. Jüri Vanajuur 
on Lääne-Virumaa Haridusjuhtide 
Liidu liige alates 2006. aastast.

Tarmo Terav – panuse 
eest maakonna ette-
võtluse arengusse

Peale Eesti põllumajandusaka-

Ei ole üksi ükski maa
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kõne
Aasta tagasi korraldas Venemaa 
Valgevene-Ukraina piiril „õppused“. 
Oma riigi sünnipäeval saime teada, 
mis on sõna hind. Kõik, mida ja mil-
lesse olime uskunud, pöördus pea 
peale ja võib öelda, et maailm ei ole 
sellest hetkest peale enam endine.

Ka meie elu pole enam en-
dine. Igaühte meist mõjutab sõda 
Ukrainas. Keda otsesemalt, keda 
kaudsemalt. Keda rohkem, keda 
vähem. Keda emotsionaalsemalt ja 
empaatilisemalt, keda kaugemalt ja 
külmemalt. Keda isiklikumalt. Keda 
abstraktsemalt. Meie seas on neid, 
kelle pereliikmed või sugulased on 
sõjas. Neid, kelle sõbrad, tuttavad, 
kolleegid või kolleegide lähedased 
on tulerindel. Meie seas on neid, kes 

on võtnud sõjapõgenikke oma kai-
tse alla, kes panustanud finantsiliselt 
või aineliselt ning neid, kes panus-
tavad oma aega ja energiat vabataht-
likku tööd tehes. Igaühe panus loeb.

Fakt on, et see sõda muudab ja 
mõjutab midagi meis igaühes ning 
muudab ka meie rahvastiku sotsiaal-
set profiili. Vähim, mida teha saame, 
on ukrainlaste aktsepteerimine enda 
kõrval ning nende aitamine ühis-
konnaellu sulandumisel. Ka sõbralik 
naeratus, huvitundmine või abipa-
kkumine on suureks abiks. Meie 
teame, mille nimel nad võitlevad. 
Oma iseseisvuse, iseolemise ja ot-
sustusvabaduse eest! Vabaduse ja 
vaba olemise eest! Oma laste ja järel-
tulevate põlvede eest. Printsiibi eest, 

et igaühel on koht maa peal ning 
kellelgi pole õigust ega õigustust 
seda vägivalla teel võtta. Ka meie 
eest.

Me kõik teame une pealt sõnu, 
mis sidusid meid meie taasiseseis-
vumise eest võitlemisel ja kurja alt 
vabanemisel. Ühtehoidmine, ük-
steise innustamine ja toetamine 
ning vabaduse ihalus sai sõnadeks 
ning meie kultuurilugu uue peatüki, 
milles me „laulsime end vabaks“. 

„Ei ole üksi ükski maa“ sõnu 
teadis peast nii laps kui rauk. See 
sidus meie maakondi ja innustas 
inimesi uskuma ja ühte hoidma igas 
Eestimaa paigas. Teie valu oli meie 
valu ja vastupidi.

Ka Ukraina valu on meie valu. Ja 

meie inimlik kohustus on lähtuda 
sõnadest: „Ei ole üksi ükski maa!“.

Täna Ukrania, homme Gruusia, 
Leedu, Moldova või meie ise. Mi-
ski pole pärast aastatagust enam 
kindel. Nähtu pole usutav, kuuldu 
on kaheldav. Astusime ajastusse, 
mida dikteerivad isegi mitte enam 
pooltõed ja retoorika, vaid otsesed 
valed. Selle maailmaga tuleb meil 
kohaneda, tahame või mitte.

See uus kord seab meid kohustuse 
ette suhtuda kriitiliselt kõigesse, 
mida näeme ja kuuleme. Sõnadest 
olulisemaks on saanud teod, mille 
järgi hinnata usaldusväärust ja 
usutavust. Hea haridussüsteem, 
kriitilise mõtlemise arendamine ja 
tugev teaduslik baas annavad rah-
vale võimekuse püsida ja areneda.

Paratamatult määrab rahva 
käekäigu ka majanduse olukord 
ning julgeoleku tagab finantsiline 
võimekus. Haridus, majandus ja 

julgeolek on kolm jalga, millel ühe 
väikese riigi „taburet“ püsti seisab. 
See seab valitsuse valikute ette 
arvestada ja võidelda Euroopa Lii-
du tasandil rohkem meie ettevõtjate 
ja põllumajandusettevõtjate eest, 
hindama senisest enam õpetajaid ja 
nende tööd ning panustama enam 
haridusse ja julgeolekusse.

Olen uhke, et meil on targad 
ja haritud õpetajad ning korralik 
koolisüsteem, kus tuleb meie rahva 
kasvulava. Olen uhke meie oma-
valitsuse töötajate üle, kes kriiside 
sasipuntras leiavad tahet ja jaksu 
lahendada kohalikke probleeme 
ning panustada valla arengusse. 
Olen uhke meie ettevõtjate üle, kes 
visalt ja vapralt trotsivad kõrgeid 
elektrihindasid, tekkinud tarne- ja 
tooraineprobleeme ning mõningast 
ebavõrdsust Euroopa Liidu teatud 
riikides subsideeritavate või muul 
moel toetatavate ettevõtetega. Olen 

ikka öelnud, et headel aegadel on 
lihtne tegutseda ja lihtne on ka hea 
inimene olla. Ühe rahva olemuse ja 
saatuse määrab aga see, milline suu-
detakse olla rasketel aegadel ja kui 
empaatiliselt suhtutakse nendesse, 
kellel saatuse keerdkäikude tõttu 
hästi ei lähe.

Hoidkem üksteist, hoidkem oma 
ettevõtjaid, õpetajaid, kaitseväelasi 
ja -liitlasi, sõpru, naabreid ja kogu-
kondlasi! Hoidkem ukrainlasi ja 
neid, kel on raske. Ärgem laskem 
endal harjuda mõttega, et maailma 
dikteerib kurjus. Maailma dikteerib 
headus ja inimlikkus ning Eesti rah-
vas, vaatamata oma väiksusele, an-
nab sellesse suure panuse.

Elagu Eesti! Elagu Ukraina!

Einar Vallbaum,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 

esimees 

Omavalitsusliit omistas maakonna kõrgemad autasud kuuele inimesele
deemia lõpetamist 1987. aastal asus 
Tarmo Terav erialalisele tööle pea-
vetarstina Lõuna-Eesti põllumajan-
dusettevõttes ja tegi seda tööd kuni 
Eesti Vabariigi iseseisvuse välja 
kuulutamiseni. Alates 1994. aasta 
jaanuarist asus Tarmo tööle AS OG 
Elektra tegevjuhina. Ta omas olu-
list rolli AS OG Elektra kiires aren-
gus. Eesti Vabariigi algusaastatel oli 
oluline uute töökohtade loomine. 
1994. aastal oli ettevõttes 110 töö-
tajat ja Tarmo sealse karjääri lõp-
pedes umbes 1000 töötajat. Tema 
juhtimise all oli lisaks kaubandu-
sele ka linnu- ja seakasvatus ning 
toiduainetetööstus.

Järgmine suurem väljakutse oli 
Tarmol 2015. aastal, kui ta asus 
juhtima AS-i Vireen. Firma oli eba-
efektiivne ja Tarmo on tänaseks 
suutnud oluliselt parandada ettevõt-
te majandusnäitajaid. AS Vireen on 
kõigi tema poolt juhitud aastatel ol-
nud kasumlik. Tema korraldamisel 
on läbi viidud Eestis esinenud sigade 
aafrika katku kollete likvideerimised 
nii kodu- kui metsloomadel. Alates 
tema poolsest juhtimisest viidi need 
tööd läbi oluliselt kiiremini ja efek-
tiivsemalt kui varem.

Valeri Pormann – 
panuse eest maakonna 
spordivaldkonda

Praeguseks 50 aastat treenerina 
töötanud ja neist 46 Kadrinas maad-
lussaalis mütanud mees on rohke-
mal või vähemal määral treeninud 
ilmselt sadu lapsi ja noori. Valeri 
Pormann hakkas ise tegelema maad-

lusega1964. aastal Kohtla-Järve SK-
s. Paljude teiste võitude hulgas on 
ta tulnud 1972. aastal ja 1977. aas-
tal Kreeka-Rooma maadluses Eesti 
meistriks. Võitnud viiel korral esi-
koha Georg Lurichi mälestusvõist-
lusel. Valeri on olnud Eesti noorte 
maadluskoondise peatreener, omab 
vanemtreeneri kutset. Ta on ol-
nud aastatel 1999–2018 spordiklubi 
Kadrina juhatuse liige ning tree-
ner ning treeneritöö kõrvalt aas-
tatel 1999–2014 juhtinud Kadrina 
spordikeskust.

Praegu jagab Valeri igapäevaselt 
oma teadmisi ja oskusi Caaro SK-s 
koos poeg Marger Pormanniga. 
Nende juhendatavad on medalikoh-
tadel Eesti meistrivõistlustel ja maa-
delnud Euroopa tiitlivõistlustel.

Tänu tema ja tema õpilaste pü-
hendunud tegevusele on maad-
lus meie piirkonna laste ja noorte 
hulgas ülipopulaarne. Eriti kõrgelt 
tuleb hinnata tema tööd riskikäitu-
misega noortega nende käitumise ja 
väärtushinnangute kujundamisel.

Reet Lainla – 
panuse eest maakonna 
sotsiaalvaldkonda

Lääne-Virumaa Suurte Perede 
Ühendus asutati 23. märtsil 1994. 
aastal. Reet oli üks MTÜ asutaja 
liikmetest ja algusaastatel juhatuse 
liige. Reet Lainla valiti 20. detsemb-
ril 1997 juhatuse esimeheks ja on 
seda tänase päevani.

Ta on olnud organisatsiooni töö 
eestvedaja 25 aastat, sh organisee-
rinud koolitusi, viinud läbi palju 

erinevaid üritusi nii sisult kui ma-
staabilt. Suurimad üritused on ol-
nud Eesti Lasterikaste Perede Liidu 
(ELPL) suvekoolid, kuhu on olnud 
kaasatud kogu riigi suurpered.

Koostöös „Aitan Lapsi“ projektiga 
on Lääne-Virumaa suurpered saa-
nud külastada mitmeid teatrieten-
dusi. Igal aasta augustis toimuvad 
ELPL ja Selveri kampaania „Lapsed 
Kooli“, kus Lääne- Virumaa kam-
paania läbiviimise ja annetuste ja-
gamise eestvedajaks on olnud Reet. 
Ta on organiseerinud ja vahenda-
nud järjepidevalt peredele erinevaid 
abipakette, milleks on olnud toidu-
kaubad, riided, esmatarbevahen-
did, mööbel ja muu igapäeva eluks 
vajalik.

Lääne-Virumaa hõbedane vapi-
märk omistatakse mitte-eestlasele 
maakonnale osutatud eriliste teene-
te eest ja väljapaistvate saavutuste 
tunnustamiseks. Tänavu pälvis selle 
Alfred Heinzel – panuse eest maa-
konna ettevõtluse arengusse. 

Alfred Heinzel on Heinzel Hol-
ding Grupi omanik. Heinzel Gruppi 
kuuluv puitmassi tehas AS Estonian 
Cell on panustanud aastaid kohaliku 
piirkonna arengusse, toetades kul-
tuuri ja sporti. 2019. aasta välisin-
vestoriks ja aasta ettevõtteks kuu-
lutatud AS Estonian Cell on toonud 
Eesti majandusse üle 200 miljoni 
euro välisinvesteeringuid. Just selli-
sed välisinvesteeringud aitavad tuua 
Lääne-Virumaale ning Eestisse laie-
malt uusi teadmisi ja luua piirkonda 
uusi töökohti.

Kuulutaja reede, 24. veebruar 20236
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VÕTAME TÖÖLE:

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

TEENINDAJA TEENIB KUUS

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).

kuni1100 !€1100 !€



TÖÖ/KOOLITUS

Riigigümnaasium sai 
endale 3D-printerid
Lisaks 3D-printeritele jõudsid möödunud nä-
dalal riigigümnaasiumisse veel ka LCD ekraa-
nidega mikroskoobid, VR-prillide komplekt ja 
erinevad robootikavahendid.

Rakvere riigigümnaasiumi füüsikaõpetaja Raimo 
Maasik rääkis, et nimetatud digiõppevahendid aita-
vad oluliselt kaasajastada ja mitmekesistada noorte 
õppimisvõimalusi.

Näiteks pildil oleva 3D-printeriga saavad võimalikud 
tulevased insenerid reaalselt näha ja katsuda seda, mil-
le nad arvutis 3D modelleerimise kursuse käigus valmis 
joonestavad. „Lisaks arvutis joonestamisele ja 3D prin-

timisele õpivad noored samas ka füüsikat ja matemaati-
kat,“ rääkis Maasik.

11. klassi õpilane Ester Allaberg joonestas ja printis 
oma esimese projektina tuuliku. „See oli päris põnev, aga 
nõudis ka üsna palju nuputamist ja arvutamist, et kõik 
omavahel lõpuks klappima hakkaks,“ rääkis Allaberg. 
„Tahaks juba midagi suuremat ja ägedamat ka proovida 
printida,“ lisas ta.

Uute digiõppevahendite soetamiseks sai riigigümnaa-
sium toetust struktuuritoetuste projekti „IT õppevahen-
dite soetamine“ taotlusvooru raames.

Kuulutaja 11. klassi õpilased Ester Allaberg ja Evle Lys Tammik avastavad 3D printeri võimalusi. 
Foto: Kadri Mark 

Kuulutaja reede, 24. veebruar 2023 9

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

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 28.02 ja 22.03
B-kat e-õpe 28.02 ja 02.03
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 03.03 ja 24.03
Vene keeles esmaabi koolitus 31.03

SINU PÕHILISED
TÖÖÜLESANDED ON:

OLED SOBIV
MEESKONNALIIGE KUI:

SIND OOTAB
MEIE JUURES:

Lisainfo: +372 5855 9598

Kaubandusosakond võtab
oma meeskonda tööle

reklaamide ette-

valmistamine

toodete pildistamine

kodulehe ja sotsiaal-

meedia haldamine

oled täpne ja kohusetundlik

sulle meeldib kirjutada ja

oled tekstiloomes osav

oled positiivne, hea

ssuhtlemi oskuse ja

organiseerimisvõimega

naudid uute ideede

väljatöötamist ja kiiret

elluviimist

omad mõne kujundus-

programmi kasutamise

oskust

tööalane väljaõpe

vaheldusrikas töö

kindel sissetulek

kaasaegsed töö-

tingimused

võimalus kasutada

täisvarustuses jõusaali

tasuta transport

Rakvere-Tobia-Rakvere

ASSISTENDI

Võtame ühendust vaid sobivate kandidaatidega!

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile CV@OGELEKTRA.EE

(reklaami alal)

Lisainfo: +372 5855 9598

Võtame ühendust vaid sobivate kandidaatidega!

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile CV@OGELEKTRA.EE

PAKUN TÖÖD

• Pakun alalist tööd bussijuhile (lii-
nitöö, enamasti 5 päeva nädalas). Tel 
503 2269

• Põllumajandusettevõte Vinnis otsib 
töötajat seafarmi. Poegimis- ja see-
menduslauta. Tel 5341 3329

• Vajatakse hooldajat naisterahvale 
Tamsalus. Info tel 5804 4426

• Vajan Rakveresse laserravi tegi-
jat. Soovitav üksik korralik naine, 
väljaõppe ja majutus võimalus. 
Tel 554 6490

OTSIN TÖÖD

• Kogemustega saemees otsib tööd. 
Tel 5355 7147

• Ehitusmees ootab tööpakkumisi 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 5554 
3650 
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PAKKUMISED 24. veebruar - 2. märts

1.68
8.40 €/kg

1.98
0.99 €/l

2.98
7.45 €/kg

2.58
3.69 €/kg

3.14

1.04

1.540.44
5.50 €/kg

0.74
al 23.13 €/kg

2.58
al 7.37 €/kg

1.38
11.04 €/kg

3.98 2.08
14.86 €/kg

1.78

0.84
8.40 €/kg

1.08

0.58
11.60 €/kg

3.48
3.94

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

2.28

3.58

al 10.72 €/kg

12.83 €/kg

2.68

Makaron Reggia
500 g
2 sorti

Hommikusöök Nestle
al 310 g
2 sorti

Röstitud rukkileiva-kuubikud Flint
3 sorti

Majonees Provansaal
700 g
Lemmik

Juust Bresto
200 g / 2 sorti
E-piim

Koonusjäätis Super Viva
al 73 g / 4 sorti

Mandlid Premium
300 g
Germund

Kõrvitsaseemned
kooritud Germund
125g

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

2.54
10.58 €/kg

3.28
HEA HIND

3.68

Täissuitsuvorst
Lihaveise
240 g
Rannarootsi

Jäägri grillvorstid
365 g
Nõo

Tallinna kilu fileed
100 g
Viru Rand

Räimerullid juurviljadega
marinaadis
380 g / 200 g
Viru Rand

Räimerullid juurviljadega
marinaadis
380 g / 200 g
Viru Rand

8.99 €/kg

13.40 €/kg
2.68

3.68

1.68
16.80 €/kg

Vürtsikilufilee
100 g
Viru Rand

2.28 1.98
2.58

19.80 €/kg

Räimerullid juurviljadega
marinaadis
380 g / 200 g
Viru Rand

1.68 1.98

Šokolaad Kalevipoeg
300 g

1.68
13.60 €/kg

4.84

4.08

Sea rullsink
1 kg
Rannarootsi

Sini- valgehallitusjuust
Bergader Bavaria Blu
150 g

Täispiim Farmi
3,8 - 4,2%
2 l

2.18

Pasta-singisalat Mamma
400 g
Saarioinen

0.24
6.86 €/kg

Oliivid Bonduelle
(kivideta) 300 g / 120 g
2 sorti

1.98
3.96 €/l

2.58

1.38
2.76 €/l

1.78

Segu Maggie Idea
al 30 g
2 sorti

Röstitud maapähklid Estrella
140 g / 2 sorti

Suhkrumõngel
100 g

1.984.98

13.27 €/kg

Šokolaad Twix
50 g

Seahakkliha, 1 kg*
(pakendatud)

HEA HIND

80 g 35 g

0.54 0.34
HEA HIND

HEA HIND

HEA HIND

Perepihvid Rakvere
400 g
HK Scan

Kodusardell
Maks & Moorits
500 g
Atria

BBQ peekoniwok
380 g
Nõo

1.44
3.60 €/kg

1.78

1.58
3.16 €/kg

2.58
6.79 €/kg

7.48 2.48
16.53 €/kg

HEA HIND

2.14 2.98

2.98
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED

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

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

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

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

24. veebruar - 2. märts

Liköör Vana Tallinn
Eesti 100
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
Eesti 100
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
Eesti 100
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gt Vein Redwood Park
al 12,5%, 0,75 l
2 sorti

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

KPN vein Blue Nun
al 11%, 0,75 l

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

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

KPN kvaliteetvahuvein
Chic Barcelona Rose
Semi Sec Cava
11,5% 0,75 l

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

1.58
1.88

al 0.16 €/tk

0.58
0.78

0.01 €/tk

16.78
20.98

1.86 €/kg

0.68
1.08

8.00 €/kg

7.98
11.88

0.20 €/tk

Hügieeniside Naturella
al 8 tk
3 sorti

Majapidamislapp Wettex
Standard
(175 x 203 mm)
1 tk / erinevad

Vatipadjad Elise
(ümmargused)
80 tk

Dušigeel Palmolive
(meestele)
2 sorti

Dušigeel Palmolive
(meestele)
2 sorti

Vedelseep Palmolive
Naturals täitepakk
500 ml / 3 sorti

2.68 2.88 4.08 1.44
0.96 €/l

1.68

Piimašokolaad Milka
300 g / 2 sorti

Piimašokolaad Karl Fazer
(rosin+pähkel)  200 g

+ 0.10

KGT vein Casa Charlize
al 12% l, 0,75

3 sorti

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

13.40 €/kg al 9.60 €/kg

Tassikohv Merrild In-Cup
400 g

10.20 €/kg

Toonik Smith & Williams
1,5 l
3 sorti

Toonik Smith & Williams
1,5 l
3 sorti

Liköör Vana Tallinn
Eesti 100
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
Eesti 100
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi Magistr
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Viin Stumbras Vodka
40% 0,5 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

2.18
2.48

4.36 €/l

2.14
al 2.98

8.56 €/l

HEA HIND HEA HIND HEA HIND

Puhastusvahend
Dr.Beckmann
keraamilise pliidi
250 ml

Tualettpaber Grite Plius
Ecological 3-kihiline
8 rulli

Majapidamispaber Grite
White Rabbit
(500-lehte)
1-rull

Majapidamispaber Grite
White Rabbit
3-kihiline 300-lehte
6-rulli

WC värskendaja Bref
Brilliant Gel
(2 x 42 g)
3 sorti

3.18
12.72 €/l

3.183.18
0.53 €/rl

1.34
0.17 €/tk

2.98
35.48 €/kg

3.984.884.881.88

4.28

0.48
0.78

1.98
3.08

0.99 €/tk

Puhastussvamm Vileda
Miraclean
2 tk

Värvi- ja mustusekogumise lapid
Dr.Beckmann
22 tk

2.88
4.98

0.13 €/tk

Niisked salvrätikud Pampers
Sensitive
52 tk

1.68
2.28

0.03 €/tk

Laste püksmähkmed Pampers
Night pants
al 19 tk / erinevad

9.48
12.48

al 0.33 €/tk

Hambapasta Colgate
Herbal White
100 ml

1.38
1.98

13.80 €/l

1.28
al 1.88

Laste hambahari Colgate
2 sorti / 1 tk

Toonik Smith & Williams
1,5 l
3 sorti

3.48
5.28

6.96 €/l

250 ml

Dušigeel Palmolive
(meestele)
2 sorti

500 ml250 ml 500 ml
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

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

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Maakütte kontuuride 

paigaldus
● Septikute, mahutite, bio-

puhastite müük ja paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

FEKAALIVEDU
LAI VALIK VÄHE KASUTATUD 

JA UUSI TALVEREHVE!
Rakvere, Vabriku 12/1

324 3421

VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

ÜLDEHITUS

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakveres, 
Tartu tänaval. Tel 5688 7918

• Müüa või üürile anda 1toaline
keskküttega korter Tamsalus 
(pakettaknad, turvauks). Tel 5680 
1956

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

• Müüa 2toaline kõigi mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas, 
renoveeritud majas. Tel 506 5721

• Müügil Tapal 2toaline korter
(39 m2), 4/4, tuba läbikäidav, re-
noveerimata, hind 27  000 €. Tel 
5552 8450

OST

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

• Ostan korteri otse omanikult, 
Väike-Maarjasse või Tamsalu 
linna. Soovitatavalt I-II korru-
sel. Tel 503 5660

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

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

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

• Ostan maja Tartu, vastu pakkuda 
3toaline kõigi mugavustega soe 
korter Jõgeval renoveeritud majas, 
I korrus, pood kõrval + kompen-
satsioon. Tel 5817 2199

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

• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Haljalas 1toaline
möbleeritud korter. Tel.5814 9224

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1-või 2toaline hea korter (50 m2). 
Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakvere kesklin-
nas. Tel 506 5721

• Omanikult anda üürile 2toali-
ne (60 m2) ahiküttega- ja avatud 
planeeringuga korter Rakvere 
vanalinnas, Pikal tänaval, üür 275 
€ + kommunaalmaksud ja elekter. 
Tel 56649 966, Pille

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

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 

(heas korras, konditsioneer jm), 
bussijaama vastas Vilde 14, Rak-
vere. Sobib ka hambaraviks, oda-
vad kommunaalkulud. Tel 5648 
6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa Opel Astra Sports Tourer 
1.6 CDTi, 100kW, 2014. a. Hind 
6700 €. Tel 5199 1609

• Müüa Volkswagen Polo 2005. a, 
1.9 diisel, 47kW, 5 ust, väga heas 
korras. Hind 2390 €. Tel 5340 7805

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pak-
kuda võib kõike, ka nende varuosi. 
Maksan parimat hinda. Tel 5616 
5761

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

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

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

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

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

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

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

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

TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind 
alates 45 €/ööpäev. Rakvere 
piires transport tasuta. http://
www.saunatünn.ee. Tel 514 
7518

• Autoplekitööd endiselt odava-
mad Lääne-Virumaal. Tel 508 6455

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353 

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

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

• Veoteenus kaubikuga. Tel 5660 
3585

KAEVETEENUSED

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

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• 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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

EHITUSTEENUS

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhks o ojuspumpasid 
ja konditsioneere. Tel 502 
4944

• Küttesüsteemide paigaldus ja 
ehitus. Õhk-vesi ja maaküttepum-
pade müük ja paigaldus, radiaa-
torite ja põrandakütte paigaldus, 
küttemagistraalide ehitus. Teos-
tatud töödele garantii. Tel 5662 
5804

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont, rõngaste vahetamine ja 
käsipumpade remont. Tel 5840 
0240

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

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

• 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

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

• Elektritööd kogemustega elekt-
rikult. Tel 5349 5632

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

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

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5308 1705  

• Eramute ja korterite renovee-
rimine. Tel 5889 2528

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

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

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

• Kõik lammutustööd koos 
prahi äraveoga. Tel 5889 2528

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

• Teostan ehitus- ja remonditöid
Rakveres. Üldehitus, viimistlus, van-
nitoad, saunad. Info tel 5351 5120

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Elektritööd kogemustega elekt-
rikult. Tel 5349 5632

• Ehitus- ja remonttööd eramutes 
ja korterites. Siseviimistlustööd, 
laminaadi ja parketi paigaldus, 
vannitubade ehitus, katuse-
aluste soojustamine ja välja 
ehitamine jne. Fassaadid (vooder, 
soojustamine, värvimine) katu-
sed, vundamendid, terrassid jne. 
Santehnilised tööd. Tel 5803 4004, 
huvi korral helistab ja jõuame 
hinnas kokkuleppele.

• Saunade, grillimajade, vari-
katuste, terrasside ehitus. Tel 
5889 2528

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 2528

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

• Puukuuride ehitus. Tel 5889 
2528

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

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

• Pottsepatööd. Teostame küt-
tekollete remonti, korstnaot-
sade ehitust ning parandust. 
vahvakorsten@hotmail.com. 
Tel 5558 9732

• KORSTNAPÜHKIJA. Ummis-
tuste likvideerimine. Tel 5552 
8487, Vaiko

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

• 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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

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   

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

MUUD TEENUSED
• Teemantpuurimine, kolimis-
teenus. info@kckteemant.eu. Tel 
517 4192

• Korteriühistute sisekoris-
tus, kontoriruumid, olme-
ruumid. Normkoristus OÜ. Tel 
5391 0536

• Ühemehe bänd sisustab Teie 
peoõhtu mõnusa tantsumuusika-
ga. Kuula demosid http://www.
bondband.ee. Tel 517 5707, info@
bondband.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528 

• Kogemustega kõrghariduse-
ga raamatupidaja osutab fir-
m a d e l e  r a a m a t u p i d a m i s -
teenust. Tel 55686 385, 5688 
7448; e-mail:  benedicion2@
gmail.com

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• Koristan ära teie vana-
raua keldritest ja õuedelt, 
kaasa arvatud auto akud, 
vana auto dokumentidega
ja  kodutehnika. Tel 5672 
7600

• 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

Mikro- ja väike 
e  evõtete raamatu-

pidamisteenus
✷Majandusaastaaru-
annete koostamine✷
✷Raamatupidamisalane 

nõustamine✷
Tel 5912 7007

arved.armitec@gmail.com
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

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

Info tel 5648 6638

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

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

 

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

OÜ Häcke Kohtla-Järve 
hooldekodu 

pakub lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust.

Asume Järveküla tee 30, 
Kohtla-Järve.

Info tel 337 5190, 
aa.kodu@ne  .ee

OÜ Häcke Paide pansionaat 
pakub lühi- ja pikaajalist 

hooldusteenust eakatele.

Elamiseks 1- ja 2-kohalised toad, 
hoones on li  , invatõstuk ja saun. 

Igal korrusel oma söögisaal 
ja puhkeruum. 

Info tel 5342 2248, 337 5190, 
paide@hooldekodud.ee

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

ARVUTITE HOOLDUS 
JA REMONT. 

Printerite müük, hooldus. 

Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa 

hinnaga analoog-
toonereid. 

Rakvere, E. Vilde 3 
553 5475 

info@itsalong.ee

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

KODU

• Pööningute ja keldrite koris-
tus. Tel 5889 2528 

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

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

• Müüa rinnamärke Vihur tehas, 
õmbluse masin 1905. a, kastme-
kann 1940. a, postkaart kuni 1910. 
a, vanu rahasid, vanu kellasid ja 
muud. Tel 522 6957

• Müüa odavalt mudelautode
kogu. Tel 5697 8393

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

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

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pak-
kuda võib kõike, ka nende varuosi. 
Maksan parimat hinda. Tel 5616 
5761

• Ostan kruustangid, alasi, sau-
naahju, puurpingi, töölaua ja 
akulaadija. Tel 503 1849

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 170 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

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

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

• Ostan NSVLi fotoaparaate, 
objektiive Tallinnas. Tel 5607 
6805

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Mü ü m e  H a l j a l a s  ku i v i 
kase- ja lepapuid (40 liitri-
lises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 4,50 €/kott 
ja kasel 5,50 €/kott. Tel 505 
1528

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

• S a e t u d - l õ h u t u d  kü t t e -
puud laotuna 5 m3 aluste-
le. Kõik puuliigid eraldi. Tel-
li riidas puud koju. Tel 5399 
3702

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

• Müüa saetud/lõhutud kütte-
puud: haab, sanglepp, kask. Tel 
5192 4320

• Müüa kuiva küttepuud. 30-45 
cm halud. Koorem kuni 4 ruumi. 
Tel 5660 3585

• Müüa toorest lõhutud sangle-
pa küttepuud. Koorem laotud 
ning kogused täpsed. 47 cm – 80 
€/rm, 35 cm – 90 €/rm. Saab 
tellida ka teisi pikkuseid. Hind 
sisaldab transporti Rakvere lin-
nas ja lähiümbruses. Tel 5192 
1547

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

• Müüa Rakveres korralikku 
kuiva leppa (40 l võrgus). Halu 
pikkus 30 cm. Koti hind 4.50 €. 
Tel 5300 3606

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

• Müüa kuivi puid 40 l võrgus. Tel 
5380 5508

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 
9113

• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

• Katela  saekaater  pakub 
sae- ja höövelmaterjali koos 
transpordiga. Võimalik ka 
ise materjalile järele tulla 
- asume Katela külas. Lisain-
fo : http://www.katelapuit.
ee, meili teel: katelapuit@
gmail.com või helistades 5982 
1004

METS
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LOE

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Sisesta kuulutus 
kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste 
portaalis ning Kuulutuste 

Facebooki lehel

Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista 32 25 093

Toimetusse tulek 
kokkuleppel 

Tobia küla, Rakvere vald 
E - R 9-17

 Anna kuulutus Rakveres 
Vilde tänav 6a asuvas 
Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 
 iga päev 10-22

Seal kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste aeg. 

Kallis Marju, südamlik 
kaastunne venna 

MART KUMPAS
kaotuse puhul. 

Tapa Kultuurikoja 
käsitööring

PÕLLUMAJANDUS

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

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

• Müüa kvaliteetset toidukartulit
erinevad sordid „Laura“, „Gala“, 
„Ranomi“. Tel 5199 3008

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 
9113

• Müüa väga heas korras mootor-
saag STIHL MS261, hind 350 €. Tel 
5342 7267

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

LOOMAD

• Erna otsib uut ja armastavat 
kodu. Koeral olemas pass. Keti-
vaba koer. Kastreeritud. 4aasta-
ne. Tel 5461 8850, Rakvere

• Müüa odavalt mitut sorti meri-
sigu. Tel 5370 4404

VANAVARA

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

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

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

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

•  Ostan majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami, ka 
tänapäeva esemeid, teile mitteva-
jalike esemeid ja antiiki, hinnad 
head, koju kutsed. Tel 503 1849

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

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

TEATED

• Merle Iluteenused. Must 
Roos juuksurisalongis alustab
1. märtsist tööd küünetehnik, 
kelle juures on võimalik saada 
geellakkimist, maniküüri ja 
meeste maniküüri. Hinnad ava-
mise puhul soodsad, maniküür 
alates 7 €. Täpsem info tel 524 
7188 või Facebookis Must Roos 
juuksurisalong. Asume Rakvere 
kesklinnas E. Vilde 6.

• Taaskasutuskauplus Maara
Rakveres, Laada 14- (vana Turu-
hoone, Turukaubamaja ja Keskväl-
jaku vahel) – saabus hea valik 
fl iise, ka suuri numbreid

• Lai tänav 14, Rakvere – kasuta-
tud riided ja sega kauplus avatud 
E-R 10-17, L 10-15. Kauplus avatud 
24.02 ja 25.02 10-17, kuu lõpuni 
kaup kuni -50 %. Uus kaup 01.03

• RIIDEBOX. Veel jõuad! Veebrua-
ris on Riideboxis boksi rent kaheks 
nädalaks ühe nädala hinnaga - 
väike boks 2 nädalat 9 € ja kuu 15 
€, suur boks 2 nädalat 12 € ja kuu 
24 €. Aga kui sulle tundub, et kapis 
on veel piisavalt ruumi uutele asja-
dele, siis tule ja soeta need endale 
Riideboxist. Kui Sa ei taha boksi 
rentida, aga kapid on üleliigseid 
asju täis, siis meile saab ka terveid 
ja korralikke asju ära anda (riided, 
jalatsid, aksessuaarid, raamatud, 
mänguasjad, nõud jne). Lisainfo 
tel 5645 4294 või Facebookis.

• Sik-Sak Ilusaks juuksuriäri 
ootab endaga liituma juuksu-
rit/ilutegijat päevarendi alu-
sel. Täpsem informatsioon ja 
tingimused: Karolin.mollits@
gmail.com/tel 5805 0722. Asu-
me Rakvere kesklinnas aadres-
sil Laada tn 37, II korrusel

TUTVUS

• 60aastane sale korralik mees 
tutvub noorema naisega. Tel 
5348 9906

MUU

• www.toonklaas.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

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

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

Avaldame sügavat kaastunnet
Anne Reinmetsale kalli 

ÕE
kaotuse puhul. 
Kepikõndijad

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline (r sibul, peter-
sell, till)

kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 12.00

Sibul kg 2.50 3.00

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Porgand kg 2.00 2.50

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka pähklid kg 12.00 16.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 
23. VEEBRUAR.

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

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

Laupäeval, 25. veebruaril turul Saaremaa lõnga 
müük!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee
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• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

Riigikogu liige ja

Riigikogu sotsiaalkomisjoni

aseesimees Siret Kotka

Kirjalikud küsimused saab saata aadressile siret.kotka@riigikogu.ee

Vastuvõtuks palume eelnevalt

registreerida telefonil 521 1278.

Keskerakonna Rakvere büroos

aadressil Lai tn 1

kell 13-15.

võtab vastu kodanikke

neljapäevi�

Puiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-VirumaaPuiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-Virumaa

Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.isovent.ee   I   isovent@isovent.ee

Unetus röövib tervise ja ilu
Uni on organismi jaoks vähemalt 
sama oluline kui hingamine ja söö-
mine. Väsimustunne ja energiapuu-
dus on selgeks märgiks, et öine uni 
pole olnud piisavalt pikk või kvali-
teetne ning see vajaks tähelepanu. 
Paraku pöördub uneprobleemidega 
apteeki aina rohkem ja aina noore-
maid inimesi.

Tartu Sõbra Benu apteegi pro-
viisori Astrid Oolbergi sõnul on uni 
organismi jaoks esmatähtis puhke-
seisund. „Hoolimata puhkerežiimist 
on uni aktiivne protsess, mil aju ei 
lülitata välja, vaid selle elektriline 
aktiivsus aeglustub. Une ajal toimu-
vad mitmesugused protsessid, aju 
puhastatakse mittevajalikust infost, 
aga ka toksilistest ainetest ja aine-
vahetuse jääkidest. Samuti süste-
matiseeritakse ja talletatakse infot, 
toimub rakkude taastamine ning 
immuunsüsteemi tugevdamine,“ 
loetles Oolberg magamise ajal toi-
muvaid protsesse.

Hea uni kasvatab 
sooritusvõimeid

Apteeker rõhutas, et ööune kvali-
teet mõjutab kogu organismi. „Lap-
sed, kes magavad hästi, kasvavad 
tublisti ja omandavad uusi oskuseid 
kiiremini. Ka täiskasvanud puhanud 
inimesel on hea mälu, keskendu-
mis- ja õppimisvõime, ainevahetus 
on korras ja säilib nooruslikkus,“ 
selgitas Oolberg ning tõi näiteks, et 
stressirohkel perioodil võib nahk 
reageerida magamatusele kurnatud 
jumega. „Lisaks näitavad uuringud, 
et hästi puhanud inimestel on vä-
hem muresid vererõhu ja kaalu tõu-
suga ning seepärast väiksem tõenäo-
sus haigestuda hüpertooniasse või 
diabeeti.“

Täiskasvanu jaoks loetakse pii-
savaks une pikkuseks 7-9 tundi. 
„Mõnel inimesel võib see olla veidi 
lühem, mõnel veidi pikem, kuid 
kõige olulisem on, et hommikul 
ärgates tunneks inimene end pu-
hanuna,“ rõhutas Oolberg. Aptee-
ker selgitas, et üksikud hilisemad 
magamaminekud või halvasti 

magatud ööd veel suurt mõju ei 
avalda. „Tõsisem häirekell peaks 
tööle minema kui ollakse kolm 
ööd nädalas kolme kuu jooksul 
magamata.“

Samuti on oluline jälgida uinumi-
sele kuluvat aega. „Normiks loetakse 
kui magamajäämisele kulub 15–20 
minutit. Kui voodis olles kulub ui-
numiseks tunde, võib põhjuseks olla 
nii stress, ärevus ja pinge või ei lase 
pingsalt uinumisele või muudele 
aktuaalsetele teemadele mõtlemine 
lõõgastuda ja uinuda,“ tõi Oolberg 
näiteid.

„Lühikeseks jäänud uni või maga-
matus väljendub halvas enesetundes 
ning ollakse ärritunud, tusane ja 
pinges. Paraku magamata öö või-
mendab omakorda järgmist uinu-
mist ja une kvaliteeti,“ selgitas ap-
teeker ja lisas, et und mõjutavad ka 
rasked läbielamised ning psüühilise 
või füüsilise trauma tagajärjel on sa-
geli ka uni häiritud.

Unetus vaevab 
aina nooremaid

„Apteegis näeme, et paaril vii-
masel aastal on uinumise murega 
inimeste arv oluliselt kasvanud. 
Kahjuks on lisandunud noored 
gümnaasiumi lõpuklassidest ja 
tudengid, kes kurdavad ärevust 
ja suutmatust lõõgastuda,“ tõi 
apteeker näiteid. „Apteekritena 
me kindlasti julgustame sel juhul 
pöörduma kas perearsti või psüh-
holoogi poole.“

Kuid unehäired kimbutavad 
inimesi ka teise ajavööndiga piir-
konda reisides. „Võõras kohas ma-
gama jäämise soodustamiseks, aga 
ka öövahetustega töötamise puhul, 
pakuvad toetust melatoniini sisal-
davad preparaadid. Melatooniin, 
mida on nii tablettide, kapslite kui 
sprei kujul, aitab kiiremini uinuda 
ning soodustab pikemat ööund,“ 
selgitas apteeker ning lisas, et 
melatoniin on kehaomane aine ja 

ei tekita sõltuvust ega unisust.
Apteeker rõhutas, et kosuta-

va une tagamiseks on oluline hea 
unehügieen. „Magama võiks min-
na igapäevaselt enam-vähem ühel 
ja samal kellaajal. Melatooni toot-
mist ja uinumist häirib kindlasti 
ka nutiseadmete ja ekraanide ere 
valgus. Uinumise murede puhul 
tasuks vältida ka päevaseid uina-
kuid ja kohvi joomist.“

„Mõni lühem ööuni või selja 
taha jäänud pingeline töönädal 
võivad küll ajutiselt uneaega kas-
vatada. Kuid üldjuhul ei saa ette 
puhata ega magamata tunde järgi 
magada,“ rõhutas Oolberg igapäe-
vase piisava une olulisust. Tema 
sõnul ei ole ka hea, kui inimene 
pidevalt üleliia palju magab, sest 
see viitab pigem energiapuuduse-
le, väsimusele ja jõuetusele ning 
tuleks kindlaks teha, mis seda 
põhjustab.

Benu 



TASUB TEADAKuulutaja reede, 24. veebruar 2023 17

Täna 105 aastat tagasi, 24. 
veebruaril 1918. aastal aval-
dati Tallinnas „Manifest kõigi-
le Eestimaa rahvastele“, mil-
les kuulutati välja sõltumatu 
ja demokraatlik Eesti Vaba-
riik. Sellest sündmusest on 
teinud ajaloolise maali vene 
kunstnik Nikolai Kalmakov. 
Maali pealkiri on „24. veeb-
ruar 1918“.

Allan Espenberg

Nikolai Kalmakov (1873–1955) oli 
kunstnik-visionäär, kelle looming 
on tänaseks praktiliselt unustatud. 
Maalikunstnik, skulptor, teatri-
kunstnik ja raamatugraafik Kalma-
kov kuulus Venemaa sümbolistide 
teise põlvkonna hulka. Ta kujutas 
lõuenditel oma lemmikteemasid, 
milleks olid deemonlikud ja eroo-
tilised fantaasiad ning jäädvustas 
veidraid ja kummituslikke nägemu-
si, kasutades rikkalikku ajalooliste ja 
mütoloogiliste kujude arsenali.

Võrreldi Salvador Dalíga
Kalmakovi tuttav näitleja Alek-

sandr Mgebrov on rääkinud kunst-
niku teostest: „Tema teoste juhtmo-
tiiviks oli sageli absoluutselt kole-
tute mõõtmetega erootika, selline 
erootika, mida võis omada ainult 
kurat ise, kui kujutada ette, et ka 
kuradi kohal on midagi veelgi ko-
hutavamat ja majesteetlikumat kui 
ta ise... Võib-olla oli see primitiivne 
kaos, võib-olla kaos kaose kohal.“

Seksi ja surma avameelse tõlgen-
dusega, eriti teatrieskiisides ja raa-
matugraafikas tekitas see Peterburi 
„kuristikuingel“ arvukaid, mõnikord 
intrigeerivaid legende ja kuulujutte. 
Kompromissitu ja trotslik Kalma-
kov lahkus Venemaalt paar kuud 
pärast 1917. aasta revolutsiooni, et 
asuda elama Prantsusmaale, jagades 
paljude vene emigrantide kibedat 
saatust.

Kui Venemaal poleks olnud re-
volutsioone, kodusõda ja emigrat-
siooni, siis oleks Kalmakovist saa-
nud võib-olla Venemaa Salvador 
Dalí või kedagi taolist. Kuid 20. 
sajandi keskpaigaks oli ta peaaegu 
unustatud. Kalmakovi taasavas-
tasid prantslased Bertrand Collin 
du Bocage ja Georges Martin, kes 
ostsid 1962. aastal Saint-Oueni kir-
buturult mitukümmend maali alg-
hinnaga. Need lõuendid vapustasid, 
ehmatasid ja hämmastasid.

Eluloost on vähe teada
Ka Kalmakovi elu ise oli mõista-

tus. Selles laitmatult riietatud ja alati 
korrektses dändis oli midagi hoff-
mannlikku. Tema teoste analüüs 
võimaldab kunstnikul rääkida „vas-
tiku kuratlikkuse“ kätte vangistusse 
langemisest. Kalmakov rääkis selle-
lesamale Mgebrovile oma kümne-
test visanditest kuradi kohta: „Saad 
aru, kaua aega olen ma teda püüd-
nud ja ma ei saa teda kuidagi kätte... 
Vahel välgatab minu ees ta silm... 
mõnikord saba... mõnikord ta kabi, 
aga ma pole teda ikka veel tervenisti 
näinud, ükskõik kuidas ma teda va-

ritsesin ja püüdsin.“
Sama rääkis Kalmakov ka endast 

ja ta oli äärmiselt kinnine inimene. 
Sarnaselt Salvador Dalíga lõi ta enda 
kohta müüdi, kriipsutades maha 
kõik üleliigse, tehes endast kuns-
tiobjekti. Tema eluloost ongi seetõt-
tu väga vähe rääkida.

Kalmakov sündis 23. novembril 
1873 Genova linnas Itaalias elanud 
vene kindrali ja itaallannast ooperi-
laulja peres. Ta õppis esialgu kodus, 
sõitis hiljem Venemaale, kus 1895. 
aastal lõpetas Peterburi keiserliku 
ülikooli õigusteaduskonna. Koo-
li vilistlaste nimekirjas on ta kirjas 
Kolmakovi nime all.

Edasisest eluloost on veelgi vä-
hem teada. Mõned ütlevad, et ta 
naasis Itaaliasse, võttis joonistus-
tunde, stažeeris kolm aastat haiglas 
anatoomiat õppides. Teised väida-
vad, et ta töötas Peterburis sisemi-
nisteeriumi majandusosakonnas ja 
elas kuni 1903. aastani Peterhofis. 
Keegi ei tea, kus ja kuidas Kalmakov 
maalimist õppis ja mis teda sellele 
teele üldse ajendas, kuid tal oli häm-
mastav anne maalida puhtalt, ilma 
visandite ja mustanditeta.

Tegi skandaalseid 
teatrikujundusi

Olgu kuidas on, kuid 1910. aas-
taks oli Kalmakov juba üsna häs-
ti tuntud. Sellal sai Kalmakovist 
skandaalne teatrikunstnik: näiteks 
Oscar Wilde’i näidendi „Salome“ 
põhjal tehtud lavastus keelati väi-
detavalt ära just dekoratsioonide 
tõttu, mis kujutasid endast monu-

mentaalselt naisterahva suguelun-
deid. Ka teiste näidendite Kalma-
kovi kujundust peeti hirmutavaks. 
Samal ajal sai ta tuntuks ka graafi-
kuna: kujundas raamatuid, valmis-
tas eksliibriseid.

Esimese maailmasõja ajal võeti ta 
sõjaväkke, kuid lahinguväljalt sat-
tus ta tööle haiglasse. 1920. aastal 
lahkus ta Venemaalt ühe versiooni 
järgi läbi Konstantinoopoli, teise 
järgi läbi Läti või Eesti ning jõudis 
Prantsusmaale. Alates 1924. aastast 
sai tema elupaigaks Pariis. Tema 
teostest teati tollal vähe, ta polnud 
kuigi populaarne. Nikolai Kalma-
kov (prantsuspäraselt  Nicholas 
Kalmakoff) suri 2. veebruaril 1955. 
aastal täiesti unustatuna Chelles’i 
vanadekodus.

Kalmakovi elukirjeldus ongi pi-
dev „kõige tõenäolisemalt“ ja „arva-
tavasti“. Enamik koduarhiivi pabe-
reid ja Kalmakovi isiklikke asju läks 
kaduma revolutsiooni ja kodusõja 
ajal ning seejärel pärast tema surma 
Pariisi lähedal hooldekodus. Pagu-
luses elas Kalmakov vaesuses, kir-
javahetust praktiliselt ei pidanud, 
kuid jätkas aktiivset tööd kuni 1940. 
aastateni.

Ka tema vaimne elu on mähitud 
täielikku saladusse. On teada, et Pa-
riisis oli ta lähedane ususekti asutaja 
Héliodore Fortiniga, kes esitas oma 
esoteerilised vaated teoses „Vabade 
vaimude piibel“, mis oli omamoodi 
katse sünteesida kõiki religioone. 
Kalmakov tajus „valgust idast“ kui 
„apokalüpsise hämarat valgust“. 
Kuulduste järgi veetis ta oma viima-

TÄNA MAAILMAS

1918. aasta tähtsündmuse puhul tegi venelane kingituse Eestile
sed eluaastad täielikus vaikuses.

Tallinnas sündis 
unikaalne maal

1920. aastate alguses elas Kalma-
kov Eestis: ta korraldas Tallinnas 
mitu personaalnäitust, kujundas 
Tallinnas ilmunud raamatuid, tegi 
esikaane ajakirjale Teater ja Kino. 
Elanud paar aastat Tallinnas, lah-
kus Kalmakov Eestist ja siirdus 
Prantsusmaale.

Aga 1921. aastal tegi ta Eesti ise-
seisvuse väljakuulutamisele pühen-
datud maali „24. veebruar 1918“, 
millel on kujutatud Eesti Päästeko-
mitee liikmeid Konstantin Pätsi, Jüri 
Vilmsi ja Konstantin Konikut Eesti 

iseseisvust välja kuulutamas. See oli 
üks esimesi Eesti Vabariigi sündi 
kujutavaid maale, kuid see põhjustas 
tollal ägedaid vaidlusi. Ajalehtedes 
vaieldi emotsionaalselt selle üle, kas 
vene kunstnik sobib kujutama Ees-
ti vabanemist Venemaa võimu alt. 
Rahul poldud ka sellega, et Tallinna 
börs olevat kunstnikult ostnud maa-
li ülisuure summa eest, makstes 200 
000 marka. Tegelikult osteti maal 
umbes 40 000 marga eest.

Nõukogude okupatsiooni ajal oli 
Kalmakovi õlimaal peidetud Eesti 
riigiarhiivi, kuid praegu on see auas-
jana hoiul Eesti Pangas. Kalmakovi 
teosest on saanud Eesti Vabariigi 
esindusmaal. 
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Rakvere Teater
4.03 kell 19 „Süüta süüdlased“ Esi-
etendus! s/s, lav. Eili Neuhaus
4.03 kell 19 „Ohtlik meetod“ v/s 
lav. Madis Kalmet 

Pühapäeval kõlab Rakvere Aiakeskuses mandoliinidel fi lmimuusika
Uhtna Mandoliiniorkester Jaanus 
Põlderi juhendamisel annab 26. 
veebruaril kell 16 Aiakultuurikesku-
se saalis Rakveres Niine tn 4 „Talve-
kontserdi“. Esinevad nii mandolii-
nimängijad ise kui nende koosseisu 
kuuluvad laulusolistid. Enamik lu-
gusid jäävad 20. sajandisse ning on 
pärit filmidest ja etendustest.

Uhtna Mandoliiniorkester tähistas 
veebruaris ka oma kümnendat tegevu-
saastat. Selle aja jooksul on läbi käinud 
üle seitsmekümne mandoliinimängija 
Virumaalt, praegu on koosseisu kuu-
lujaid paari-kolmekümne ringis, lastest 

pensionärideni ning harjutamiseks saa-
dakse kokku kord nädalas.

Miks on selline vana pill nagu 
mandoliin ikka veel populaarne? 
„Kirjanduses öeldakse, et on tüvi-
tekstid. Mandoliinimäng on ilmselt 
kuidagi alateadvuses. Meie seas on 
palju neid, kelle vanaema või vana-
isa või ema mängis. Mõni on noo-
ruses ise mänginud. Arvan, et see on 
kuidagi ajaloolise mäluga seotud,“ 
ütles Jaanus Põlder.

Kontserdi tulu läheb Ukrai-
na sõjameeste abistamiseks läbi 
toetusorganisatsioonide, kes abi 

Ukrainasse toimetavad. „24. veeb-
ruar on saanud meie jaoks alates 
Ukraina sõja algusest mitmetä-
henduslikuks kuupäevaks. Ühest 
küljest tähistame rõõmuga Eesti 
Vabariigi sünnipäeva, teisest kül-
jest oleme koos oma ukraina sõpra-
dega kurvad Ukrainas toimava jälgi 
sõja pärast,“ selgitas Maia Simkin 
Aiakultuurikeskusest.

Osaluspanus on 5 eurot, seda saab 
annetada kohapeal pool tundi enne 
kontserdi algust.

Katrin Uuspõld
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Kokaiinikaru hirnutab
Sel nädalal käisin vaatamas 
kinokava kõige kahtlasema 
väärtusega filmi „Kokaiinika-
ru“. Võib öelda, et film vastas 
ootustele ja need ootused ei 
olnud just kuigi kõrged.

Margit Adorf

Filmi tutvustus on väga umbmäära-
ne ja seda lugenuna tahaks ju kind-
lasti rohkem teada saada. Arvasin, et 
see on sedasorti labane film, et olen 
pressiseansil seda vaatamas üksin-
da, kuid linateos peibutas päris pal-
ju ametikaaslasi kohale. Selle pealt 
võib järelduse teha, et publikuta 
film kindlasti ei jää – juba pealkiri 
meelitab.

Neid filme, mille pealkirjas sisal-
dub sõna „kokaiin“, on tegelikult 
omajagu. Küll on „Kokaiinikauboid“ 
ja „Kokaiini ristiema“ ja „Kokaiini-
sõjad“ ning muuseas on praegu te-
gemisel ka film pealkirjaga „Amity-
ville’i kokaiinikaru“. Selles suhtes 
on mu ootused veel madalamad kui 
filmi suhtes, mis praegu kinodesse 
potsatas.

Mõnikord on nii, et sa lähed 
kinno kehva filmi vaatama ja saad 
meeldiva üllatuse osaliseks. Kah-
juks sel puhul nii ei ole. Samas ma 
ei ütleks, et film nii jube halb oleks, 
et tahaks saalist välja joosta, aga eks 
see ole maitse asi. Mõni sööb searas-
vas praetud kartuleid, teine karjub 
selle peale appi. Selle filmi neelavad 
alla pigem kõigesööjad, kes pistavad 
põske kõik, mis hamba all ei karju. 
Karu hamba all karjutakse selles li-
naloos küll palju ja intensiivselt.

Filmi plussina võib kindlasti väl-
ja tuua muusikalise kujunduse. Juba 
alguses on kokaiinilasti loopimise 

taustaks hoogne 1980ndate rokk, 
sellele järgnevad arhiivikaadrid mõ-
juvad korraks isegi paljutõotavalt. 
Kuid siis vajub film mõneks ajaks 
uimasusse, tutvustatakse veidi liiga 
pikalt politseinikepaari ja ema ning 
tütart, kes hiljem karuga rinda pist-
ma hakkavad. Need tutvustused on 
ülejäänud filmi seisukohast liigsed 
või ehk liig venivad. Liiga palju eba-
olulisi detaile.

On toredaid leide, kiita tuleb 
kindlasti näitlejate valikut. Nagu 
valatult sobib oma rolli filmi üks 
peategelasi Keri Russell, kuna-
gi noortesarjas „Felicity“ kuulsaks 
saanud näitleja jaoks sobib see 
80ndate stiil väga hästi. Toredad 
leiud on ka Margo Martindale met-
savahina ja Jesse Tyler Ferguson 
loomaarmastajana.

Kõige enam väärib siiski maini-
mist megastaar Ray Liotta, kes teeb 
siin oma elu ühe viimase rolli, Liot-
ta suri eelmise aasta mais ja filmis 
on ka tema mälestusele viidatud. 
Siin mängib Liotta külmaverelist 
kokaiinikaupmeest, kes on sellesse 
ametisse surunud ka oma poja ning 
kelle eesmärgiks on kasvõi oma elu 
hinnaga kätte saada kokaiinilast, 
mis mööda metsa laiali on pillutud. 
Siit leiab palju väikseid aga häid 
rollisooritusi erinevatelt näitleja-
telt, mis muudab „Kokaiinikaru“ 
siiski mõnevõrra paremaks, kui on 
tavalised C-kategooria filmid, kus 
juba näitlejatöö on nii halb, et valus 
vaadata. Seda siinse linateose puhul 
kartma ei pea. Näha on, et inime-
sed on seda teinud pühendumuse ja 
lustiga.

Niisiis, kokaiinilast visatakse 
metsa, selle kallal maiustab karu, kes 
nüüd täiesti hulluks muutub ja hak-
kab inimesi taga ajama, mingit loo-

gikat tema karutempudes loomuli-
kult ei ole, äsab neile, kes ette satu-
vad ja täiesti suvaliselt. Osad temaga 
kokku puutunud inimesed jäävad 
ellu, teised mitte. Küll juhtub ka eri-
nevaid muid äpardusi või „pisikuri-
tegusid“, mille käigus lendavad ajud 
laiali, susatakse nuga selga, lastakse 
sõrmed otsast. Karu rebib inimestel 
jäsemeid küljest ja laseb soolikaid 
välja – ütleme nii, et see ei ole see 
film, mida võiksid vaadata lapsed.

Naljad on siin rohkem sellised, 
et viisakam inimene naerab, sest 
tal on piinlik, lõdvema vaoshoi-
tusega inimesed aga mitte lihtsalt 
ei naera, vaid tõenäoliselt hirnu-
vad... Madalate instinktide naljad, 
midagi banaanikoore ja kuklavop-
su kanti, ainult et palju räigemas 
kastmes. Filmis saab surma hulk 
inimesi ja karu justkui ei suregi, vä-
hemalt jäävad temast maha tublid 
kokaiinimõmmid.

Jah, see film põhineb tõsielul. 

Tõenäoliselt mõtlete nüüd, et kas 
tõesti kõik need inimesed said nii-
moodi surma ja nüüd siis on sellest 
tehtud selline inimeste mälestust 
rüvetav film? Mida küll omaksed 
sellest asjast arvavad? Rahustami-
seks ütlen, et päriselus sai surma 
vaid lennukist alla hüpanud kokaii-
nikaupmees, Andrew Carter Thor-
nton II ja hiljem ka metsas 30 kg ko-
kaiini nahka pistnud karu, kellest on 
nüüd tehtud topis, mida saab näha 
Kentucky osariigis Lexingtonis. 
Teadaolevalt ei teinud karu enne 
surma kellelegi kurja, kindlasti mitte 
ei olnud päris elus kõiki neid pead-
pööritavalt ajuvabasid hukkumisi 
nagu filmis.

Seega, tõsielusõbral ei ole kinno 
seekord asja. Film sobib neile, kel 
tekib näiteks pärast pikaks veni-
nud pidu isu mõne lollide naljade-
ga rämpsfilmi järele, kui viisakalt 
väljenduda ja püüda vältida sõna 
„pohmellifilm“.

Keri Russell, kunagi noortesarjas „Felicity“ tuntuks saanud näitleja mängib siin karuga 
võidu jooksvat ema, kes peab päästma oma tütre. Foto: pressimaterjalid
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