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Põllumehed on valmis Ukraina 
inimestele pakkuma majutust ja tööd

E esti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPK) 
koos teiste põllumajandusorganisatsiooni-
dega asus sõja puhkedes kaardistama põl-

lumeeste ja toidutootjate võimalusi Ukraina ini-
mestele majutuse ja töö pakkumiseks. Kolmapäe-
va hommikuks oli üleskutsele vastanud ligi 140 
põllumajandus- ja toidusektori ettevõtet, kes on 
esialgsetel andmetel lähikuudel valmis tööd pak-
kuma ca 700 inimesele ja majutuskohti on nende 
ettevõtete kasutuses ca 1000. Suuremad võimalu-
sed töö pakkumiseks tekivad selles sektoris alates 
maikuust.

OÜ Voore Farm juhataja Indrek Klammer on 
üks neist põllumajandusettevõtjatest, kes on val-
mis ukrainlastele tööd ja eluaset pakkuma. Klam-
meri sõnul neil ukrainlastest töötajatega hea ko-
gemus. „Voore Mõisas, piimaettevõttes, on neli 
ukrainlast praegu tööl. Voore Farm Teenustesse 
pidi tulema viis autojuhti, aga nemad nüüd Uk-
rainast tulla ei saa,“ rääkis Indrek Klammer.

„On näha, et nad on masenduses Ukrainas toi-
muva pärast. Olen oma töötajatele öelnud, et kui 
nende lähedased tahavad siia tulla, siis on see või-

malik, nad on praegu ühekaupa toas, aga sinna 
mahuvad ka naine-laps ära,“ rääkis Klammer.

Lisaelamispind on Voore Farmil tema sõnul 
selline, mis vajaks remonti. „On küll maja, kus on 
elektriühendus, aga seal ei ole väga kaua elatud. 
Aga ma lähtusin sellest, et kui on hädaolukord, 
siis ollakse kõigega nõus ja saab ka remonti teha,“ 
kirjeldas põllumajandusettevõtja.

Tööd on tal pakkuda rekkajuhtidele, mehaa-
nikule, keevitajale, ehitajale, vasikatalitajale, kar-
jakule. „Meil on varemgi olnud Ukraina paare, 
kus mees on masinist-traktorist, naine vasikata-
litaja. Oluline on, et selline töö inimesele sobib, 
sest kõigile ei pruugi sobida,“ ütles Klammer ja 
rääkis, et esimesed ukrainlased, kes nende juures 
töötasid olid kõrgharidusega noored Kiievist. Ne-
mad ei olnud kunagi maaelu lähedalt näinud ega 
maalõhnu tundunud. „Nad korralikud ja püüdli-
kud, aga see töö neile lihtsalt ei sobinud,“ selgitas 
Klammer. „Järgmised ukrainlased, kes on teise 
vahendusfirma kaudu meile tööle tulnud, on väga 
hästi sobinud.“

Klammer ütles, et oli pikka aega seda meelt, 

et leitakse kohapealt töötajaid, aga tuli käed üles 
tõsta – ei leitud. „Igal pool Eesti piimafarmides on 
praegu ukrainlasi tööl,“ märkis Klammer. „Töö-
tukassa kaudu käivad mõned Eesti inimesed küll 
vaatamas, aga ütlevad siis, et neile ei sobi. Kui ini-
mene jääb pikaks ajaks töölt kõrvale, kaob tal ka 
tööharjumus.“

Ukrainas toimuva sõja mõjusid välistööjõule 
on praegu väga keeruline hinnata, aga EPK sõ-
nul on praeguseks juba üksjagu Ukraina mehi 
Eesti ettevõtetest lahkunud, et minna kodumaad 
kaitsma. Pole ka selge, kas kevad-suviseks pe-
rioodiks kavandatud Ukraina töötajad saavad siia 
tulla.

Seoses Ukrainast saabuvate põgenikega avas 
Eesti Töötukassa sel nädalal internetikeskkon-
na, kus tööandjad saavad panna üles oma töö-
pakkumised ja Ukrainast saabunud inimesed või 
nende kontaktiisikud Eestis saavad tööandjate-
ga ühendust võtta ning uurida töövõimaluste 
kohta.

Katrin Uuspõld

Oleg Gross: kes on 
võimelised töötama, 
tuleb kohe rakendada 
– nende endi pärast
OG Elektras töötab 48 ukrainlast. Seda, et 24. veebruaril alustab Putin nende kodu-
maal sõda, nad ei uskunud. Aga nii juhtus. Järgmisel päeval korraldati kontoris koos-
olek, tehti nimekirjad neist, kel naised-lapsed vajaksid Eestisse saabumist ja ukraina 
mehed sõitsid kohe oma peredele Poola piirile vastu. Viienda sõjapäeva hommikuks 
olid esimesed oma naiste-lastega tagasi Eestis.

Katrin Uuspõld

„Riigi reageerimine ei olnud nii kiire. Kiiresti said 
aga tegutseda ettevõtjad, kes ei pidanud kellegagi 
midagi kooskõlastama. Tegime kohe koosoleku, 
saatsime kohe ka kahe väikebussiga Poola piiri 
äärde jaotuskeskustesse esmatarbekaupu,“ rääkis 
OG Elektra omanik Oleg Gross (pildil). 

Ettevõtja ütleb, et meedikajastused tõid tal-
le rohkesti sõnumeid ja kõnesid tuttavatelt, kes 
pakkusid ukrainlastele majutust. „Ma annan aru, 
et ma ei ole pagulaskeskus, mul on eelkõige oma 
ettevõte, mida pean juhtima. Aga see tohutult 
rõõmustab, et on neid inimesi, kes oma südant 
valutavad,“ rääkis Gross.

Ettevõte pakub oma ukrainlastest töötajatele 
elamispindu Haljalas ja Kadrinas, kus sätiti ela-
misi operatiivselt ringi nõnda, et pered saaksid 
omaette tubadesse. „Renti me neilt loomulikult ei 
küsi,“ märkis Gross. 

Sel nädalal ostis ettevõte Rakvere vallalt kaks 
korterit Lepnalt. „Varem tegutses seal valla raa-
matukogu. Vald müüs need korterid otsustus-
korras volikogu ühehäälse otsusega meile. Nii 
kui võtmed kätte saame, hakkame neid kortereid 
ka Ukraina põgenikele ette valmistama,  teeme 
pesemisvõimalused, paneme õhksoojuspumbad. 
Esmajärjekorras võtame oma töötajate sugulasi, 
eriolukorras oleme muidugi kõigeks valmis, kuni 
selleni välja, et majutada Ukraina põgenikke kas-
või oma kontoris.“

Gross nendib, et põgenike seas on nii väikeste 
lastega naisi, kui neid, kes on suutelised töötama. 
„Olen kindel, et sellises keerulises stressirikkas 
olukorras on töö, millegagi hõivatus, kahtlemata 
hea ka pingete maandamiseks. Kui sul ei ole mi-
dagi teha, oled teadmatuses, siis on väga raske. 
Nii et olen seisukohal, et need, kes on võimelised 
töötama, tuleb ka kohe rakendada. Ühest küljest 

on muidugi oluline, et nad majanduslikult saak-
sid oma kulusid kanda, aga veelgi olulisem on töö 
roll nende psüühikale,“ rääkis Oleg Gross.

Oma ettevõtte kogemusest kirjeldas ta ukrain-
lastest töötajaid kui haritud, töökaid ja südam-
likke inimesi. „Seepärast on hea kuulda, et ka 
eestlased on neid soojalt vastu võtmas,“ ütles ta. 
„Kõik tahavad aidata. Kes viib midagi kogumis-
keskusesse, kes elab oma hinges kaasa. Kuidas 
kellelgi on võimalik. Kõige olulisem ongi meie 
mõtteviis.“

Gross ütles, et tema lapsepõlvekodus hoiatati 
Vene impeeriumimeelse mõtlemise eest, oku-
patsioon on puudutanud ka tema emapoolset 
perekonda. Oli aasta 1949, Grossi vanemad olid 
abiellunud, õppisid kõrgkoolis, peres kasvas kaks 
poega. „Mu ema vanemad ja vend olid juba küüdi-
tatud ning Vene ohvitser tuli järgi mu emale, kes 
oli nimekirjas veel neiupõlvenimega: Lia-Dag-
mar Terav. Arreteerija nägi, et emal on rinnalaps 
ja tal oli kahju. Ohvitser ütles, et peaks ta kaasa 
võtma, aga saab mängida lolli ja öelda, et sellist 
inimest nimekirjas ei ole. Kui oleks läinud teisiti, 
siis mind ei oleks,“ rääkis Oleg Gross, kes sündis 
kolm aastat pärast seda intsidenti.

Gross ütleb, et tolleaegset okupatsiooni võib 
võrrelda ka Putini tegutsemisega. „Praeguses 
sõjas ei ole ründajaks mitte vene rahvas, vaid 
Putin. Käsu korras lähevad noored poisid võit-
lema ja surema. Paljud on Venemaal infosulus 
ja arvavadki, et on nii nagu Vene meedia va-
hendab, justkui Ukraina tahab endale tuuma-
relva ja mis kõik veel,“ rääkis Gross. „Kui vene 
rahvas tänavatele ei tule, siis see sõda Ukrainas 
kestab veel pikalt. Euroopa on praegu para-
ku nagu pealtvaataja boksiringis, kes Ukrainat 
ergutab.“

Vene ja Valgevene 
kaupu juurde ei võeta

O leg Gross ütleb, et tema kaupluste 
sortimendis on vaid üksikud Vene-
maalt pärit kaubad. „Me ei ole ise 

Venemaalt asju maale toonud, oleme võtnud 
Eesti edasimüüjatelt. Küll oli otse Venemaalt 
tellitud meil grillsüsi, aga selle tellimuse ütle-
sime üles,“ rääkis Gross. 

Ta lisas, et need vene ja valgevene kau-
bad, mis praegu OG Elektra ladudes on rea-
liseeritakse, aga juurde ei tellita. „Juba lapse-
na õpetati mulle, et toitu ei tohi narrida. Nii 
et ära me neid ei viska, need on juba välja 
makstud. Kui me neid hävitame, teeme oma 
majandusele kahju, aga Putini režiimi ei mõ-
juta see sendigi eest,“ rääkis Gross. „Nii Vene 
kui Valgevene kaupasid me enam ei telli, aga 
püüame teha võimalikult rohelise tee Ukrai-
na kaupadele.“ 

Ettevõtja nimetas, et praeguses olukorras 
on palju teadmatust ning seetõttu jäävad seis-
ma ka kõik ettevõtte plaanitud arendused ja 
kaupluste ehitused. „Kui me üldse hakkame 
midagi ehitama, siis Kiisa kauplust Saku val-
las,“ lisas ta. 
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Rakvere on valmis Ukraina sõja-
koldest saabujaid võõrustama
Rakvere Spordikeskuse küljes lehvivad 
neil päevil kaks kollase-sinist lippu, üks 
neist Rakvere linna, teine Ukraina riigi 
lipp. Spordikeskusest on saanud Viru-
maa vastuvõtukeskus Ukraina sõjapõge-
nike jaoks. See on üks neljast Eestis ette 
valmistatud suuremast jaotuskeskust, 
ülejäänud on Tallinnas, Tartus ja Pär-
nu-Jaagupis.

Katrin Uuspõld

„Ma ei suutnud enam diivanil uudiseid vaadata,“ 
ütles Kristi Rist, kes läks kolmapäeva hommikul 
Rakvere spordikeskuses olevasse staapi ja küsis, 
kuidas aidata saaks. Ta rakendati kohe vabatahtli-
kuna tööle. Ametilt on Rist politseinik, aga prae-
gu on tal puhkusenädal. „Selline aktiivne puhkus,“ 
ütles Rist. „Reaalsus jõudis kohale, kui nägin, kui-
das ukrainlasest mees tõi oma naise kahe lapsega 
siia ja läks ise Ukrainasse sõdima.“

Ester Vainos on pensionär, kes samuti vaba-
tahtlik. „Ukrainlased on väga-väga tänulikud, 
kallistavad. Ja kui nad vaatasid meil spordikeskuse 
põrandat, mis kollast ja sinist värvi, siis nad rõõ-
mustasid, et need on ju Ukraina lipu värvid,“ rää-
kis Ester Vainos. Ta rääkis, kuidas üks saabujatest 
oli abielupaar, kes oli Euroopas turismireisil, kui 
Ukrainas puhkes sõda. Tagasiteel jäid nad Eestis-
se tuttavate juurde.

Eesti Punase Risti Lääne-Virumaa koordinaa-
tor Katrin Nõlvak viitas, et Eesti ajaloos on olnud 
sarnane olukord. „Meie esivanemaid võeti võõrsil 
vastu. Ja nüüd saame meie aidata neid, kes abi va-
javad,“ ütles Nõlvak.

Need naised on ühed rohkem kui sajast vaba-
tahtlikust – Rakvere linnavalitsuse veebilehel 
saab jätkuvalt täita ankeedi, kui on soov vabataht-
likuna Ukraina põgenike heaks midagi teha.

Vabatahtlikel on 
mitmeid ülesandeid
Rakvere spordikeskuse juht ja ühtlasi staabi juht 
Ave Sats ütles, et vabatahtlikel on erinevad üles-
anded: hügieenikoti komplekteerimine, saabunud 
põgeniku esmase ankeedi täitmine, registrite täit-
mine, süsteemist majutuse leidmine. Vabataht-
likud käivad spordikeskuses kolme tunni kaupa, 
neli vahetust päevas – spordikeskus on avatud 
iga päev kell 9-21. „Alati on staabis valvur ja va-
batahtlikud, annetusi saab tuua fuajeesse,“ rääkis 
Sats. 

Esialgu kogutakse annetusi kuni järgmise pü-
hapäevani, 13. märtsini. „Võtame praegu vastu ai-
nult uut voodipesu ja hügieenitarbeid. Põhjuseks 
on esiteks see, et me ei soovi endale üleliigset ladu 
tekitada ja teiseks, saadab Punane Rist selle kauba 
Ukrainasse tihti läbi haiglasüsteemide, nii et see 

on hügieeni mõttes mõistlik,“ selgitas Sats. „Olen 
väga tänulik, et Eesti inimene on nii lahke ja leid-
nud võimalused, kuidas toetada.“ Tema sõnul 
on pool seni kogutud asjadest juba saadetud Uk-
raina poole, ülejäänud hoitakse siia saabujatele –
iga Ukraina sõjapõgenik saab Rakvere staabist 
esmatarbekoti.

Ave Sats kutsus üles neid, kes on oma trans-
pordiga liikumas Ukraina piiri poole, tulema 
spordikeskusest läbi ja võtma saadetisi peale. „Uk-
raina kogukond Eestis andis üleskutse, et väga 
vajatakse magamiskotte, sellest võiks täiesti eraldi 
koorma komplekteerida,“ tõi Sats välja ja lisas, kui 
inimestel on soov annetada toitu, siis pöörduda 
otse Rakvere Toidupanka. 

Info koondub staapi
Rakvere spordikeskuses olev staap on esmane 
koht, kuhu tulevad sõjakoldest Ida- ja Lääne-
Virumaale saabujad. „Kui nad tulevad oma tutta-
va või sugulase juurde ja neil on elukoht olemas, 
siis soovitame end sisse seada ja lähipäevil staabist 
läbi tulla ja end registreerida. 

Hetkel spordikeskuses ei ole keegi ööbinud, aga 
meil on valmisolek kuni 200 inimest siin korraga 
majutada paariks ööks,“ rääkis Sats. 

Tervisepartneriks on Karell Kiirabi, kes vor-
mistab tervisekaardi, Punase Risti vabatahtlikud 
teevad kohapeal koroona kiirtesti. Venekeelset 
psühholoogilst abi on põgenikel võimalik saada 
koostöös sotsiaalkindlustusameti ja pagulasabiga.

„Staabist saab infot, kus saab riideid, toitu, 
psühholoogilist tuge, ravimeid, esmaabi. 

Tulevikku vaadates on oluline, et inimene 
saaks töökoha, saaks oma püsiva kodu, sest vaba-
tahtlikkuse peal jõud lõppeb meil kõigil, inimesed 
on vaja integreerida pärisellu,“ rääkis Ave Sats. 

Pakutakse majutust
Rakvere linnapea Triin Varek rääkis, et kui sõja-
põgenike vool Eestisse peaks suurenema ja on 
vaja ajutist keskust mitmesajale inimesele, siis sel-
leks ollakse valmis. „Oleme oma kriisimeeskonnas 
ülesanded jaganud ja suudame mobiliseeruda, 
kui riik annab meile 2-4 tundi ette teada. Selli-
sel juhul jäävad inimesed keskusesse lühiajaliselt, 
saavad pärast pikka teekonda end pesta, puhata, 
meil on kokkulepe toitlustuste osas. Sealt jagatak-
se nad erinevatele elamispindadele, mis on meil 
koostöös VIROLiga kaardistatud,“ rääkis Triin 
Varek.

Vastuvõtukeskuses on praegu väike lastenurk, 
aga kui keskuses majutatakse korraga paarsada 
inimest, on linnapea sõnul planeeritud maneež 
laste mängualaks. „Mul hea meel, et paljud on abi 
pakkunud, teiste seas ka Rakvere Teater ja meie 
noortekeskus, kes on valmis maneežis lastele te-
gevusi pakkuma,“ märkis Triin Varek.

Lääne-Viru Ühisomavalitsuste Liidu (VIROL) 

tegevdirektor Sven Hõbemägi rääkis, et üle 40 
eraisiku on talle teada andnud, et on valmis pak-
kuma saabuvatele ukrainlastele majutust üle maa-
konna. „Kes pakub oma korterit, kus ei elata, kes 
on valmis mõne pere enda juurde võtma, kes pa-
kub suvekodu, ettevõtjad pakuvad oma töötajate 
puhkeruume. Lisaks on majutusettevõtjaid, kes 
pakuvad majutust soodustingimustel. Lisaks on 
omavalitsustel hallatavaid pindu,“ loetles Hõbe-
mägi. 

Hõbemägi lisas, et inimesed pakuvad elamis-
pinda tasuta, mõned on valmis ka kõik kulud 
kandma, aga mõned ootavad, et riik või omavalit-
sus kataks kommunaal- ja toidukulud.

„Ühtehoidmist ja abipakkumist on eestlaste 
poolt palju, see on heas mõttes suur üllatus. On 
neid, kes oma viimasegi tahaks anda Ukraina las-
tele,“ märkis Hõbemägi. 

„Suur soov on, et sõjakoldest siia tulnud ini-
meste vastuvõtt oleks südamlik ja heatahtlik ning 
ka oma kogukonnas oleks mõistmist ja toetust – 
seda on olnud ja selle eest tohutu tänu! Aga ei 
tohi unustada, et see ei ole sõda rahvuste vahel. 
Ka enamik siinsest venekeelsest elanikkonnast 
ei poolda sõda, see on Putini sõda. Kutsun üles 
olema mõistvad ja rahumeelsed,“ rääkis linnapea 
Triin Varek.

Raamatukogu – Ukraina 
kogukonna kohtumispaik
Ukraina kogukond saab koos käima hakata 
Lääne-Virumaa keskraamatukogus. Raamatu-
kogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg rääkis, 
et ukrainlased on igal ajal raamatukokku oodatud, 
aga esmaspäevast reedeni, kell 13-18 on Ukraina 
kohtumispaigaks lasteosakond raamatukogu kol-
mandal korrusel. 

„Idee on selles, et peaks olema üks koht, kus 
inimesed saaksid omavahel rääkida, suhelda, in-
fot vahetada. Lasteoskonnas saab kasutada ar-
vutit, on tasuta wifi. Nad tulevad väga ärevast 
sõjasituatsioonist ja oma rahvuskaaslaste toetus 
on väga oluline, rääkida oma emakeeles, jagada 
praktilist infot. Lapsed saavad samuti turvaliselt 
raamatukogus aega veeta: mängida, meisterdada, 
raamatuid uurida. Neil on siin meelelahutus. Siin 
on võimalus, et emad ja lapsed on samal korru-
sel, tunnevad end turvaliselt,“ rääkis Õunapuu-
Seidelberg. 

Raamatukogu on ka tellinud ukrainakeelset 
kirjandust nii lastele kui täiskasvanutele. Kogu 
raamatukogu puudutav info jõuab ka ukraina-
keelsetele flaieritele, mida saab spordikeskusest, 
kus põgenikud end registreerivad. 

„Ehk kasvab sellest seltskonnast endast väl-
ja keegi, kes tahab lastega emakeeles tegeleda, 
anname kõik võimalused aega veeta ja enda-
le rakendust leida,“ lootis Kaili Õunapuu-
Seidelberg. 

Vabatahtlikud Kadi Miiltop (esiplaanil), Kristi Rist ja Ester Vainos toimetamas Ukraina pagulaste jaotuskeskuseks saanud staabis. Foto: Katrin Uuspõld

Telli lilled ette
või saada kulleriga
Telli lilled ette
või saada kulleriga

Kasuta meie e-poodi:

helksiinelilled.eu
või helista tel. 322 3055
helksiinelilled.eu
või helista tel. 322 3055

Kallid mehed,
ärge unustage Naistepäeva!

Telli lilled ette
või saada kulleriga
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Kuidas tulla toime hirmu ja ärevusega?
Ukrainas sõja puhkemine te-
kitab ärevust ja hirmu. Pea-
asi.ee meeskond pani kokku 
mõned mõtted, mille abil 
oma vaimset vastupanuvõi-
met tugevdada.

Kas ärevusest 
võib meile abi olla?
Ohuolukorras lülitub meie aju 
võitle-või-põgene režiimile. See 
võimaldab teha kiireid otsuseid, 
mis on seotud näiteks taandumise 
või ründamisega, kuid ei võimalda 
analüütilist mõtlemist ega planee-
rimistegevust. See on tänuväär-
ne ja kõikidele loomadele ühine 
reaktsioon, mis on võimaldanud 
meil ka liigina püsima jääda. Eri-
pärane inimeseks olemise puhul 
on see, et sama protsess käivitub 
ka olukorras, kus proovime ohtu 
ette kujutada või see on ettenäh-
tav tulevikuperspektiivis. Aju ei 
pruugi vahet teha, kas oht on siin 
ja praegu või tegeleme tuleviku 
ennustamisega.

Kui kehtib teine variant, olu-
kord, kus hetkel ei ole vaja jooksu 
pista või rünnakut tõrjuda, oleks 
mõistlik pisut end rahustada, et 
oleks võimalik selgemalt mõelda 
ning plaane teha. Tavaliselt on 
vaja end kehaliselt rahustada, va-
hepeal mõtted mujale saada, lähe-
daste tuge kasutada. Seejärel oleks 
kasulik endalt küsida: mida ma 
teha saan? Mida saan teha kohe, 
mida homme, mida lähinädalatel? 
Kellega koos seda teha saan? Mil-
list ressurssi mul selleks vaja on? 
Kuidas ma aru saan, et see ees-
märk nüüd täidetud on? Näiteks 
kui otsustan, et saan koguda infot 
ohu realiseerumise kohta, siis mil-
lal olen piisavalt erinevates uudis-
teportaalides surfanud? Ehk piisab 
poolest tunnist päevas? Ärevus ja 
hirm on meile kasulikud tunded, 
mis aitavad ellu jääda. Nad anna-
vad meile energiat tegutsemiseks 
ning seda võiks tarvitada kasuli-
kuks muretsemiseks ehk realistlike 

plaanide tegemiseks ning ka nende 
elluviimiseks. Kui suudame enda 
vaimset tasakaalu hoida, saame pa-
remini abiks olla ka teistele.

Mida me teha saame?
Praegusel ajal oleks paslik mee-
nutada, kuidas saime hakkama 
pea kaks aastat tagasi, mil meieni 
jõudis koroonaviiruse kriis. Kuigi 
oht oli teistsugune, võime tunda 
sarnast abitust, kontrolli kaotuse 
tunnet ning hirmu tuleviku ees. 
Muidugi tuleb olla valmis ka hal-
badeks stsenaariumideks, kuid 
nendega ei saa pidevalt oma peas 
tegelema jääda, see võib nõrgesta-
da meie vaimset vastupanuvõimet, 
mida on vaja raskete aegadega toi-
metulekuks.

Hea on ennast hoida rakkes 
igapäevarutiinide- ja tegevuste-
ga. Teadlikult kasutada tehnikaid, 
mis meid rahustavad (näiteks min-
na loodusesse, jalutama, kuulata 
muusikat, teha lõõgastusharju-
tusi või sporti). Eelkõige on olu-
line olla ühenduses lähedastega 
ning rasket tunnet teistega jaga-
da. Aktiivne tegutsemine stres-
siolukorras annab tunde, et saad 
hakkama ning aitab nii suunata 
närvilist energiat, kui ka muuta 
energilisemaks neid, kes on liiga 
teotahtetuks muutumas. Ehk siis 
tuleks teha seda, mida saab, kas-
või korrastada oma lähikeskkonda, 
uurida, mida saame teha oma Uk-
raina sõprade heaks, näiteks läbi 
annetuste. Piirata võiks uudiste 
tarbimist ja kasvõi leppida kelle-
gagi kokku, kes ütleb, kui toimub 
midagi, mida kindlasti on oluline 
kohe teada saada.

Kuidas rääkida lastega 
ärevast olukorrast?
Eriti oluline on pakkuda lastele 
emotsionaalset turvatunnet, mida 
saame hoida koos olles, midagi to-
redat ühiselt ette võttes ning säi-
litades tavapärase elu rutiine. Hea 
on ka lastega koos arutada seda, 
mida saame teha, et enda või teiste 

olukorda paremaks muuta. Lastel 
on sageli vahvaid ideid ning roh-
kelt loovust.

Kindlasti tuleb lastega arutada 
maailmas toimuvat. Hea on nende 
käest uurida, mida nad on kuul-
nud ning vastata küsimustele. Hea 
oleks rääkida konkreetsetest fakti-
dest eakohasel viisil ning mitte ja-
gada lastele oma tulevikuennustusi 
või kõige hirmsamaid fantaasiad. 
Lastel on oluline teada, et koos 
saame hakkama, kuigi praegu on 
keeruline aeg. 

Näiteks saab väiksematele las-
tele rääkida sellest, et me ei pea 
nii väga kartma, kuna Eestil on 
sõbrad NATOs, kes meie eest väl-
ja astuvad ning meid hätta ei jäta. 
Nii nagu ka meie oma sõprade eest 
seisame ja neid kiusajate eest kait-
seme. 

Sõbra analoogiat võib kasutada 
ka nii, et kujutada ette, et meil on 
hea sõber, keda ründab tõsine hai-
gus. See ei tähenda veel seda, et ise 
haiged oleme või haigeks jääme. 
Võime olla küll mures ja proovi-
da sõbrale toeks olla. Meie ja meie 
sõprade riigijuhid ja diplomaadid 
teevad iga hetk tööd selle nimel, et 
meie „haigeks“ ei jääks.

Suuremate lastega, kes ka ise ak-
tiivselt infot otsivad või uudiseid 
jälgivad, peaks samuti toimuva 
üle arutama ning jälgima, et nad 
ei puutuks kokku ülemäärase in-
fovooga.

Sedavõrd ebatavaliselt äreval 
ajal on normaalne, kui tunne-
me end murelikult, raskem on 
keskenduda või ka und saada. 
Normaalne on ka vajadusel tuge 
küsida, kas oma lähedastelt või 
spetsialistidelt.

PEAASI.EE
Vaimse tervise tugiliin 660 4500
Hingehoiu telefon 116123
Lasteabi telefon 116111
Koolipsühholoogide tugiliin 1226 
(eesti keeles) 1227 (vene keeles)

Veebipolitseinik Getter Kangur: kõige enam 
on teateid pettuste ja libakontode kohta

Sellest aastast on Eestis va-
rasema kolme veebipolitseini-
ku asemel inimestele sot-
siaalmeedias abi ja nõu and-
mas ühtekokku 13 veebipolit-
seinikku, et teenus oleks ini-
mestele kvaliteetsem, kätte-
saadavam ning personaal-
sem. Getter Kangur on üks 
neist veebipolitseinikest, ta 
tegutseb Rakvere politseija-
oskonna juures. 

Katrin Uuspõld

Kuidas üldse saadakse veebipolit-
seinikuks?

2017. aastal lõpetasin Sisekaitse-
akadeemias kutseõppe politsei suu-
nal, ning omandasin keskerihariduse, 
millega Politsei- ja Piirivalveame-
tis peale patrullpolitsei ameti muud 
tööd teha ei saa. Selleks, et politseis 
karjääri teha, tuleb omandada kõrg-
haridus. Seda ma tegingi ning jätka-
sin õpinguid Sisekaitseakadeemias 
ning omandasin rakenduskõrghari-
duse politsei suunal. Peale kõrghari-
duse omandamist pidin asuma tööle 
noorsoopolitseinikuna, aga see koht 
kaotati ära. Siis tuli pakkumine, et 

kas ma sooviksin töötada veebipo-
litseiniku ametis. Mulle tundus see 
hea mõttena ning võtsin pakkumise 
vastu. 

Enne kui alustasin tööd veebi-
politseinikuna, tuli läbida vastavaid 
täiendkoolitusi, lisaks osaleme ka 
jooksvalt erinevatel koolitustel ning 
harime ennast pidevalt.

Olete töötanud veebipolitseini-
kuna kaks kuud, millega on Teie 
poole enamasti pöördutud?

Selle kahe kuu jooksul on kõige 
enam tulnud teateid pettuste ja liba-
kontode kohta. Lisaks ka see, et isik 
on saatnud enda tuttavale intiimse 
sisuga pildi ning siis on see pilt haka-
nud levima. 

Hetkel kõige suurema mure-
kohana tooks välja selle, et inimesed 
levitavad valeinformatsiooni ja õhu-
tavad viha. Ei mõelda enne, kui mi-
dagi internetis jagatakse. Enamustel 
inimestel puudub teadmine, et kõik, 
mida sa internetti postitad, see jääbki 
sinna ning et igasugune laimamine ja 
sõimamine on karistatav.

Õpetlik näide on see, et kui te ei 

taha, et teie intiimse sisuga pilt kuskil 
internetiavarustes ringlema hakkaks 
ning keegi teie pildiga libakonto teeb, 
siis ärge jagage endast taolisi pilte 
mitte kellelegi.

Te jälgite ka kõikvõimalikke ko-
gukonnagruppe sotsiaalmeedias 
– mis on silma jäänud?

Vihaõhutamist on palju ning ena-
masti puudutab see venemeelsete 
postituste tegemist ning laimu nii 
Venemaa kui ka Ukraina suhtes.

Justiitsministeeriumi tellitud 
ohvriuuringust 2021. aasta koh-
ta selgus, et inimeste turvatunne 
tänaval kõndides on kõrge, aga 
internetis satub ründe ohvriks 
aina rohkem inimesi. Kui tänaval 
on mõne ründe ohvriks langenud 
vaid 1% ja vägivaldseid ähvardusi 
saanud 4% vastanutest, siis inter-
netis on ründe ohvriks sattunud 
umbes pooled. Peamiselt õngitse-
ti isikuandmeid või kaaperdati 
sotsiaalmeedia konto või mei-
liaadress, mida tunnistas 14% vas-
tajatest. Internetiründe ohvriks 

langesid enam venekeelsed vasta-
jad (60%). Te olete tegutsenud nii 
patrullpolitseinikuna kui nüüd 
veebipolitseinikuna – kuidas seda 
uuringut kommenteeriksite?

Inimestele on jäänud selline mulje, 
et kui nad midagi internetis kom-
menteerivad, teevad endale liba-
konto, et siis nad on nii-öelda puu-
tumatud ja keegi ei saa neile midagi 
teha ega neid karistada. Inimestel on 
tekkinud karistamatuse tunne. Kui 
sa kellelegi reaalselt kallale lähed, siis 
saad ju karistada, aga kui internetis 
kellegi kohta inetu kommentaar anda 
või interneti vahendusel kedagi kiu-
sata või solvata, siis inimestel on tek-
kinud arvamus, et selliste inimestega 
ei tehta midagi.

Mille kõigega tasub just veebipo-
litseinikuga ühendust võtta?

Kui soovid politseilt nõu. Kui sul 
on seadusi puudutavaid küsimusi. 
Kui soovid saata politseile vihjet või 
teadet. Kui kahtlustad, et keegi teine 
esineb internetis sinu nime all. Kui 
oled sattunud kiusamise või ahis-
tamise ohvriks. Kui soovid teatada 

seksuaalsest või muust väärkohtle-
misest.

Kas seoses Ukraina sõjaga on tä-
heldada ka sotsiaalmeedias polit-
sei sekkumist vajavaid või tähe-
lepanu äratanud postitusi?

Kahjuks on sotsiaalmeedias päris 
palju neid inimesi, kes sõda eitavad 
ning teisalt paljud, kes õigustavad 
Venemaa tegevust. Politsei pöörab 
suurt tähelepanu postitusele, mis on 
suunatud vihaõhutamisele.

Millist nõua annate sotsiaalmee-
dias jagatavates sõda (aga ka teisi 
valdkondi) puudutavates posti-
tustes orienteerumiseks – mille 
järgi kontrollida usaldusväärsust?

Inimesed jagavad internetis palju 
sellist informatsiooni, mille õigsus ja 
usaldusväärsus on kaheldav. Eelkõi-
ge peaks vaatama Eesti telekanalite 
uudiseid, sealt tuleb kõige usaldus-
väärsem informatsioon. Igasugused 
pildid ja videod, mida jagatakse sot-
siaalmeedias, ei pruugi olla kohapeal 
tehtud, vaid foto või video võib olla 
ka aastaid tagasi tehtud.

Veebipolitseinik Getter Kangur. Veebipolitseinikud vastavad inimeste kirjadele tööpäeviti. 
Kui kellegi elu ja tervis on ohus, tuleb helistada 112. Ööpäevaringselt on avatud ka lasteabi 
telefon 116111. Foto: PPA
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Koduloomade varjupaiga ehitamine võib minna planeeritust kallimaks
Lääne-Virumaal oodatakse pi-
kisilmi uue koduloomade var-
jupaiga valmimist. Hetkel ol-
lakse projekteerimisjärgus, 
kõige optimistlikuma prognoo-
si kohaselt valmib varjupaik 
Vinni valda Lääne-Viru Jäät-
mekeskuse kõrvalkrundile 
2023. aasta sügiseks.

Katrin Uuspõld

Projekteerimishanke võitnud P.P. 
Projekt OÜ, kes on varem projek-
teerinud muuhulgas ka Pärnu ko-
duloomade varjupaiga, on valmis 
saanud eelprojekti. „Kalkulatsioon 
näitab, et esialgu planeeritud 333 
tuhandest eurost varjupaiga val-
misehitamiseks ei pruugi piisata. 
Eelprojekt koos eeldatava hinnakal-
kulatsiooniga kooskõlastati VIROL 
juhatuse koosolekul. See andis pro-
jekteerijale n-ö rohelise tule edasi 
minna põhiprojekti koostamisega,“ 
rääkis Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu (VIROL) tegevjuht Sven Hõ-
bemägi.

Hõbemägi selgitas, et 333 tuhat 
eurot sisaldab nii projekteerimist, 
omavalitsuste omafinantseeringut 
kui riigipoolset lisarahastust, mis 
saadi eelmisel aastal maakondade 
arengustrateegiate elluviimise toe-
tusmeetmest. „Reaalselt jääks siit 
ehituse ettevalmistamiseks ning 
ehituseks ca 260 tuhat eurot,“ kom-
menteeris Hõbemägi.

Selleks aastaks on Lääne-Viru-
maale VIROLi tegevjuhi sõnul sama 
meetme kaudu eraldatud 520 152 
eurot ning selle kasutamisotstarve 
on VIROLi otsustada. Oma üld-

koosolekul otsustas VIROL uuest 
toetusmeetmest taotleda varjupaiga 
projektile lisarahastust. „Omava-
litsuste omaosalus varjupaiga val-
mimisel on jätkuvalt 25 protsenti 
maksumusest. Iga omavalitsuse pa-
nus sõltub selle omavalitsuse elanike 
arvu protsentuaalsest suhtest maa-
konna elanike arvu seisuga 1. jaa-
nuar 2022,“ täpsustas Hõbemägi. Ta 
lisas, et kui varjupaiga ehitamisest 
toetusmeetme raha üle jääb, saab 
seda kasutada mõne teise ettevõt-
mise heaks, mis kajastub maakon-
na arengustrateegia tegevuskavas. 
„Oleme nii ka varasemalt käitunud,“ 
lisas Hõbemägi.

„Varjupaiga põhiprojekt peaks 
valmima enne suve, ideaalis me 
näeme, et 2023 sügiseks oleks kodu-

loomade varjupaik valmis. Kui tuleb 
tagasilööke, on 2024 sügiseni aega,” 
märkis Hõbemägi. 

Kaua oodatud uus varjupaik
2020. aasta mais allkirjastasid kõik 
Lääne-Viru kaheksa omavalitsust 
koduloomade varjupaiga teenuse 
korraldamise koostööleppe. Rak-
veres Kasarmu tänaval asuvat var-
jupaika haldab Rakvere linn, kõik 
maakonna omavalitsused katavad 
ühiselt kulusid.

Tingimused on praeguses Rak-
vere varjupaigas kehvapoolsed ning 
VIROL on otsustanud, et varjupai-
gaga tegeletakse ühiselt. „Millises 
vormis täpselt, see pole veel kindel, 
kas luuakse MTÜ või mõnes muus 
vormis, aga tänavu peab ka selle 

ära otsustama,” kommenteeris Sven 
Hõbemägi.

Uues rajatavas varjupaiga hoo-
nes on pinda 300 ruutmeetrit, ühes 
tiivas hakkavad elama koerad, tei-
ses kassid. Lisaks on jooksuaedikud 
koertele ja väliaedik kassidele. Rak-
vere linna keskkonnaspetsialist Riin 
Sikka rääkis, et täna on kassitoad 
erinevates soojakutes, uues varju-
paigas aga koos ühes hoones. „Ka 
puudub praegu kassidel õues käi-
mise võimalus ning koertel jooksu-
aedik,“ nimetas ta.

Kasse rohkem kui koeri
Kui loom satub varjupaika, siis kaks 
nädalat oodatakse vana omanikku 
talle järgi, seejärel on õigus loom 
anda adopteerimiseks. Rakvere ko-

duloomade varjupaiga asukatest lei-
dis 2021. aastal endale kodu 119 loo-
ma: 86 kassi ja 33 koera. Lisaks tulid 
oma kadunud lemmikule varjupaika 
järgi kahe kassi ja nelja koera oma-
nikud. 

„Kõige enam loomi jõudis varju-
paika eelmisel aastal Tapa vallast, 
Viru-Nigula vallast ja Rakvere lin-
nast,“ rääkis Riin Sikka. 

Sikka märkis, et kui asulates-lin-
nades kipuvad tekkima kassiko-
looniad, siis koerad ei ole kodutud, 
vaid lihtsalt jooksus olevad loomad. 
„Nii et kui näha linnas kaelarihma-
ga koera liikumas, siis ei pea kohe 
varjupaika helistama, sest järgmisel 
tänaval võib ta juba koduhoovi lip-
sata. Aga kui loom on räsitud olemi-
sega, siis tuleb kindlasti varjupaika 

märku anda. Kassikolooniatega on 
teine lugu. Nendest tuleb oma valla-
valitsusse teada anda ja edasine te-
gevus lepitakse kokku,“ rääkis Riin 
Sikka. 

Sikka tõi välja ka selle, et sageli 
jõuavad varjupaika kiibistatud loo-
mad, kuid kiip on isikustamata ehk 
omaniku andmeid ei ole registrisse 
kantud. Ta pani loomaomanikele 
südamele, et nad oma andmete ole-
masolu kontrolliksid kas loomaarsti 
juures või üle-eestilisest lemmikloo-
maregistrist www.llr.ee. 

Jaanuarikuu lõpu seisuga oli Rak-
vere koduloomade varjupaigas 24 
kassi ja 7 koera ning tänavuse aas-
ta esimese kuu jooksul leidis kodu 
kümme kassi ja seitse koera, neist 
enamik kutsikad.

TÄNA MAAILMAS

1852: kus asub Nikolai Gogoli pealuu?
Täna 170 aastat tagasi, 
4. märtsil 1852. aastal suri 
kirjanik Nikolai (Mõkola) Go-
gol, keda peavad oma inime-
seks nii Venemaa kui Ukraina. 
Kirjanik sündis Ukrainas, kus 
veetis ka esimesed 20 elu-
aastat, aga seejärel elas pea-
miselt Venemaal ja Itaalias 
ning suri Moskvas. Temaga 
on seotud suur saladus, sest 
siiamaani on kadunud kirjani-
ku pealuu.

Allan Espenberg

Gogoli matuste ja ümbermatmi-
sega seoses on liikvel hulgaliselt 
kuulujutte ja legende. Nii on rää-
gitud, et Gogol olevat lamanud 
kirstus kõhuli ja kirstukaas oli 
seestpoolt küünejälgi täis. Seetõt-
tu on oletatud, et mattes polnudki 
Gogol surnud, vaid langenud füü-
siliste piinade ja vaimsete kanna-
tuste tõttu letargilisse unne. Ning 
hinge heitis ta alles kirstus! Kuid 
kõige tähtsam legend on seotud 
siiski Gogoli pealuuga.

Gogol suri 4. märtsil 1852. aas-
tal ja maeti 12. märtsil Püha Da-
niili kloostri kalmistule Moskvas. 
Kuid usuvastase kampaania ajal 
suleti 1931. aastal Stalini korraldu-
sel nii klooster kui selle surnuaed. 
Klooster kavatseti anda orbude ja 
alaealiste kurjategijate käsutusse 
ning sealne kalmistu üldse hävi-

tada. Enne seda otsustati aga sin-
na maetud kuulsate ühiskonna- ja 
kultuuritegelaste põrmud välja 
kaevata ja mujale matta. Gogol 
maeti ümber Nõukogude Liidu 
kõige tähtsamale, Novodevitšje 
kalmistule.

Oluline sündmus leidis aset 31. 
mail 1931, kui Gogoli hauaplatsile 
kogunes umbes 30 inimest, kelle 
hulgas oli ajaloolasi, arheolooge, 
kunstnikke ja kirjanikke, et olla 
tunnistajaks Gogoli kirstu avami-
sele. Haua lahtivõtmine oli keeru-
line, sest võrreldes naaberhauda-
dega asus Gogoli oma sügavamal 
maa sees. 

Gogoli hauakambri avasid riik-
liku erikomisjoni liikmed, kes 
said kohe aru, et keegi on neist 
ette jõudnud ja kabelis askelda-
mas käinud. Kirstus oli küll kir-
janiku skelett, oli näha ka hästi 
säilinud saterkuube, saapaid ja 
isegi aluspesu, kuid midagi olu-
list oli siiski puudu. Nimelt pol-
nud kirstus pealuud. Kuna kirstu 
avamine toimus õhtupimeduses, 
polnud võimalik fotosid teha, 
mistõttu pilte sellest sündmusest 
pole.

Enne teisele surnuaiale viimist 
olevat läinud kaduma veel osa Go-
goli ülikonnast ja üks saabas ning 
puudu olevat olnud ka küljeluu ja 
sääreluu. Asi oli nimelt selles, et 
haua avamisel viibinud kirjanikud 
haarasid kirstust üht-teist enda-
le mälestuseks kaasa. Üks võttis 

näiteks endale suveniiriks tükike-
se Gogoli saterkuuest, teine aga 
küljeluu.

Vargaks arvatakse
olevat hauakaevaja
Gogoli 100. sünniaastapäeva eel 
1909. aastal toimus kirjaniku haua 
restaureerimine: uuendati piirde-
aeda, tugevdati maa-aluse haua-
kambri võlve. Noil päevil ilmus kal-
mistule ootamatult tuntud Moskva 
kollektsionäär, kaupmees, miljo-
när ning kirjanduse, kunsti ja teatri 
toetaja Aleksei Bahrušin. Kuulsa 
kaupmeeste dünastia rajaja Aleksei 
Bahrušini (1865-1929) hobiks oli 
teatrireliikviate kogumine.

Ühe versiooni kohaselt olevat kee-
gi hauakaevajatest munkadest varas-
tanud Bahrušinile suure rahasumma 
eest Gogoli kolju. See olevat juhtu-
nud 1909. aastal, kuid keegi ega miski 
pole seda versiooni suutnud saja-
protsendiliselt tõestada. Siiski on 
selle intsidendi kohta mingeid märk-
meid olemas, sest purjus hauakaevaja 
oli kogemata oma „tehingu“ Bahruši-
niga välja lobisenud.

Bahrušin ehtis omandatud pealuu 
hõbepärjaga ja pani selle spetsiaalses-
se palisandrilaekasse, millel oli klaa-
sist aknake. Pärast seda olevat selle 
versiooni järgi alanud Bahrušinil aga 
suured ebameeldivused, nii tööl kui 
perekonnas. Vahetult enne kommu-
nistide võimuletulekut Venemaal 
1917. aastal annetas mees kogu oma 
kollektsiooni Venemaa Teaduste 

Akadeemiale ja Lenin isiklikult ni-
metas ta hiljem omanimelise muu-
seumi direktoriks. 

Haua avamisel viibinud kirjaniku 
Vladimir Lidini sõnul olevat Gogoli 
pealuu nõukogude ajal asunud pikka 
aega Bahrušini-nimelises teatrimuu-
seumis. „Selles muuseumis on kolm 
tundmatut pealuud, millest kaks 
kuulusid arvatavasti näitleja Mih-
hail Štšepkinile ja Gogolile,“ kirjutas 
Lidin oma mälestustes. Mitte keegi 
pole aga muuseumist senini leid-
nud ühtki märki seal asunud Gogoli 
pealuust.

Seetõttu on arvatud, et Lidin ajas 
udujuttu – teda on nimetatud vene 
Münchhauseniks – ja kolp oli kirstus 
siiski olemas. Ajaloolane Maria Bara-
novskaja on kinnitanud, et alles pol-
nud mitte ainult pealuu, vaid sellel oli 
ka näha kastanpruune juukseid. Sa-
mas on mitu teist kirjanikku väitnud, 
et koljut kirstus siiski polnud. 

Müstiline rong 
kadus teadmatusse
Pealuu kadumisest eksisteerib veel 
teinegi versioon, mille järgi oli 
Bahrušin seostanud teda tabanud 
ebameeldivused Gogoli kolba-
ga ja otsustanud sellest vabaneda. 
Appi tuli talle selles osas Gogoli 
kauge sugulane, mereväeleitnant 
Janovski.

Janovski oli otsustanud iga hinna 
eest sugulase kolju kätte saada ja maha 
matta. Nii olevat ta ilmunud Bahruši-
ni juurde, võtnud välja revolvri ja öel-

nud: „Relvas on kaks padrunit. Üks on 
teile, kui te ei loovuta mulle pealuud, 
teine on mulle, kui ma peaksin teid 
tapma. Otsustage!“

Bahrušinit selline asjade käik ra-
huldas ja ta olevat koheselt kolju ära 
andnud. Janovski otsustas aga Go-
goli pealuu maha matta mitte Vene-
maale, vaid hoopis Itaaliasse.

Kui 1911. aasta kevadel saabusid 
Sevastopoli sadamasse Itaalia rist-
lejad, siis olevat Janovski palunud 
ühel laevakaptenil toimetada kolju 
Vene konsulile Roomas. Kuid kap-
ten Borghese ei täitnud millegipä-
rast seda palvet ja ei viinud pealuud 
konsulile. Peatselt läks kapten uuele 
merereisile ja kastike pealuuga jäi 
kapteni koju lauale.

Seejärel läks kolju aga kaduma 
ja süüdi olevat selles olnud kapte-
ni noorem vend, kes võttis pealuu 
1911. aasta suvel kaasa rongireisile, 
et sellega ehmatada oma sõpru, kui 
Rooma ekspress siseneb tunnelis-
se. Kuid vahetult enne tunnelisse 
jõudmist olid kõik 106 reisijat tun-
netanud äkitselt ületamatut paani-
kat ja tundnud võigast hirmu. Kuid 
vagunitest, millele hakkas laskuma 
udu ja piimvalge vedelik, jõud-
sid välja hüpata vaid kaks reisijat. 
Rong sõitis tunnelisse ja jäi kadu-
nuks. Keegi ei suutnud toimunut 
selgitada ning valitsus laskis tunne-
li kinni müürida. Üheks eluga pää-
senuks osutus kapteni vend, kelle 
sõnul oli ta jätnud Gogoli pealuu 
haihtunud rongi.

Täna on kassid soojakutes ja õues ei käi, uues projekteeritavas varjupaigas on neile ette 
nähtud ka õueala. Foto: Katrin Uuspõld

Teda hüüavad varjupaiga töötajad Lapikuks – lapilise kasuka pärast. Lapik ootab samuti 
oma inimest. Foto: Katrin Uuspõld

Boss on pikalt uut kodu oodanud. 
Foto: Katrin Uuspõld
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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S bralik koostöö kliendigaõ
ja kvaliteetne teenus!
Tel 53 451 061, 324 0893

www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES
B-kat 07.03 ja 29.03

TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!
B-kat e-õpe 08.03 ja 10.03
A, A1, A2, AM, BE, C, CE,
D koolitusega võib alustada
igal ajal Rakveres ja Jõhvis

Esmaabi koolitus
17.03 ja 07.04

Kõiki kategooriad saab
õppida ka VENE KEELES!

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused
Tallinnas, Tartus, Rakveres,

Jõhvis ja Pärnus

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

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

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

TÖÖ

PAKUN TÖÖD

• Klienditeenindaja Tapa sõja-
väelinnaku kohvikus. Otsime 
enda kollektiivi tublit inimest 
teenindamaks maailma parimaid 
sõdureid! Kui oled töökas, kohu-
setundlik, rõõmsameelne ning 
otsid uusi väljakutseid, põnevat 
ja mitmekülgset tööd siis tule 
ja pane ennast proovile. Klien-
diteenindaja tööks on klientide 
teenindamine kassas, kaupade 
vastuvõtmine, kontrollimine, 
väljapanek ja soojade suupistete 
valmistamine. Töötasu 1000-
1200 € bruto. Ootame Sinu CV-d 
ja küsimusi aneira@mail.ee. Tel 
5397 4872

• Tööd pakkuda tragile korista-
jale, osakoormus ~0.3. Tööob-
jektideks on üldhooned, korteri-
ühistud, äripinnad. Kasuks tuleb 
B-kategooria lubade olemasolu. 
Tel 5391 0536,  irina@normko-
ristus.ee

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

• Kui Sul on eelnev töökogemus 
õena ning soov töötada toeta-
vas meeskonnas, siis tule meile 
tööle. TNP Konsultatsioonid 
pakub tööd õele üldhooldeko-
dus: Imastu hooldekodu – Tapa 
vald (töötajal ööbimisvõimalus); 
Pruuna mõisa hooldekodu – Tapa 
vald; Pandivere pansion – Väi-
ke-Maarja vald. Tööle asumise 
aeg: kohe. Sõit tööle-koju kom-
penseeritakse. Töötasu 9 € tunnis 
(katseajal). E-post:tnpkonsult.
personal@gmail.com, tel 634 
5177, 5560 6268

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

• Rakvere Betoon OÜ otsib 
oma meeskonda C-kategoo-
ria autojuhti Töö sisu: betoo-
nisegude transport ja pumpa-
mine objektil. Info tel 526 0052

• Vajatakse CE-kategooria veo-
kijuhti Kunda piirkonda. Tel 509 
8328

• OÜ Vinimex võtab tööle seafar-
mi talitaja. Peamisteks tööülesan-
neteks on loomade hooldamine ja 
sulgude puhastamine. Huvi korral 
võta meiega ühendust tel 5341 
3329 või luule@vinimex.ee
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OSTAME KOKKU: VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

SOODUSPAKKUMISED!

3.64
9.10 €/kg

3.98

6.84
8.98

1.58
5.27 €/kg

1.78

1.44
6.26 €/kg

1.68

1.68
5.09 €/kg

2.28

0.78
2.84 €/kg

0.98

0.72
2.88 €/l

0.84

1.54
al 6.06 €/kg

2.18

0.36
6.55 €/kg

0.42

Koorene kanapasta Mamma
300 g
Saarioinen

0.38
6.33 €/kg

0.54

Minilihapallid
(jahutatud) 300 g
Rakvere

0.84
5.09 €/kg

0.98

A+ A

0.74
0.98

6.17 €/kg

2.68
3.28

2.18
7.27 €/kg

2.38

Metsmustikapraad
seakaelakarbonaadist
~ 1 kg
Rannarootsi Lihatööstus

Triibuliha marinaadis
400 g
Nõo

Nagitsad sisefileest
Maks & Moorits
230 g

Sojajook Alpro
250 ml
2 sorti

Kreeka jogurtijook
Alma 275 g
2 sorti
Valio

AB-jogurt Sipsik
(jäätisemaitseline)
165 g / 2 sorti
Saaremaa Delifood

Piimadessert Monte
(šokolaadi ja pähklitega)
55 g

Jäätis Idüll
450 ml / 250 g
2 sorti

Sarvesai Croissant
60 g
3 sorti

Alkoholivaba vahuvein

Luna De Murviedro Sparkling

0,75 l / 2 sorti

Hiirte juust
(laktoosivaba) 300 g
Estover

Sulatatud juust
Lõuna-Eesti riisikatega
330 g
E-piim

Lahja kohupiim Farmi
200 g / 3 sorti

Tükeldatud roheline aeduba
Daucy
(külmutatud)
450 g

Tükeldatud roheline aeduba
Daucy
(külmutatud)
450 g

Haugifilee tomatimarinaadis
330 g / 150 g
Peipsi Kalatööstus

A+ A

0.84
1.87 €/kg

1.08

2.14
6.48 €/kg

2.48

0.74
3.70 €/kg

0.88

1.24
6.70 €/kg

1.58

1.28
1.48

2.78
9.27 €/kg

3.98

Sulatatud juust
Old Saare
185 g

Hapupiimajook
Hellus Haps
(kirsi) 1 kg
Tere

A+A+ A

A+ A

17.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.78
5.98

6.37 €/l

Kehakoorija Organic Shop

250 ml

2.34
2.98

24.12 €/l

Kätekreem Nivea

(aaloeekstrakti ja jojobaõliga)

75 ml

1.78
2.88

23.73 €/l

2.98
3.68

16.56 €/kg

Juust Džiugas Delicate

(24 kuud laagerdust)

180 g

Tükeldatud roheline aeduba
Daucy
(külmutatud)
450 g

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

Täissuitsuvorst Ordu
(viilutatud)
120 g

Viiner juustuga
1 kg

4. - 10. märts

A+ A

5.98
7.98

39.08 €/kg

3.88
4.88

19.02 €/kg

Teekollektsioon Lovare

„Great Party” 90 tk 153,5 g
Piimašokolaadikommid Kalev

(roosa šampanja maitselised)

204 g

+ 0.10
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
4. - 17. märts

Küünte- ja
kätepalsam OSH
75ml

Nõudepesuvahend Fairy Natural
Bermagot & Ginger
650 ml

2.88
3.68

0.96 €/tk

2.58
3.48

10.32 €/l

Raseerimisgeel Gillette
Satin Care
Sensitive
200 ml

3.28
3.98

16.40 €/l
4.14

6.68

3.88
5.68

0.30 €/tk

4.68
6.48

0.33 €/tk

2.88
3.68

0.05 €/tk

13.48
16.88

7.09 €/l

3.88
al 5.28

4.62 €/l

9.98
21.88

0.20 €/tk

1.78
1.98

2.74 €/l

1.28
1.68

0.02 €/tk

4.68
6.48

0.59 €/rull

2.98
3.98

0.37 €/rull

0.74
1.18

1.38
1.84

4.06 €/kg
0.88

1.18

17.60 €/kg

al 1.08
al 1.38

al 9.01 €/kg

2.98
4.18

1.66 €/kg

Kassitoit Kitekat
(kana ja köögiviljadega)
1,8 kg

Kassitoit Kitekat
(kana ja köögiviljadega)
1,8 kg

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

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

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

0.78
14.18 €/kg

1.04

1.58
2.18

11.29 €/kg

Šokolaadikompvekid
Bukett
437 g

Röstitud maapähklid Estrella
140 g / 2 sorti

3.98
4.98

Must jäätee
FuzeTea
1,5 l / 2 sorti

Geelkapslid Ariel
All in 1 / 13 tk
2 sorti

Geelkapslid Persil
14 tk
2 sorti

Puuviljavahuvein
Cosmopolitan Diva
Berry Fusion
6%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Franz Hoffner
Weisswein
10%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Intiimpesuvahend Neutral
Sensitive Skin
250 ml

GT vein Cono Sur
Bicicleta
al 13%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Kingsmill
38%, 0,5 l

Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

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

Brandy Ararat 5a
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

3.58
4.28

8.19 €/kg

2.18
2.58

4.36 €/kg

1.68
2.08

3.36 €/kg

Lasagne plaadid Pasta Reggia
durumnisust
500 g

Riis Bosto
mediterraneo
500 g

1.04
1.38

0.69 €/l

Mustikamahl
Largo
1 l

KPN Kvaliteetvahuvein
Jaume Serra
Cava Brut Organic
11,5 l%, 0,75
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Raseerija Gillette
Simply Venus
4 tk

5.28
7.88

105.60 €/l

3.28
4.48

0.82 €/tk

3.58
4.88

17.90 €/l
5.58

6.88

4.58
6.28

9.16 €/l

Kreem Mixa Hyalurogel
(niisutav)
50 ml

Raseerimisgeel
Gilette
Satin Care Sensitiv
200 ml

Elektriline hambahari
1 tk / 2 sorti
Colgate

Suuvesi Listerine
500 ml

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Kondoomid Durex
Naturals Thin
3 tk

Kuivšampoon Batiste
200 ml
2 sorti

Juuksevärv Olia
Erinevad toonid

Niisked salvrätikud Smile Baby
Kummel ja aaloe / 72 tk

Hügieenisidemed Always
al 10 tk
5 sorti

Pesukaitse Always Normal
60 tk

2.48
2.98

al 0.12 €/tk

Pesugeel Mini Risk
Color (42 pesukorda)
1,9 l

Nõudepesumasina tabletid
Finish Quantum
Ultimate Lemon
50tk

Nõudepesumasina tabletid
Finish Quantum
Ultimate Lemon
50tk

Nõudepesumasina tabletid
Finish Quantum
Ultimate Lemon
50 tk

Svamm Vileda PurActive
(pakendamata) 1 tk

0.54
0.88

1.54
2.28

0.77 €/tk

Nõudepesusvamm Vileda
(krobeline) 2 tk

Tualettpaber Zewa Soft Embo
8-rulli

Tualettpaber Zewa Exclusive Natural
(4- kihiline) 8-rulli

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI 0.09 €/tk

Kiisueine Felix kastmes
4 x 85 g
erinevad

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Kassimaius Felix Play Tubes
50 g
erinevad

Närimismaius koertele
al 115 g
erinevad

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

5.88
al 7.18

3.92 €/kg

Kassitoit One
1,5 kg
2 sorti

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.88
al 1.18

al 44.00 €/kg

Puuviljakõrpsud Fruut
20 g / 4 sorti

+ 0.10

Kassitoit Kitekat
(kana ja köögiviljadega)
1,8 kg
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

MÜÜA

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 

• 2-toaline möbleeritud korter Näpil  
www.kv.ee/2623549 

• 1-möbleeritud Tapa Eha 12 
www.kv.ee/3302848 

• 2-toaline Vinnis möbleeritud 
www.kv.ee/3268765 

• 1-toaline Põlvas Vabriku 35 
www.kv.ee/2710329 

• 2-toaline Jõgeva Kivi 2  
www.kv.ee/3151249 

• Põltsamaal 2-toaline Vägari 
www.kv.ee/3390213

• Põltsamaal Kamari külas  
www.kv.ee/3387961

• 1-toaline Kaarepere ( Jõgevamaa) 
www.kv.ee/3407133

• 1-toaline Kohtla-Järve Ravi 1 
www.kv.ee/3335472 

Lisainfo tel 5624 4605 
igor@sacito.eu

JÄRELMAKSU VÕIMALUS. 
TINGI! 

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

www.kv.ee/3205100

Soodushind 35 000 €
Vana hind 40 000 €

2-korruseline kortermaja Vändra 
alevis. Üldpind 1013 m2. 

www.kv.ee/2335034

Soodushind 55 000 €
Vana hind 65 000 €

Maja Kastre vallas Tartumaal.
Krunt  1300 m2.  

www.kv.ee/3367358

Uus hind 35 000 €
Vana hind 45 000 €

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

www.kv.ee/3312421

Soodushind 70 000 €
Vana hind 83 000 €

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

www.kv.ee/3134721

Soodushind 43 000 €
Vana hind 48 500 €

Hind 16 500 €

Korter Siimusti alevis 
3-toaline 48,9 m2.  

www.kv.ee/3344855

Soodushind 34 000 €
Vana hind 37 500 €

Aseri lähistel maja koos 
krundiga 1,4 ha. 

www.kv.ee/3362079 

Soodushind 15 500 €

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

www.kv.ee/3401649

Vana hind 17 500 €

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

43,6 m2, rõduga. 
 www.kv.ee/3401638

Soodushind 18 500 €
Vana hind 20 000 €

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

www.kv.ee/3401456

Soodushind 15 500 €
Vana hind 16 500 €

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

www.kv.ee/3401416

Soodushind 34 500 €
Vana hind 36 500 €

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

www.kv.ee/3401696 

Soodushind 24 500 €
Vana hind 26 500 €

Müüa Tallinnas, Lasnamäel 3-toa-
line, Vikerlase 15, rõdu, 65 m2 , 9 

korrus,lift. Vajab remonti.  
www.kv.ee/3411089 

Hind 115 000 €

Müüa Näpil 2-toaline 
remonti vajav korter.  

www.kv.ee/3401786 

Soodusind 43 500 €
Vana hind 45 500 €

Müüa Põlvas remontivajav korter 
Vabriku 35. 

www.kv.ee/3401756

Soodushind 22 500 €
Vana hind 25 000 €

Müüa Kohtla-Järvel 
1-toaline korter. 

www.kv.ee/3405973

Soodushind 6000 €
Vana hind 7500 €

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

www.kv.ee/3401447

Soodushind 13 800 €
Vana hind 15 800 €

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

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

Soodushind 15 800 €
Vana hind 16 800 €

ILUS KODU, HEA HIND!
RAKVERE, LENNUKI 1   

3-tuba, 59,7 m², 4/5, avatud köök/elutuba, 
rõdu, hea seisukord.    

Margus Punane, 504 9998

59 990 €

KENA JA KORRAS ELAMINE! 
PAGUSOO, USSIMÄE 3 

3-tuba, 78 m², 3/5, kamin, konditsioneer, 
saun, rõdu, köök/tehnika.     

Margus Punane, 504 9998

97 990 € UUS!

HUBANE AHJUKÜTTE KESKLINNA KORTER
RAKVERE, KOIDULA 7

1-tuba, 29,5 m2, 2/2 korrus, ahjuküte, 
panipaik.   

Jörgen Truu, 5627 0848

39 000 €

HÄSTI SÄILINUD VANA TALU 
KADRINA, V, KOLU KÜLA 

Kinnistu 7496 m², ülspind 102 m², 3 tuba, 
puurkaev.     
   
Jörgen Truu, 5627 0848

13 000 €

AVAR AHJUKÜTTEGA KORTER!
VÄIKE-MAARJA, PIKK 15

2 tuba, 52,2 m², 2/2, aiamaa, kuur, kelder.
            

Eve Kalm, 5623 1534

14 000  €

ARMAS MAAKODU RAKVERE LÄHEDAL
LEVALA K, LEPASAARE TALU

Kinnistu 1,66 ha, maakivist ja palgist 
rehielamu ü.p 150 m²
     
Andrus Ilves, 5349 1627

55 990 €

KENA JA RENOVEERITUD KORTER
TAPA LINN, PAIDE MNT 65

2 tuba, 2/5, 46 m², koos mööbli ja tehnikaga

Andrus Ilves, 5349 1627

30 500 € NÜÜD HIND SOODSAM!

SUURE KINNISTUGA MAJA JÕE ÄÄRES!
TAPA V. MOE K. PARGI

Kinnistu 1,3 ha, 7-tuba, 190 m², vajab reno-
veerimist, jõe lähedal.

Swen Pahkla, 510 2390

50 000  €

KINNISVARA

• Müüa ahiküttega 2toaline 41 m2 suurune 
korter, Pikk 37 Rakvere. Hind 26  650 €. Tel 
5034972, info@ko.ee

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

• Müüa Tapa südalinnas, remondijärgus 
2toaline korter, keskkütte eest tasutakse 
korteris mõõdikute järgi vastavalt korteri 
tarbimisele. Hind 19 000 €. Täpsem info 
tel 511 0478

VAHETUS
• Vahetada 2toaline korter Rakveres 2toalise
korteri vastu Kuusalusse. Tel 5800 4765

OST

• Ostan 1- või 2toalise kõigi mugavuste-
ga korteri Rakveres otse omanikult. Tel 
508 1311

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

• Ostan ahiküttega korteri 1-3 tuba Rakveres. 
Tel 5347 7180

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

• Soovin osta maja Kundas või Rakveres. 
Kinnisvaraportaalide pakkumistega tuttav. 
Kirjuta: kiriannelile@outlook.com, tel 502 
0734

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

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

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

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

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

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

• Ostan maad. Tel 520 7616, maaost@mail.ee
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

www.kuulutaja.ee

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Ostan külgkorviga vana 
mootorra  a, pakkuda 
võib ka lihtsalt vana 

mootorratast, 
külgkorvi ja varuosi. 

Tel 527 4255TeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

VÕTAN MÜÜKI KINNISVARA NING AITAN
SIND KÕIKIDES KÜSIMUSTES!

• MUUDATUSPROJEKTIGA
• ELEKTRIPAIGALDISE AUDITIGA
• EHITUSJÄRGSETE TEOSTUSJOONISTEGA
• TULEOHUTUSE DOKUMENTATSIOONIGA
• EHITISE AUDITIGA
• KASUTUSLOA TAOTLUSEGA
• JURIIDILISTE KÜSIMUSTEGA
• MAKSUSTAMISE KÜSIMUSTEGA

GARANTEERIN SULLE PARIMA HINNAGA
TEHINGU!

SWEN PAHKLA
swen.pahkla@uusmaa.ee

tel.51 023 90l 51 023 90

a.ee

VÕTAN ÜÜRILE

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

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda 1toaline möbleeritud korter
Tapal, Eha 12, II korrus. Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline korter Kaareperes (Jõ-
gevamaa), möbleeritud. Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline korter Põlvas (Vabriku 
35). Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline korter Kohtla-Järvel, 
Ravi 1, möbleeritud. Tel 5624 4605

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 2toaline kõigi 
mugavustega möbleeritud korter. Üür 220 € + 
kommunaalkulud. Info tel 529 8751

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

• Üürida 2toaline korter Rakveres, V korrus. 
Üüri hind 250 €  + KÜ arve. Tel 557 3108

• Üürile anda 2toaline ahjuküttega möbleeri-
tud korter Rakveres, vesi õues. Üüri hind 130 € 
+ maksud. Info tel 527 0058

• Üürile anda 2toaline möbleeritud korter
Näpil, I korrus. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis, möblee-
ritud, III korrus. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline renoveerit ud ahjukütte-
ga korter Haljalas. Üür 195 € + kommunaalid. 
Info tel 5667 0958 

• Üürile anda 2toaline keskküttega korter
Haljalas. Info telefonil 5667 0958 

• Üürile anda 2toaline korter Jõgeval (Kivi2), 
möbleeritud, V korrus. Tel 5624 4605

• Üürile anda Põltsamaal 2toline korter, Vägari 
külas, möbleerimata. Tel 5624 4605

• Üürile anda Põltsamaal 2toaline korter, Ka-
mari külas, möbleeritud. Tel 5624 4605

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid 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 absoluutselt kõike, ka 
paberiteta utiili. Tel 5631 1001

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

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

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

• Ostan kastiauto maasturi! Näiteks l200, 
Navara, B2500, Ranger jne! Paku julgelt! Tel 
5565 9595

• Ostan auto kuni 1995. a. Tel 5592 9942

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe järgi. 
Arveldamine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5438 0594

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

VEOTEENUS JA RENT

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

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeerimisteenu-
seid ekskavaatoriga.  Tel 520 7616    

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

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



Kuulutaja reede, 4. märts 202212 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Katuste lumekoristus ja 
jääpurikate eemaldus. 

Tel 5553 0770

NAISTE- JA MEESTEJUUKSURID
5635 7474

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

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

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

    L 9-15

Võtame tööle naistejuuksuri. 
Tel 5897 9293

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,  
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

• 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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

EHITUSTEENUS

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

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. 
Eramajas, korteris kui ka tootmishoones. 
Tehnosüsteemide hooldus, remont ja diag-
nostika. Eriväljasõidud 7 päeva nädalas. 
info@watercat.ee, tel 5697 9409

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. Tel 5840 
0240

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostame elumajade, korterite, vannitubade 
ehitus- ja remonditöid. Tehtud töödele garan-
tii. Tel 518 7979

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

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

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 3862

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele remon-
ti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Korterite ja vannitubade remont. Tel 
5633 1530

• Maalritööd, trepikodade remont, fassaadi-
de värvimine, üldehitus, renoveerimistööd.
Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

• Maalritööd. Tel 503 0406

• Teeme igasuguseid lammutustöid. Tel 
5891 6787  

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kogemustega elektrik teostab erinevaid 
elektritöid. Hind kokkuleppel. Tel 5689 4149  

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. 
Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

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

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

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

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

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

MUUD TEENUSED

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

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

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

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. Tel 
502 4944

•  Elektrigeneraatori teenus (20kW). Tel 
503 2269

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus ja 
remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite ost ja 
müük. Utiliseerime vana elektroonikat. Helis-
ta juba täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

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

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

Info tel 5648 6638

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

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

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 45 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

MÜÜA KÜTTEPUID 
Toores lepp, kuiv lepp, 

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

kliendi soovile. Transport hinnas. 

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

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

TEOSTAME: 






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

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5672 7175

• Müüa akustiline kitarr MSA Country 
CW185. Täismõõdus, metallkeeltega, uus, 
kotis. Hind 80 €. Tel 5199 1609

• Müüa uus inverter generaator 6kW, 
bensiin. Lisainfo tel 523 5181

• Müüa terve 1943 aastakäik rindele-
hed (UUS RADA) 140 tk. Nõukaaegseid 
vene- ja eestikeelseid lasteraamatuid, 
tehnika ajakirju, postkaarte ja marke, 
märke, kalendreid, tikutoosietiket-
te, vimpleid, vanu kellasid, fototehni-
kat, ordeneid, albumeid, heliplaate ja 
kassette, lauanõusid, raadioid, tele-
fone, ja kila-kola. Helista õhtuti tel 508 
6959

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

• Müün soodsalt vanu vinüülplaate. Tel 528 
3749

• Müüa velotrenažöör. Tel 5625 0962

• Müüa voodi, laud, kapp, vaip. Tel 5594 7776

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

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

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

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

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõusid,- too-
teid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 7175

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid, värvilisest klaasist 
vaasid, kujukesed ja muud! Tel 5607 
6805

• Ostan riidekapi, mõõtmetega: laius 1100 cm 
kõrgus 2400 cm. Tel 5389 0111

Ostan pildil olevad esemed. 
Värvid võivad erineda. 

Pakkuge ka teisi Tarbeklaasi 
vaase ja karahvine. 

Tel 529 1288

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

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

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi kütte-
puid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 553       

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632

•  Müüa erinevaid sorte puitbriketti ja pelletit
6/8 mm ning kivisüsi 25/1000 kg. Transport 
hinnas. Tel 5390 0545    

• Müüa küttepuid aastaringselt koos kohale 
toomisega, veokile laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 
50 cm ja toored 30-50 cm, hinnad soodsad. 
Tel 503 031

• Müüa toored lõhutud küttepuud. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Saadaval: hall lepp ja 
must lepp. Hinnad alates 45 €/ruum. Lääne-Vi-
rumaa, Väike-Maarja vald. Tel 5375 4750

EHITUS

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

METS

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

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

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 501 2905   
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KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.68 0.80

Roheline sibul kg 7.00

Küüslauk kg 10.00 12.00

Mugulsibul kg 2.50

Hapukapsas kg 2.50

Porgand, peet, kaalikas kg 1.50

Mustrõigas kg 2.00

Jõhvikad liiter 5.00

Õunad kg 2.50

Mesi kg 7.00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5.00

Värsked räimed ja kilud kg 1.50

HINNAD RAKVERE TURUL 3. MÄRTSIL 2022 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.eekuulutused.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet 
Enele, Kaiele, Maiele, 

Mairele ja nende lähedastele 
kalli   

VENNA 
kaotuse puhul. 

Denely ja Marko

Valus on mõelda, et Sind enam pole 
ja iial Sa meie juurde ei tule… 

Avaldame kaastunnet 
Ainole kalli ema   

MAARA MEIKUP
kaotuse puhul. 

Lapsed, lapselapsed ja 
Rannu Rukkilill E.S.T.

PÕLLUMAJANDUS

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

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

VANAVARA

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

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pakkuda 
võib kõike. Tel 5616 5761

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

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

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

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rinna-
märke, medaleid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju muud. Kõik 
vana huvitab! Tel 5872 5458

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

TEATED

• Tulge mulle külla, Laada 14 ja teeme 
juuksed korda! soeng5@hotmail.com, 
tel 5620 3174

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

• Rakvere kesklinnas kaotatud kuuldeapa-
raat, leidjal teatada tel 525 2438

MUU

• www.toonklaas.ee

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

Avaldame kaastunnet Sirje Mõtusele 
ISA

kaotuse puhul.

Logistikakeskus

Avald

Mis tulema peab, see tuleb, 
kellel saab otsa aeg, see läheb, 
minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevase tähe.

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

TUTVUS

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

TASUB TEADA

Laste arenguks on 
D-vitamiin ja oomega-3 
väga tähtsad

K ui D-vitamiini tuleks Eesti 
kliimas juba alates sünnist 
juurde võtta, siis aju aren-

guks vajavad lapsed ka piisaval hul-
gal oomega-3-rasvhappeid. Tartu 
Sõbra Benu apteegi proviisori Ast-
rid Oolberg selgitab, millist rolli 
need ained mängivad ja mida peaks 
hoolega jälgima kehvade sööjate või 
taimetoitlastest laste puhul.

Apteeker Astrid Oolbergi sõnul 
on beebide puhul esmalt tähtis ema 
rasedusaegne toitumine ja käitu-
mine ning pärast seda rinnaga toit-
mine. „Kui lapseootel naine toitub 
mitmekülgselt, liigub ja puhkab pii-
savalt, siis on tõenäoliselt vastsün-
dinud beebi vajalike toitainetega, 
sealhulgas vitamiinide ja mineraal-
ainetega, varustatud. Pärast sündi 
on lapsele parim toit rinnapiim, sest 
lisaks rinnapiimas sisalduvatele toit-
ainetele ja viiruste eest kaitsvatele 
antikehadele on rinnaga toitmisel 
oluline roll vastsündinu emotsio-
naalse turvatunde ja vastastikkuse 
kontakti loomisel,“ selgitab Oolberg.

D-vitamiin toetab tugevate 
luude ja hammaste kasvu
Rinnapiim ei sisalda aga piisaval 
hulgal D-vitamiini. „Beebide areng 
ja kasv on eriti kiire esimesel kolmel 
elukuul ning siis on luude ja ham-
maste arenguks ning luude pehme-
nemisega kulgeva raske haiguse – 
rahiidi – vältimiseks väga oluline 
saada piisavas koguses D-vitamii-
ni. Seepärast soovitavad lastearstid 
anda lastele juba esimesest elupäe-
vast alates D-vitamiini õlitilkasid,“-
räägib proviisor. „Juhul kui üks 
õli tekitab beebile kõhugaase, siis 
tasuks D-vitamiini tilgad asendada 
teise õli baasil valmistatud tootega.“

Aju arenguks 
olulised rasvhapped
Hoolimata mitmekülgsest toitumi-
sest ja piisavast värskes õhus liiku-
misest on lisaks D-vitamiinile lastel 

sageli puudus ka oomega-3-rasv-
hapetest, mis on olulised väikelaste 
aju ning närvisüsteemi arengule, aga 
võivad abiks olla ka kuiva nahaga 
seotud murede leevendamisel. Oo-
mega-3 peamiseks allikaks on rasva-
ne kala. Apteeker soovitab aastastele 
lastele kalaõli koos D-vitamiiniga, et 
saaks tähtsad lisaained ühest tootest 
kätte. 

Paljudel vanematel on kogemus, 
et mingil hetkel hakkavad lapsed 
valima, mida söövad ja mõni laps 
on üldiselt kehvem sööja. Nii võib 
tekkida mõnest ainest puudujääk. 
Ooberg soovitab lastele, kes ei tarbi 
piimatooteid anda lisaks kaltsiu-
mi. „Mõned lapsed ei taha lihatoite 
ning sel juhul tasuks perearstiga 
nõu pidada ja välja selgitada, kas 
raua ja B12-vitamiini tase veres on 
normis,“ räägib Oolberg ja rõhutab, 
et ainult taimetoitu söövad lapsed 
peaksid kindlasti B12-vitamiini 
juurde saama. 

Haiguse ajal 
ära vitamiinikuuri tee
Apteekri sõnul näeb ta sügis-talvisel 
viirushaiguste perioodil sageli va-
nemaid apteegis laste immuunsuse 
toetamiseks vitamiine ostmas. „Üld-
reegel on, et haiguse ajal me multi-
vitamiinikuuri teha ei soovita ning 
sellega võiks alustada pärast haiguse 
seljatamist taastumise perioodil,“ 
õpetab Oolberg.

„Hilissügisel, talvel ja vastu keva-
det enne värskete marjade valmi-
mist võib immuunsuse tugevdami-
seks teha ennetava C-vitamiini kuu-
ri. Ent kõige parem on nii lastel kui 
üldse igas vanuses inimestel süüa 
rohkelt värsket puu- ja juurvilja, 
kuna lisaks vitamiinidele ja mine-
raalainetele on nendes ka piisavalt 
kiudaineid, mis hoiavad seedimise 
korras,“ rõhutab proviisor puu-ja 
juurviljade kasulikkust igapäevases 
menüüs.

Kuulutaja
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KUHU MINNA

Lääne-Viru Reumaühing
16.03 kell 13 pensioniteemaline infotund
Lektorid on Sotsiaalkindlustusameti pensioninõustajad Agne Kiviselg ja/
või Gunnar Gabriel Einlo. Ootame huvilisi üritusele registreeruma telefonil 
5569 5179 Elle Pohlak. Lai 20 ruum 114.

Rakvere Teater
4.03 kell 19 Esietendus! „Rosmersholm“ s/s, lav Peeter Raudsepp
4.03 kell 19 „Kõike head, vana toriseja“ v/s, lav. Eili Neuhaus
10.03 kel l 19 „Rosmersholm“ s/s, lav Peeter Raudsepp

MÕNE REAGA

Sõmerul jätkuvad Kesk-
konna Kolmapäevad 

K oroonaaeg on pannud pausile aastaid Sõmeru keskusehoones toi-
munud Keskkonna Kolmapäevad, aga õige pea saab paus läbi ning 
põnevad õhtud jätkuvad. Sarja eestvedaja Maia Simkini sõnul jõu-

takse sel hooajal paar kokku saada, et siis sügisel jätkata juba uue hooga. 
Üle pika aja esimesel Keskkonna Kolmapäeval tulevad külla Kristo Elias 

ja Sander Loite ETV loodussaatest „Osoon“. Jututeemaks ongi see loodus-
saade pöördelisel ajal. Saatejuhid räägivad oma tööst ja kogemustest loo-
dus- ja teadusteemade kajastamisel, huvitavatest juhtumistest saadete fil-
mimiselt.   „Osalejate küsimused ja kommentaarid on väga oodatud, arut-
leme koos!“ julgustas Simkin.

Keskkonna Kolmapäev toimub 9. märtsil kell 18 Sõmeru keskusehoo-
nes ning on huvilistele tasuta.

Kuulutaja

Printsessi kannatused pürivad Oscarile
Alates reedest on kinodes mängufilm 
„Spencer“, mis jutustab loo Suur-
britannia traagiliselt hukkunud kurva 
elusaatusega printsess Dianast. Te-
ma osatäitja, Kristen Stewart, kandi-
deerib parima naisosalise Oscarile. 

Margit Adorf

Maailmas käib sõda ja kindlasti on kõigi pilgud 
suunatud iga päev rohkem kui kunagi varem uu-
distele, me püüame toetada Ukrainat nii kuis os-
kame. Siiski on oluline sellises õhustikus ka enda 
vaimsele tervisele mõelda ja aeg-ajalt mõneks 
tunniks sõjateemadest eemalduda.

Esialgse plaani kohaselt toimub tänavune 
Oscarite jagamine märtsi lõpus, 28. märtsil. Sel 
puhul on hea ära vaadata mõned kandideerivad 
filmid, nii on ju palju parem auhinnajagamisele 
kaasa elada. Neil, kes ei saa kinno minna, on või-
malik valikut Oscari filmidest vaadata Netflixi ka-
nalil. „Spencerit“ nende seas praegu ei ole, küll aga 
on seal kümme kandideerivat filmi. 

„Spencer“ on filmi nimeks eelkõige seetõttu, 
et Walesi printsess Diana ei hakanudki end õieti 
kunagi tundma printsessi rollis ja tema kodaniku-
nimi on Diana Frances Spencer. Film keskendub 
sellele, kuidas Diana püüab jääda iseendaks, leida 
oma õnne, julgeda käia oma rada, hoolimata sel-
lest, et oli isik, kellele kehtivad nn seisus kohustab 
reeglid. 

Diana lugu ei olnud tegelikult mingi sedalaadi 
muinasjutt, kuidas lihtsast talutütrest saadakse 
kuningannaks. Ta sündis aadliperre ja oli tegeli-
kult ju juba lapsest saati harjunud kõrgklassi elu-
ga. Prints Charlesi kohtas ta 16-aastasena, 1977. 
aastal. Charles oli sel ajal juba 29-aastane ja oli te-
gelikult Diana vanema õe peigmees. Jutud sellest, 
et hoopis Dianast võiks saada tulevane printsess, 
hakkasid 1980. aastal ning pulmad peetigi 1981. 
aastal. Muuseas, Charlesi ja Diana kihlusest anti 
ametlikult teada 1981. aasta 24. veebruaril, kuigi 
ettepanek sai tehtud juba 6. veebruaril. Diana oli 
20-aastane. Pulmad peeti juuli lõpus. 

Diana ja Charlesi abielust on avaldatud täna-

seks mitmeid raamatuid, kuid ka neid lugemata 
teab vast igaüks seda, et nende abielu ei olnud 
õnnelik. Oma osa võib seal mängida ka nende 
su ur vanusevahe, aga muidugi ka see, et tegelikult 
toimus noorukese Diana jaoks kõik väga kiiresti, 
ta sai kohe väga noorelt ka emaks ja pidevalt oli 
nende pere suure avalikkuse tähelepanu all (mida 
muud muidugi oodata, kui tead, et su mees on 
prints). 

Charles aga ei olnud ka truu abielumees ning 
hiljem leidis ka Diana endale uue partneri. Suure-
ma avalikkuse ette jõudsid teated mõranevast abi-
elust 1991. aastal, mil Charles ja Diana olid olnud 
abielus kümme aastat. Nende omavaheline suhe 
oli aga hakanud kõvasti lagunema juba viiendal 
abieluaastal. 

Kuningliku abielu lahutamine ei ole mingi ker-
ge protsess ja abielulahutuseni jõuti 1996. aastal, 
sellele eelnes mitu aastat skandaalseid artikleid 
briti ja kogu maailma meedias. Diana hukkus 
autoavariis vaid napp aasta pärast abielulahutuse 
jõustumist. Filmi tegevustik saabki alguse sellest 
momendist, mil ühel jõulunädalavahetusel Diana 
otsustab, et nii see abielu enam edasi kesta ei saa. 

„Spenceri“ stsenaristiks on Steven Knight, briti 
stsenarist ja režissöör, kelle kontol on paraku ka 
preemia halvima välismaise filmi eest, mille päl-
vis tema käe all valminud „Meelerahu“ (2020). 
Kahjuks ei saa ka „Spencerit“ kuidagi eriliselt kiita 
stsenaariumi tugevuse eest, kuid Diana ja Char-
lesi lugu iseenesest on juba nii nüansirohke, et 
täiesti ära solkinud ta seda ei ole. Režissööriks on 
filmil Pablo Larraín, kes tegi ka filmi Jackie Ken-
nedyst („Jackie“, 2016), mida mina isiklikult ei pea 
üldse õnnestunud filmiks, no „Spencer“ nüüd on 
samm edasi paremuse poole. 

Mis Pablo Larraínil aga õnnestub, on see, et ta 
oskab oma peaosalised niimoodi näitlema panna, 
et nad jõuavad oma rolliga Oscari nominentide 
sekka. Ka Jackie rolli täitnud Natalie Portman 
oli oma rolli eest nomineeritud parima naisnäit-
leja Oscari tiitlile. Ta seda küll ei võitnud, kuid 
erinevatelt filmifestivalidelt sai ta selle rolli eest 
preemia küll. „Spencerile“ ma ennustan sarnast 
saatust – Oscarit ei nopi, aga Kristen Stewarti rol-
litäitmine väärib siiski seda tunnustust ja tähele-
panu, mida ainuüksi nominatsioon annab. Keda 
biograafilised filmid kõnetavad, soovitan vaadata.

Kristen Stewart kandideerib printsess Diana rolli eest parima naisnäitleja kategoorias Oscarile. Foto: Pressimaterjalid
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Müügil ka subproduktid,
sealiha konservid ja lai valik lemmikutele.
Müügil ka subproduktid,
sealiha konservid ja lai valik lemmikutele.

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

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

LIHAPOOD RATASTELLIHAPOOD RATASTEL
Lääne-Virumaa kojuvedu

TASUTA
Lääne-Virumaa kojuvedu

TASUTA

Müügil ka subproduktid,
sealiha konservid ja lai valik lemmikutele.

SAADAVAL KINKEKAARDID!
Hea kingitus lähedasele või sõbrale

igaks tähtpäevaks!

Lümfiteraapia koosneb lümfimassaažist, kompressioonravist läbi
survesidumise, nahahooldusest ja nõustamisest. Kui sul esinevad

tursed ükskõik millises kehaosas, võid saada abi just lümfimassaažist!

Logopeediline massaaž!
Näidustatud erinevate kõnearengu- ja häälehäirete korral lastele.
Täiskasvanutele peale insul�, kolmiknärvipõle�kku, näo halvatust jms.

Näidustused massaažiks: : lihaspinge ja  - valud,  reumatoidartriit,
artriit, krooniline venoosnepuudulikkus,troofilised haavandid, tursed
peale op-ne,  diabee�line jalg, traumast/vigastusest tekkinud turse,
onkoloogilise ravi järgne turse, tursed rasedatel. Samu� stressi
maandamiseks, immuunsuse tõstmiseks, jääkainete eemaldamiseks
organismist jpm.

Rohkem infot: Tel. 5190 5535 / Lymfiteraapia Tuba

Avatud Lümfiteraapia Tuba!

AKNAD • RÕDUDE KLAASIMINE

Säästa soojust ja energiat,

telli AKNAD

Järelmaksu võimalus.
Pakkumine kehtib kuni 31.03.2022

PVC-aknad kätte
3–4 nädala jooksul!

* AALTONEN

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 Tel 5647 3004

* REMONTE

* RIEKER

* CAPRICE* CAPRICE

* TAMARIS

MÄRTSIS
KÕIK SAAPAD
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