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Kodumaisest kalast valmisid eksklusiivsed 
praed sõjapõgenikele ja vabatahtlikele
Sel nädalal peeti Kalanduse 
teabekeskuse eestvedamisel 
Eestis kalanädalat. Tänavu 
valmistasid restoranide pea-
kokad kalaroogi kodumaisest 
räimest, kohast, angersägast 
ja ahvenast. Rooga pakuti Tal-
linnas, Jõhvis, Rakveres ja Vil-
jandis sõja tõttu Ukrainast 
Eestisse põgenenuile ning 
nende siinsetele vabatahtlike-
le abistajatele.

Katrin Uuspõld

Koostöös Eesti Peakokkade Ühen-
dusega korraldab Tartu Ülikooli 
Eesti Mereinstituudi Kalanduse tea-
bekeskus seitsmendat korda kalanä-
dalat.

„Kalanduse teabekeskuse põhiline 
töö on kaluritega, aga ka kala propa-
geerimine on üks meie ülesannetest. 
Kui oleme käinud kalanädalaga koo-
lides-ülikoolides, haiglates, sõjaväes, 
siis meie üks mõte on olnud, et ehk 
hakkavad ka sealsed köögid oma 
menüüs rohkem kala kasutama,“ 
rääkis TÜ EMI kalanduse teabe-
keskuse juhataja Toomas Armulik. 
„Eelmisel aastal olime selle projekti 
raames haiglates ning tahtsime üht-
lasi tänada nõnda meedikuid, kes 
töötasid keerulisel covidi-ajal. Täna-
vune nädal on puhtalt tänuavaldus 
Ukraina sõjapõgenikke abistavatele 
vabatahtlikele ning sõjapõgenikele.“

Armulik rääkis, et esmaspäeval 
oli palju elevust Tallinnas Vabadu-
se koolis, kus õpivad Ukraina sõja-
põgenike lapsed. Oma 600 last käis 
söömas koolilõunat, mille valmista-
sid presidendi peakokk Taigo Lepik 
ja Ylicool Cateringi peakokk Urpo 
Reinthal – menüüs oli räimekotlett, 
millel oli garneeringuks Viiratsi An-
gerjafarmis kasvatatud an gerjas.

„Üks Ukraina õpetaja kiitis, et 
kalakotlett maitses nii nagu lapse-

põlves, tema vanaema tegi Odessas 
selliseid, tal oli äratundmisrõõm. 
Lapsed aga käisid kättpidi tänamas. 
Emotsionaalselt oli see väga erili-
ne lõuna,“ rääkis Toomas Armulik. 
„Ainult Eestis on võimalik see, et 
presidendi kokk tuleb kooli lastele 
süüa tegema! Ja temaga tehti ka väga 
palju selfisid.“

Rakveres valmistas Eesti Rahva 
Muuseumi peakokk Henari Nõu 
kohast 120 portsjonit, mida pakuti 
Aiakeskuse hostelis, kus varem mit-
med sõjapõgenikud ajutiselt ööbisid.

Lilian Hering on üks kohalikest, 
kes abistab Lääne-Virumaale saabu-
nud ukrainlasi vabatahtlikuna, va-
rustades neid infoga, juhatades kan-
dideerima töökohtadele, kogudes ja 
jagades olmeasju. Praegu isegi vuris-
tab õmmelda annetatud kangastest 
voodipesu. 

Paljud, keda naine Eestis abis-
tanud, on juba oma kodumaale ka 
tagasi pöördunud. „Kõik, kes lähe-

vad Ukrainasse tagasi, ütlevad, et 
kui nad oma kodu on üles ehitanud, 
pean neile kindlasti külla sõitma. 
Mul tuleb kunagi vist väga pikk 
reis,“ naerab Lilian Hering. 

Toiduportsud maitsva koha ja 
köögiviljapüreega, mis üle jäid, 
toimetati termokarpides Rakveres 
naiste varjupaika ja Rohuaia tänava 
ühiselamusse, kus sõjapõgenikud 
elamispinda üürivad.

Kalanädala raames suitsetas tei-
sipäeval Jõhvis kalatelgis Merino 
Gastronoomia peakokk Merino 
Lastik 150 portsjonit Paadi Talus 
kasvatatud angersäga. Täna, reedel, 
on Viljandi gümnaasiumis menüüs 
ahven, millest valmistab Pari Maitse 
gurmeekokk Silver Ulm 220 ports-
jonit.

Toomas Armulik Kalanduse tea-
bekeskusest nentis, et paraku on 
sõda Ukrainas ning energiakriis 
mõjutanud ka kala tarbimist kõvas-
ti – kalakasvatajatel on kasvanud 

kulud ning inimesed jälgivad poes 
käies üha enam hindu.

„Kui majandusolukord läheb al-
lapoole, siis võib rääkida kala ter-
vislikkusest, aga inimene hääletab 
oma rahakotiga kana- või sealiha 
poolt, kui need on odavamad. Ka 
uuringud näitavad, et kui majandus 
tõuseb, ostetakse kala rohkem, kui 
langeb, siis langeb ka kala tarbimine 
ja eelistatakse loomset valku,“ rääkis 
Toomas Armulik. „Kui sealiha kilo-
hind on mõnes poes 3.80, aga räime 
ostad turult 1.50-2 euroga ja selle 
ära puhastad, on kilohind juba kõr-
gem ning lisaks pead meeletult tööd 
tegema, sul tekivad kalajäätmed, see 
määrib, aega kulub. Selge on see, 
et sealiha tuleb kätte odavamalt ja 
väiksema vaevaga.“

Toomas Armulik viitas ka, et kui 
Konjunktuuriinistituudi juhilt Mar-
je Josingult kunagi küsiti, mida teha, 
et inimesed rohkem kala sööksid, 
vastanud Josing: tõstke palkasid. 

Rakveres valmistas Eesti Rahva Muuseumi peakokk Henari Nõu kohafi lee köögiviljapüree ja fenkoli-kurgi-salatiga, serveerida aitas Anelle Reimets Ylicool Cateringist. Foto: Katrin Uuspõld

Eesti Rahva Muuseumi peakokk Henari Nõu soovitab:

H enari Nõu soovitab eelistada võimalusel kohalik-
ku eesti kala. Kalanädala raames oli valmistanud 
ta kohafilee köögiviljapüree ja fenkoli-kurgi-sa-

latiga. Kes soovib kodus järgi teha siis nõuanded on 
järgmised: kohafilee maitsestada soola-pipraga, panna 
peale veidi võid ning küpsetada nahk ülevalpool 220 
kraadi juures umbes kaheksa minutit. 

Püree valmib kartulist, porgandist, bataadist ja pasti-
naagist, mis hauduvad koos võiga potis. “Aeg ajalt-sega-
da, et põhja ei kõrbe, maitsestada soolaga ja lõpus püree-
rida,“ soovitas Nõu. 

Serveerimisel kasutas ta ka röstitud seesamiseemneid 
ning friteeritud kappareid. 

Kala puhul on ERMi peakoka sõnul oluline seda mitte 
üleliia maitsestada. „Lihale pannakse erinevaid vürtse, 
kuid kala puhul ei tasu seda teha, tapab maitse ära,“ nen-
dib Henari Nõu. 

Kuidas kalaga oma toidulauda veelgi rikastada? 
„Nii nagu graavitakse forelli ja lõhet, saab ka koha 

soolata, see on vähe levinud, aga tasub proovida,“ julgus-
tab Henari Nõu. „Ahven on Eestis superkala oma mait-

se poolest. Kui on suurem ahven, saab ta fileed samuti 
graavida. Väga hea on ahven võiga praetult.“

Praetud räim, marineeritud räim ja räimekotletid on 
tema tähelepanekul tänases eesti köögis kindlal kohal, 
küll julgustas ta katsetama uute marinaadidega.

„Kui järgi peaks jääma aga hästi pisikesed kiisad ja 
ahvenad, siis tihtipeale arvatakse, et see on prügi, kuid 
friteeritult ja maitsestatult on need suurepärased snäkid 
– friteerimiseks neid puhastama ei pea,“ õpetas Nõu. 

Võimalusel soovitab Nõu kasutada jahutatud kala, 
milles on rohkem maitset ja mis on mahlasem. „Kül-
mutatud kalal läheb mahl välja ja kala ise ei ole enam nii 
maitsev. Kui siiski kasutatakse külmutatud kala või teisi 
külmutatud mereande, siis soovitan need sulatada tava-
külmikus ning toitu valmistades ära kasutada ka sulanud 
vedeliku – seal on kala maitset,“ rääkis Henari Nõu. 

Külmutatud kohafilee on tema sõnul väga hea koore-
kastmes: panna fileele vahukoort, võid ja lasta vaikselt 
küpseda – väga mõnus näiteks keedukartuliga. 

„Ja kindlasti sobivad kalale lisandiks erinevad salatid ja 
köögiviljad,“ meenutas peakokk. 
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Iga kolmanda kotitäie toitu 
võiks annetada abivajajatele
Iga kolmas kotitäis toitu, mille 
Eesti inimesed kauplustest ko-
ju viivad, leiab tee prügikasti 
veel enne kui see jõutakse ära 
tarbida. Igas majapidamises 
läheb nii aastas keskmiselt 
raisku 63 kg toitu, mille väär-
tus on ligikaudu 220 eurot. 
Uuringu andmetel tekib Eestis 
aastas ligikaudu 167 000 ton-
ni toidujäätmeid. Ligi pool sel-
lest tekib kodumajapidamis-
tes, ülejäänud tööstuses, kau-
banduses ja toitlustuses.

29. septembril tähistati rahvusva-
helist toiduraiskamise vähendamise 
päeva.

„Hindade kallinemise ja ener-
giakriisi tõttu peame väga hoolikalt 
läbi mõtlema, kuidas saame vähen-
dada oma igapäevaseid kulusid,“ sõ-
nas keskkonnaminister Madis Kal-
las. „Üks lihtne viis, kuidas mitusada 
eurot kokku hoida, on jälgida, et me 
kodus asjatult toitu ära ei viskaks – 
ostame pigem vähem, tarbime lõpuni 
ning vajadusel anname ära,“ soovitas 
Kallas.

Sotsiaalministeeriumi toimepi-
devuse juhi Tea Varraku sõnul on 
toiduabi vajajate arv Eestis on aasta 
algusega võrreldes kahekordistunud. 
„Toidu järele on üha suurem vajadus, 
aga samal ajal visatakse iga päev ära 
tonnide viisi kvaliteetset toitu. Toi-
du päästmine ja ümberjagamine on 
üliolulised ning siin saame kõik oma 
panuse anda. Eriti praeguste kriiside 
ajal peab toidukadu ja -raiskamine 
olema meile vastuvõetamatu!“ sõnas 
Varrak.

2022. aasta esimeses pooles on rii-
gi toel säästetud ja ümber jagatud 802 
tonni toiduaineid. Varraku sõnul on 
raskesse olukorda sattunud inimeste 

toetamiseks oluline tegutseda koos. 
Toidu ü lejääkide ohutu ü mberjaota-
misega tegelevad Eesti Toidupank, 
paljud kaubandus- ja toitlustusasutu-
sed, MTÜ-d ja algatused ning lisaks 
tulevad appi eraisikud. „Üha enam 
inimesi tunneb sotsiaalset vastutust 
ja mõistab, millist mõju avaldavad 
meie tegevused ja tegemata jätmised 
täna ja homme. Riik hoolitseb ka 
edaspidi puudust kannatavatele ini-
mestele toiduabi andmise eest, kuid 
igaüks meist saab panustada toidu 
päästmisesse oma kodus. See ei olegi 
nii keeruline – tuleb vaid tahta,“ ütles 
Varrak.

Annetamisel on olulisim tagada 
toidu ohutus. Selleks on Maaelumi-
nisteerium koos Põllumajandus- ja 
Toiduametiga koostanud juhendi 
„Toiduohutus annetamisel“, mille 
abil saavad käitlejad, heategijad ja or-
ganisatsioonid annetatud toitu ohu-
tult ümber jagada.

Keskkonnakorralduse osakon-
na juhataja Sigrid Soomlaisi sõnul 
maksavad mõned inimesed toitu ära 
visates selle eest kaks korda: ostuhet-
kel poes ning hiljem jäätmeveo eest. 
Kodudes kipub toitu raisku minema 
eri põhjustel. „Näiteks on pakendil 
kirjas olev kuupäev mööda läinud, 
külmikusse on jäänud avatud pakend 
ja selles olev toiduaine ei näe enam 
hea välja, puu- või köögivilja koor on 
krimpsu tõmmanud või on leib-sai 
kõvaks läinud. Juhtub ka, et ostetak-
se liiga palju toitu allahindluse tõttu 
või emotsioonide ajendil. Mõnikord 
visatakse aga söögikõlbulik toit ära, 
et uutele ostudele külmikus ruumi 
teha,“ ütles Soomlais.

Neli nippi, kuidas saad 
oma raha säästa ja toidu 
raiskamist vähendada:
• Pakendil märgitud „Parim enne“ 

kuupäeva ületanud toit on sage-
li endiselt söögikõlbulik. Selles 
veendumiseks tee pakend lahti 
ning vaata, nuusuta ja maitse toi-
duainet. Suure tõenäosusega on 
see endiselt väga hea.

• Eralda külmikus üks ala nendele 
toiduainetele, mis tuleks esmajär-
jekorras ära tarbida. Tähista see 
külmikuala sildi või kleepsuga ja 
pane sinna avatud pakendiga, lä-
heneva kõlblikkuse kuupäevaga 
või poolikud puu- ja köögiviljad 
ning teised kiiremini riknevad 
toiduained. Selgita ka pereliikme-
tele, mis on selle külmikuala mõte. 
Loo aeg-ajalt külmikus kord majja 
– tõsta varem ostetud toiduained 
külmikus ettepoole, et need oleks 
nähtavamad ja käeulatuses. 

• Enne poodi minekut vaata üle, 
mis toiduained on juba külmikus, 
sügavkülmas, kapis, sahvris või 
keldris olemas. Mõtle läbi milliseid 
toite tahad lähipäevadel või sel nä-
dalal süüa. Seejärel koosta nime-
kiri asjadest, mida on juurde vaja. 
Planeeri oma toidutegemine nii, 
et kasutaksid ära võimalikult palju 
juba olemasolevaid toiduaineid. 

• Kui pakendil olev „Kõlblik kuni“ 
kuupäev on lähenemas ja sa tead, 
et ei jõua seda toiduainet õigeks 
ajaks ära tarbida, siis pane see sü-
gavkülma. Külmutamiseks sobivad 
hästi näiteks liha ja kalatooted, aga 
külmutada võib ka küpsetisi, juus-
tu, piima, puu- ja köögivilju ning 
valmistoite. Külmutatud toidu pa-
kendile märgi peale, millal see sü-
gavkülma on pandud, sest ka siin 
kehtib reegel - esimesena sisse, 
esimesena välja. 

Allikas: Keskkonnaministeerium, 
Maaeluministeerium ja 

Sotsiaalministeerium

Eesti lugeja saab laenutada miljoni raamatu seast

S el nädal  avati uus raamatu-
kogude ühine laenutusplat-
vorm Minu Raamatukogu 

(MIRKO), mis toob lugejani enam 
kui miljon teost ja muudab nõnda 
raamatute kättesaamise üle Eesti 
paindlikumaks ja lihtsamaks. 28 lae-
nutusplatvormiga liitunud raama-
tukogu seas on ka Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu. 

„Raamatukogude ülesanded on 
ajas muutunud, kuid kuhugi ei kao 
nende traditsiooniline roll – raama-
tute laenutamine. Eesti raamatuko-
gudes on pea 700 000 lugejat ning 
tänavu esimesel kuuel kuul tehti 
kokku ligi viis miljonit laenutust. 
On rõõm, et just raamatukogude 
aastal saame juurde uue raamatuko-
guteenuse, mis teeb raamatute lae-
nutamise veelgi lihtsamaks, paindli-
kumaks ning mugavamaks,” kõneles 
kultuuriminister Piret Hartman. 

Rahvusraamatukogu peadirektor 
Janne Andresoo sõnul vähendab uus 
laenutusplatvorm MIRKO raamatu-
te ootejärjekordi. „Raamatukogude 
ühisel virtuaalsel riiulil on nõutud 
teoste eksemplare rohkem, sest 
MIRKO platvormiga on liidesta-
tud esialgu 28 erineva raamatukogu 
kogud. Loodame, et tulevikus liitub 
platvormiga veel raamatukogusid. 
Mida pikemaks ühise virtuaalse 
riiuli ehitame, seda rikkalikumaks 
saab lugeja valikuvõimalus,” selgitas 

Andersoo. 
Laenutusplatvorm Minu Raama-

tukogu (MIRKO) võimaldab lugejal 
raamatukogude ühiselt virtuaalselt 
raamaturiiulilt tellida kuni viis raa-
matut kas pakiautomaati või kulleri-
ga koju. Lisaks raamatutele pakutak-
se laenutamiseks ka noote.   

MIRKO kaudu tellides tuleb tasu-
da edasi-tagasi transpordikulu, mis 
on 6 eurot, ja raamat jõuab pakiau-
tomaati või kulleriga koju 2–4 päe-
vaga. Tellimiseks tuleb registree-
ruda laenutusplatvormi kasutajaks 
ja sisselogimisel kasutada riiklikke 
autentimisvahendeid.   

Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gu direktor Kaili Õunapuu-Seidel-
berg rõõmustas, et esimeste päeva-
dega tuli neile õige mitu tellimust. 
„Esimeste päevade jooksul läksid 
mitmed tellimused Tallinnasse, aga 

ka Tõrvasse. Tellitud on noote, las-
teraamatuid, ilukirjandust,“ märkis 
Õunapuu-Seidelberg. „Algoritm 
otsib välja lugeja jaoks sobiliku raa-
matukogu, kuhu tellimus läheb, raa-
matukogus pannakse pakk valmis ja 
kuller tuleb järgi.“

Laenutusplatvormi leiab www.
mirko.ee. Sinna lõimitakse tulevikus 
veel mitmeid teisi raamatukogude 
teenuseid. Uuest aastast saab MIR-
KOst laenutada tasuta e-raamatuid, 
e-ajakirju ja audioraamatuid. 

Kaili Õunapuu-Seidelberg mär-
kis, et jätkuvalt saab teavikuid tellida 
ka raamatukogu vahendusel: maa-
konna siseselt on tellimine tasuta, 
teadus- ja erialaraamatukogudest 
tellides tuleb lugejal tasuda postiku-
lu vastavalt paki kaalule.

Katrin Uuspõld

Uus laenutusplat-
vorm Minu Raama-
tukogu ehk MIRKO 
pakub võimalust 
laenutada vajalik 
raamat endale üle 
Eesti. 
Foto: Aron Urb
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MÕNE REAGA

Hoolekandekoordinaator on ühendav lüli hoolekande- ja tervishoiusüsteemis

R akveres tutvustati seminaril sotsiaaltöötaja-
tele sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna vahelist 
koordineeritud toetussüsteemi. Rakvere linnas 

alustati hoolduskoordinatsiooni projektiga Sotsiaalmi-
nisteeriumi rahastamisel juba 2018. aastal. Sellest ajast 
peale on linnas töötanud hoolduskoordinaator. 

„Hoolduskoordinaatori poole võivad pöörduda need, 
kel on meditsiini-või sotsiaalvaldkonnas küsimusi, kes 
on sattunud ootamatusse olukorda. Kui inimene satub 
uude situatsiooni, siis on ta segaduses, aga hooldus-
koordinaatoril on teadmised ja ta oskab nõua anda, 
millal puuet taotleda, millal töövõimet taotleda, mil-
liseid toetusi ja teenuseid on võimalik saada,“ selgitas 
Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti 
Suun-Deket.

Hoolduskoordinaator on võtmeisik, kes juhib abiva-

jaja jaoks protsessi, on juhtumikorraldaja rollis. Keeru-
lisemaid juhtumeid, mille kohta tehakse juhtumiplaan 
ja -menetlus, tuleb Rakveres Suun-Deketi sõnul kuus 
ette keskmiselt kolm-neli. 

„Kui inimene satub haiglasse, siis võtab haigla sot-
siaaltöötaja ühendust ning meie hoolduskoordinaator 
läheb kohale, teeb esmase hindamise ja nõustamise,“ tõi 
Suun-Deket üheks näiteks. 

Hoolduskoordinaator tegeleb igapäevaselt mitme 
erineva juhtumiga, ta on partner nii perele kui ka oma-
valitsusele, meditsiinisüsteemile ja teistele ametkon-
dadele. Kersti Suun-Deket julgustas enda või lähedase 
hoolekandemurede korral ühendust võtma Rakvere 
linna hoolduskoordinaator on Riin Reinpaluga.

Katrin Uuspõld
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Raamatukoguhoidjad lasid end parimates raamatukogudes üllatada
Raamatukoguhoidjad ütlevad, 
et kui kedagi nende valdkon-
nas eeskujuks võtta, siis tu-
leks pöörata pilk Põhjamaade 
ja eriti Norra poole. Lääne-Vi-
rumaa Keskraamatukogu töö-
tajad seepärast just äsja Os-
los raamatukogude tuuril ins-
piratsiooni saamas käisidki.

Katrin Uuspõld

Oli aasta 2018, kui Eesti Raamatu-
koguhoidjate kongress toimus Rak-
veres ning üks esineja Oslost rääkis 
täiesti ulmelisest asjast – noorte-
raamatukogust, kuhu täiskasvanu-
tel asja ei ole. Alates sellest ajast on 
Lääne-Viru Keskraamatukogu töö-
tajad unistanud võimalusest raama-
tukogumaailma imeasja oma silmaga 
näha.

Unistus sai nüüd teoks. Oslo 
noorteraamatukogu Deichman Bib-
lo Tøyeni* ukse ette on tõmmatud 
joon, millest tavapärastel lahtiole-
kuaegadel alla 10 ja üle 15aastased 
üle astuda ei tohi. Seepärast ületasid 
meie raamatukoguhoidjad „piiri“ 
koos kohaliku raamatukogu juhata-
ja Reinert Mithasseliga paar tundi 
enne külastajate tulekut.  

Neile avanes pilt rohketest eripal-
gelistest istumisaladest. Legoseintest 
ja –laudadest. Meisterdamisvõima-
lustest. Lavast, kus midagi saab sün-
dida. Ekraanist, millele näidatakse 
filmi. Vanast rollerist sisustusele-
mendina. Londoni-stiilis punasest 
telefoniputkast, mille uksest sisse 
astudes jõuad hoopis teise ruumi. 
Veoauto kastist disainitud avatud 
köögist, kus teha koos lastega tervis-
likku sööki. Ja muidugi raamaturiiu-
litest. Disainerid olid kõik detailid 
läbi mõelnud, kuni selleni välja, et 
laes jooksid siinid, mida mööda sai 
kardinatega alasid eraldada. 

„Raamatukogu loomisel lähtu-
ti eelkõige sellest, mida teismeline 
noor inimene soovib ja selle väljasel-
gitamisel olid abiks näiteks arhitek-
tuuri psühholoogid, kes ei küsinud 
„millist raamatukogu sa soovid“, 
vaid läbi paljude kaudsete küsimuste: 
millised on sinu unistused, mis teeb 
sind õnnelikuks? Selgus, et noored 
tahavad olla omaette, tihedalt koos, 
väljas täiskasvanute pilgu alt ja väl-
jas liigsest organiseerimisest. Nad 
soovivad aega veeta väikestes grup-
pides, teha seda varjatud turvalistes 
sopikestes. Samas peab sellest kohast 
olema võimalus jälgida ümbrust ja 
teisi noori ning soovi korral võima-
lus ka end eksponeerida.

Nendest teadmistest disainerid 
sisekujunduse tegemisel lähtusidki – 
palju mõnusaid varjatud nurgakesi, 
põnev ja hubane valgustus, võimalus 
asju liigutada, sulgeda-avada, ümber 
paigutada,“ kirjeldas Tiina Kriisa.

Biblo Tøyen on norrakate edu-
lugu – noorteraamatukogu võeti 
appi selleks, et luua noortele sobiv 
keskkond ja hoida neid nõnda pa-
handustesse sattumast. „Tegemist 
oli sisserändajate piirkonnaga, kus 
vanemad olid pikad päevad tööl ning 
noored kippusid halva peale mine-
ma. Noored kutsuti pitsat sööma ja 
neilt küsiti, mida nad tahaksid teha 
ja kus olla. Nii arenes mõte ühest 
keskusest. Võeti appi disainerid, kes 
aitasid keskkonda noore jaoks atrak-
tiivseks ja läbimõelduks luua,“ jutus-
tas Leigi Kütt-Gistvall.

 Asi toimis ja nüüd avatakse ka 
teine sarnane raamatukogu Oslos. 

„Biblo Tøyeni juhataja Reinert 

Mithassel märkis, et lapsele ei saa 
kohe „Ibseniga“ pähe lajatada. Ta 
võrdles raamatukogu Päästearmee-
ga, mis tähendab lühidalt, et enne 
kui minna pühakirja juurde (raama-
tukogu kontekstis siis raamatute ja 
kultuuri), tuleb pakkuda sooja tuba, 
turvalist keskkonda ja täis kõhtu. 
Inspireeritud siis „Soup, soap, sal-
vation“-ideest. Seega enne „Ibseniga 
lajatamist“ tuleb võita noore usaldus, 
saada temaga sõbraks ning teha te-
mast igapäevane külaline. Peale seda 
on lihtne pakkuda ka kõike muud,“ 
jagas muljeid Tiina Kriisa.

Leigi Kütt-Gistvall selgitas, et 
nende töötajaskond ei koosne ainult 
raamatukoguhoidjatest, vaid seal on 
ka sotsiaaltöötajaid, noorsootöö-
tajaid, tegevusjuhendajaid. „Linn 
hoiab tänu noorteraamatukogule 
väga palju raha kokku, mõttekam on 
tegeleda ennetusega kui tagajärgede-
ga,“ nentis Leigi Kütt-Gistvall. 

Tiina Kriisa lisas, et see noorte-
raamatukogu on võitnud mitmeid 
rahvusvahelisi auhindu ja saanud 
palju kuulsust, näiteks valiti ta pa-
rimaks rahvaraamatukoguks aastal 
2018.

„Nüüd ei pea nemad omale esine-
jaid otsima, vaid pöördutakse nende 
poole sooviga oma üritusi raamatu-
kogus läbi viia,“ märkis Lea Leht-
mets.

Maailma parim 
raamatukogu
Lisaks noorteraamatukogu Deich-
man Biblo Tøyenile uudistati Oslos 
ka eelmisel aastal maailma parimaks 
rahvaraamatukoguks nimetatud 
Deichman Bjørvikat. Hiigelsuur 
modernse arhitektuuriga raamatu-
kogu, mida külastab päevas umbes 
seitse tuhat inimest, asub Norra pea-
linnas kenas arenevas kvartalis otse 
ooperimaja kõrval.

Kolmas Oslo rahvaraamatukogu, 
mida väisati, Deichman Stovner, 
paiknes aga kaubanduskeskuses – 
nagu neid mitmel pool maailmas 
leidub.

„Eestis on ikka veel palju arusaa-
ma, et raamatukogu on raamatute 
koht ning raamatukoguhoidja ütleb, 
kuidas asjad käivad, kuid Oslo raa-
matukogud olid hästi külastajakesk-
sed. Alates juba disainist, ülesehitu-
sest, teenustest – kõik sammud on 
läbi mõeldud, kuidas oma inimesele 
võimalikult kasulik olla,“ täheldas 
Kaili Õunapuu-Seidelberg.

Leigi Kütt-Gistvall täpsustas, et 
enne kui uut raamatukogu hakatak-
se üldse looma, küsitakse kohalike 
inimeste arvamusi ja soove. 

Oslos nähtud raamatukogud olid 
väga rahvarikkad. Rohked istumis-
nurgad olid hõivatud, inimesed olid 
laudade taga ja tegid arvutis oma 
töid, lugesid raamatuid. 

Sisekujundus oli väga oskusli-
kult taaskasutuse põhimõttel: redel 
raamaturiiuliks, vanadest ballooni-
dest valgustid, vanad uksed leidsid 
kasutust nii lugemislaudadena kui 
ka töönurkade eraldajatena. „Taas-
kasutus, säästlikkus sobib väga hästi 
raamatukogu mõtteviisiga ja loob 
samas hubasust ja mõni „kolekapp“ 
võib mõjuda huvitavalt,“ leidis Kaili 
Õunapuu-Seidelberg.

„Raamatukogudes oli rohkelt 
isetegemise ruume: 3D-printer-
id, õmblusmasinad, graafikalauad, 
t-särgi pressid, laserlõikurid, et sa 
ei peaks neid koju  hankima, vaid 
saaksid kasutada. Välja oli pandud 
ka mitmeid pille, mida sai õppida 
video järgi mängima,“ loetles Leigi 
Kütt-Gistvall.

„Ja teismeliste seas oli väga pres-
tiižne vabatahtlik olla. Nad panid 
raamatuid õigele kohale, kutsusid 
liiga valjuhäälseks muutunud lapsi 
korrale,“ rääkis Kaili Õunapu-Sei-
delberg. 

Raamatukoguhoidja 
on lugeja päralt
Suurt muljet avaldas meie raamatu-
koguhoidjatele ka Norra raamatuko-
gude tehniline pool. „Raamatukogu-
des olid laenutus-tagastus-automaa-
did – raamatukoguhoidja ei tegele 
seal raamatu „läbi piiksutamisega“, 
vaid suhtleb külastajaga, abistab, 
nõustab, korraldab näitusi ja tege-
vusi,“ selgitas Kaili Õunapuu-Seidel-
berg. 

Ehk siis külastaja läheb automaa-
di juurde ning tagastab sinna oma 
laenutatud raamatud ja saab kätte 
tellitud raamatud. Lisaks on raama-
tukogus keskne tagastusautomaat, 
mis raamatul oleva kohaviida järgi 
sorteerib raamatud kastidesse, ning 
töötaja sõidutab kasti õige riiuli 
juurde. 

Ka on võimalik külastada raama-
tukogu siis, kui raamatukoguhoid-
jaid kohal ei ole: oma raamatukogu-
kaardi ja pin-koodiga pääseb lugeja 
iseteenindusautomaadi juurde, saab 
laenutada ja tagastada raamatuid, 

kasutada arvutit, lugeda. „Nii on raa-
matukogu avamisaeg pikendatud,“ 
märkis Kaili Õunapuu-Seidelberg. 

Tema sõnul tehti 70 aastat tagasi 
Norras väga oluline riiklik otsus, et 
raamatukogudel peab olema katus-
organisatsioon, mille asutajad on 
kõik Norra omavalitsused, kes seda 
ühtlasi üleval peavad. „Selline keskus 
pakub teenuseid kõigile rahvaraa-
matukogudele: raamatute tellimine, 
tehniline töötlemine, veebilehekül-
gede põhjade pakkumine,“ loetles 
Leigi Kütt-Gistvall. Need on osu-
tunud väga vajalikeks, sest paljudes 
Norra väikestes rahvaraamatuko-
gudes on paar töötajat, kes saavad 
nõnda pühenduda külastajatele, selle 
asemel, et teha tehnilist ja rutiinset 
tööd.

„Rahvaraamatukogus toetab riik 
raamatute ostu, aga väga palju pa-
nustab kohalik omavalitsus. Raama-
tukogu on sealses ühiskonnas tões-
tanud, et on väga tähtis, kohalikud 
omavalitsused näevad raamatukogu 
olulise partnerina,“ märkis Kaili 
Õunapuu-Seidelberg. „Tahaks, et ka 
meie kohalikud omavalitsused näek-
sid raamatukogusid enam partne-
rita. See on võimalus oma teenuste 
laiendamiseks, elanike kaasamiseks. 
Raamatukogu on kogukonna elutu-
ba.“

Kaasa võetud mõtted
Nähtud ideedest, mida saaks ilma 
suure eelarveta oma raamatukogus 
ellu rakendada, jäi meie raamatu-
koguhoidjatel sõelale kaks mõtet: 
küsida rohkem lugejate arvamust ja 
muuta keskkonda mugavamaks. 

„Teinekord annab ka olemasoleva 
mööbli ümbertõstmine efekti,“ leidis 
Kaili Õunapuu-Seidelberg. „Võime 
öelda, et meil pole nii palju raha kui 
norrakatel, aga midagi saame ikka 
teha, kasvõi ruumilahendusi teisiti. 
Et raamatukogutöötaja ei ole jäigalt 
leti taga, vaid inimeste seas. Näiteks 
Toyenis ei olnud traditsioonilist 
letti, raamatukoguhoidja toimetas 
ümara laua taga, kus ei tekkinud 
tunnet, et lugeja on ühel ja raamatu-
koguhoidja teisel pool.“

*Kõik Oslo rahvaraamatukogud kan-
navad Deichmani nime ärimehe Carl 
Deichmani auks, kes 18.sajandil pani 
oma raamatuannetusega aluse Oslo raa-
matukogule. Tøyen, Stovner, Bjørvika 
Deichmani nime taga viitavad linna-
osale, kus raamatukogud asuvad.

Noorteraamatukogu Deichman Biblo Tøyen – arvutinurk. Foto: Kaili Õunapuu-Seidelberg

Eelmise aasta maailma parim rahvaraamatukogu Deichmani Bjørvika – paremale jääb 

ooperimaja. Raamatukogu omapärane kuju on tingitud sellest, et ta ei tohtinud varjata 

vaadet ooperimajale. Foto Leigi Kütt-Gistvall

Deichman Stovner – raamatukogu kaubanduskeskuses, mis on nagu kasvuhoone. Foto: 

Lea Lehtmets

Deichman Tøyen - uste taaskasutus. Foto Lea Lehtmets

Deichman Bjørvika. Foto: Kaili Õunapuu-Seidelberg



TASUB TEADA

Soojavee temperatuuri langetamine loob soodsad tingimused bakteri vohamiseks

T erviseameti poole pöördub üha rohkem 
korteriühistuid, kes soovivad energiaku-
lu kokkuhoiu nimel reguleerida soojavee 

temperatuuri ülemist piiri. Terviseamet paneb 
südamele, et korterühistud peaks kinni sätestatud 
piirmääradest, sest vastasel juhul võib veevarus-
tussüsteemis hakata vohama legionella bakter.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna ju-
hataja Leena Albrehti sõnul loob soojavee tempe-
ratuuri reguleerimine trassis soodsad tingimused 
legionella levikuks. Tegemist on ägeda kuluga 
bakteriaalse päritoluga nakkushaigusega, mis  
5-15% juhul lõppeb surmaga. „Energia säästmine 
peab olema mõistlik. Pigem tasub lühendada duši 
all käimise aega, kui muuta veetrassi temperatuu-
ri, mis omakorda võib kaasa tuua bakteri säilimise 

ja paljunemise veevärgis,“ selgitas ta.
Albrehti sõnul paljuneb bakter veetempera-

tuuril +20-45°C ning ei paljune temperatuuril 
alla +20°C ning üle +60°C. „Seetõttu on oluline, 
et soojaveesüsteemis oleks vee temperatuur vahe-
mikus 50-60 °C ja külma vee temperatuur mitte 
kõrgem kui 25 °C (soovitavalt 20 °C),“ selgitas ta 
ja lisas, et samadest vahemikest on soovitav lähtu-
da ka neil, kellel on oma boiler või muu olmevee 
soojenduse süsteem. Lisaks temperatuurivahemi-
kust kinnipidamisele on oluline veevärgi süstee-
mide korrashoidmine ja korrapärane kontrolli-
mine. Kuivõrd haigusetekitajate levikule annab 
soodsa pinnase vee seiskumine, aitab bakterite 
vohamist vältida torustike regulaarne mehaanili-
ne puhastamine ja läbivoolutamine.

Legionelloosi tekitaja on bakter Legionel-
la pneumophila, mis levib jõe- ja järvevees ning 
muudes veekogudes, kust nad satuvad tarbevee 
süsteemidesse. Haigusesse nakatutakse Legionella 
bakterit sisaldavate mikroskoopiliste veepiiska-
de sissehingamisel. Haigestumise risk on suurem 
mõnda kroonilist haigust põdevatel inimestel, 
suitsetajatel ja eakatel. Sümptomid ilmnevad 
üldiselt kaks kuni kümme päeva pärast nakatu-
mist. Haigus algab tavaliselt palaviku, külma-
värinate, peavalu ja lihasvaluga. Kuigi legionel-
loosi raviks kasutatakse antibiootikume, mis on 
enamikul juhtudest efektiivsed, võib haigus olla 
eluohtlik.

Allikas: Terviseamet

Ohutu hammaste valgendamine on suutervisele hea
Hammaste värvuse muutus aja jooksul 
on paratamatu ning õigeaegse sekkumi-
se ja kaasaegsete meetoditega ham-
maste valgendamine pigem toetab head 
suutervist. Küll aga tuleks enne valgen-
dama asumist hambaarsti juures veen-
duda, et hambad ja igemed on korras 
ning koduseks valgendamiseks valida 
ohutud tooted.

Benu apteegi kosmeetika konsultant Marite Talb-
re sõnul muutuvad hambad vanemaks saades 
tumedamaks hambavaaba ehk email loomuliku 
kulumise tõttu ning selle allolev tumedam ham-
baluu tuleb rohkem nähtavale. 

„Hammaste värvimuutumise peamised põhju-
sed võib liigitada kahte rühma: väliseks ja sisemi-
seks muutuseks. Hammaste välisel värvimuutusel 
esinevad plekid hambaemailil ja nende põhjused 
on kõige lihtsamini tuvastatavad. Peamised põh-
justajad tulenevad elustiilist, toitumisest ja ham-
bahügieenist. Nende mõju ja sellega koos ka vär-
vusemuutus süveneb ajaga,” selgitab Talbre. 

Tugevamad värvi muutjad on tema sõnul toi-
duained, mis sisaldavad parkaineid. Selleks on 
näiteks punane vein, aga ka gaseeritud joogid, 
energiajoogid, tee ja kohv. Ka suitsetamine on 
oluline hamba värvimuutuse mõjutaja. „Kõige 
enam ohustavad hamba emaili happelised toidud 
ja joogid. Hambavaap õheneb ning tumedam den-
tiin ehk hambaluu paistab paremini läbi, mistõttu 
muutub hamba värvus kollaseks”.  Apteegi kon-
sultandi sõnul on aja jooksul elustiilist tekkivat 
hambaemaili värvuse muutust keeruline vältida, 
kuid õnneks on seda kõige lihtsam kõrvaldada.

„Hammaste sisemine värvimuutus seevastu 
mõjutab hammaste sisemist kihti ehk dentiini. 
Dentiin võib tumeneda või kollakaks muutuda. 
Värvimuutus võib olla eriti hästi märgatav kui 
välimine kiht on õhenenud. Tihti võib sisemise 
värvimuutuse põhjuseks olla surnud hambanärv. 
Lisaks mõjutavad seda liigne fluori tarbimine vä 
ga noorena, hammaste lagunemine, hamba trau-
mad, eriti närvikahjustusega hamba trauma, 
teatud ravimid ja geneetika,“ loetleb kosmeetika 
konsultant.  

Kuidas kodus hambaid valgendada?
Talbre sõnul on hammaste valgendustehnoloo-
giad aastatega mitmekesistunud ja täiustunud 
ning hetke märksõnadeks on saanud kiirus ning 
ohutus. „Kui hambad ja igemed on terved, siis 
ei ole valgendusprotseduur hammastele ohtlik,“ 
kinnitab konsultant ja rõhutab eelnevat hammas-
te ja igemete tervisekontrolli vajadust. „Kui on 
juba märgata, et hambavärv on muutumas, siis ei 
tohiks seda tähelepanuta jätta, vaid koheselt uu-
rida, mis aitab probleemi lahendada,“ soovitab ta.

Kiirenenud elutempo on konsultandi hinnan-
gul järjest enam tõstnud huvi koduste valgen-
dusvõimaluste vastu.  „Enamjaolt on koduseks 
valgenduseks mõeldud kolm varianti: hammaste 
valgenduskomplekt, valgendavad hambapastad ja 
valgendusplaastrid. Kõige parema tulemuse an-
nab korralik kodune valgenduskomplekt, kuna 
vajalikud ained on hammastega tihedas kontaktis 
pikemat aega,“ soovitab spetsialist. Hambapastad 
on tema sõnul vähem efektiivsed, kui valgendus-
komplekt, sest hambapastad küll valgendavad, 

kuid pigem on nad kasulikud pärast valgendamist 
tulemuse hoidmiseks.

 „Valgendusplaastrid ei pruugi olla väga efek-
tiivsed ja tulemus võib jääda ebaühtlane. Seda 
võib põhjustada tõsiasi, et plaaster tuleb kleepida 
hammaste peale, kuid hambad ei ole ühtlased ja 
sirged, vaid kumerad ning mure tekib hammaste 
vahedega, sest plaastri valgendav sisu ei kata ter-
vet hammast,“ selgitab apteegi konsultant ja lisab, 
et kahjuks müüakse tihtipeale liiga kõrge vesinik-
peroksiidi sisaldusega valgendusplaastreid ning 
need on inimesele kahjulikud. Seepärast tuleks 
koduste valgendustoodete puhul jälgida, et vesi-
nikperoksiidi osakaal neis ei ületaks kuute prot-
senti.

Hambavalgendus toetab 
head suuhügieeni
„Kuna hambaid on meil igaühel vaid üks komp-
lekt ning meie suutervis mõjutab ka üldist tervist 
ja enesetunnet, siis peaks hea suuhügieen olema 
iga inimese jaoks prioriteet,“ rõhutab Talbre ja li-
sab, et hammaste õige värvuse hoidmine on osa 

suuhooldusest. „Kodune hammaste valgendamine 
praegusel ajal on väga efektiivne, taskukohane 
ja ka kiire. Hambaid valgendades eemaldatakse 
hammastelt plekid viisil, mis võimaldab neil tu-
gevneda ja tervena püsida. Kindlasti on oluline 
roll ka toitumisel, sest vitamiinid aitavad kaasa 
hammaste- ja suutervisele,“ selgitab ta ja juhib 
tähelepanu, et kõige sobivama hambavalgenduse 
viisi oskab välja pakkuda  inimese suutervist hin-
nanud hambaarst.  „Üldiselt on nii, et inimesed, 
kelle jaoks on kodune hammaste valgendamine 
osa suuhoolduse rutiinist, hoolitsevad oma suu-
hügieeni eest paremini. See on tervisele väga ka-
sulik,“ rõhutab Talbre ja lisab, et terve suu on hea 
tervise alus.

Apteegi konsultandi sõnul on suutervise seisu-
kohast tähtis meeles pidada ja järgida tuntud põ-
hitõdesid: hoolikas hambapesu kaks korda päevas 
ja hambavahede niiditamine hoiab hambad puh-
tana, toetab hammaste struktuuri ning aitab välti-
da igemepõletikku ja teisi igemehaiguseid.

 Allikas: Benu apteegid

MÕNE REAGA

Hea hügieen, uni ja vitamiinid 
hoiavad viirused koolilapsest eemal

J ahedad ilmad ning viiruste hooaja algus panevad koolilapse im-
muunsuse korralikult proovile. Apteeker jagab nõuandeid, kui-
das laste organismi vastupanuvõimet kasvatada.

Benu Saku tervisekeskuse farmatseudi Ketter Rossi sõnul algab 
viiruste tõrjumine heast hügieenist. „Kõige tõhusam viis viiruste väl-
timiseks on sage käte pesemine: koju jõudes, pärast tualetis käimist, 
enne söömist ja kindlasti pärast kokkupuudet haigega. Samuti tuleks 
püüda vältida kätega nina ja silmade hõõrumist,“ rõhutab Ross. Orga-
nismi vastupanu tugevdamiseks on väga oluline ka hea uni. „Korralik 
puhkus ja hea uni annavad organismisile võimaluse taastuda ja suu-
rendavad organismi loomulikku kaitsevõimet,“ selgitab apteeker.

Lisaks hügieenile ja puhkusele mängib organismi vastupanuvõime 
tugevuses suurt rolli vajalike vitamiinide ja mineraalide tase organis-
mis. Laste vitamiinide puudus tuleneb Rossi hinnangul paljuski lapse 
toidulauast, kas ja kui palju sööb laps liha, erinevaid juur-ja puuvilju 
ning kas joob piima. 

„Kui laps ei tarbi piisavalt piimatooteid võib tekkida tal pikema aja 
jooksul näiteks kaltsiumi puudus või kui ei tarbita piisavalt liha võib 
tekkida raua ning B-grupi vitamiinide puudus. Lisaks võib kasvaval 
lapsel tekkida vajadus võtta juurde kaltsiumi ning sportival ja aktiiv-
sel lapsel suureneda magneesiumi vajadus,“ toob apteeker muutunud 
vitamiini vajadusest näiteid. Ühtlasi rõhutab ta, et Eestis on sügis-tal-
visel hooajal vähe päikest ning D-vitamiini puudujäägi vältimiseks tu-
leks sel perioodil D-vitamiini lisaks tarvitada.

Apteegist leiab erinevaid immuunsust toetavaid vitamiine ning vi-
tamiinikuuriga võiks alustada  kohe uue õppeaasta alguses, mil orga-
nism muutunud igapäevarütmiga kohaneb. „Laste  immuunsust toe-
tavate preparaadid põhinevad looduslikel koostisosadel ja sisaldavad 
näiteks leedripuud, punast päevakübarat, kibuvitsa marju või erine-
vad tsitruselisi,“ loetleb Ross.

„Laste keskendumisvõimele aitavad kaasa B-grupi vitamiinid ning 
oomega-3-rasvhapped. Näiteks B5 toetab mälu ning aitab kaasa õppi-
misvõimele ning oomega-3-rasvhapped parandavad mälu ning toeta-
vad keskendumisvõimet,“ toob Ross näiteid. Lastele vitamiine valides 
tuleks apteekri sõnul tähelepanu pöörata sellele, et vitamiini kogus 
oleks sobiv ja vitamiin lapsele manustamiseks mugavas vormis. Lapse 
vanusele sobiva vitamiini leidmiseks ning erinevate lisandite kasuta-
misel vitamiinide ületarbimise vältimiseks tasuks samuti apteekriga 
nõu pidada.  „Kui aga laps on haigestunud, tuleks vitamiinikuuriga 
alustada pärast tervenemist,“ soovitab ta.

Apteeker tuletab meelde, et lastele vitamiinide annustamisel tuleb 
silmas pidada, et vitamiinid ei asenda laste jaoks väga olulist mitme-
külgset toitumist. Lisaks juhib ta tähelepanu, et erinevate kommi sar-
naste vitamiinide tarvitamisel tuleks samuti hoolega jälgida, et laps 
võtab neid nii nagu on pakendil kirjas.

Allikas: Benu apteek

Suutervise hoidmiseks: 
• Võta hambapesuks aega, pese hambaid kaks korda päevaks vähemalt 2 

minutit
• Katsu pärast hambapesu keelega hammaste pind üle, kui tunned, et hamba-

pind ei ole ühtlaselt sile, siis see on märk hambakatust, pese karedad kohad 
uuesti üle

• Vaheta oma hambaharja iga kolme kuu tagant
• Vähenda suhkrurikaste toitude söömist
• Söö hambaemaili kaitsvaid kaltsiumi rikkaid toite
• Väldi hammaste üleharjamist ja kasuta pehmete harjastega hambaharja
• Kasuta fl uoriidi sisaldavat hambapastat
• Väldi hammaste krigistamist
• Käi regulaarselt hambaarsti juures kontrollis
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Foto: freepik.com
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Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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Ootame Sinu CV-d hiljemalt läbi www.cvkeskus.ee,03.10.2022

www.cv.ee või www.adven.ee karjäärilehe.

Lisainfo telefonil 5029312

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

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 04.10 ja 26.10
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 4.10 ja 6.10
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 13.10 ja 27.10
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

ARTML TEOSTAB RASKETEHNIKA 
REMONTI- JA VÄRVIMIST.

Meie TAPAL asuv töökoda otsib oma kollektiivi 

KEEVITAJAT ning 
LIIVAPRITSI OPERAATORIT

OOTUSED 
KANDIDAATIDELE:
- eesti keele oskus kõnes
- keevitusoskus MIG ja vara-
sem töökogemus keevitajana 
(kehtib keevitajale)
- tehniline taip ja täpsus
- töötahe ja õppimisvõime, oskus 
kuulata
- tahe töötada meeskonnas

PAKUME:
- töökohta Tapa linnas
- motiveerivat üle eesti keskmise 
töötasu
- võimalust elamispinnale
- paindlikku töögraafi kut
- ametile spetsiifi list väljaõpet

Kui see kuulutus sind kõnetas, siis ootame 
sinu CV-d ja motivatsioonikirja

aadressile artmltapa@gmail.com, 
lisainfo mob 51916311, https://artml.ee/et/,

leia meid Facebookis: ART ML

PAKUN TÖÖD

• Pakun välisvee- ja kanalisatsioo-
nitööd: välitööd, trass ja septikud. 
Kiire! Tel 5353 6865

• Vajan Rakvere laserravi tegijat. 
Soovitav üksik korralik naine, väl-
jaõppe ja majutus võimalus. Tel 
554 6490

• Pakun tööd traktorist-karjakule
väikefarmis Lääne-Virumaal. Elamiseks 
2toaline korter. Tel 5656 4680

• Tallinna Ülikool otsib oma meeskonda 
osalise tööajaga kohusetundlikku maja-
hoidjat. Töökoht: Pikk 40, Rakvere. Maja-
hoidja tööülesanneteks on hoones paik-
nevate ahjude kütmine, territooriumi 
korrashoid vastavalt aastaajale ja muud 
töö iseloomust tulenevad ülesanded. 
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik. 
Täpsem info: Kaire - tel 513 3749

• Otsin katuseparandajat (Koila küla ja 
Aseriaru küla objektidele). Tel 5624 4605

• Otsin Jõgeval aknapaigaldajat, V kor-
rus. Tel 5624 4605

OTSIN TÖÖD

• Kogemusteg a ehitusmees otsib 
tööd. Vahendid ja auto olemas. Tel 
5678 2709

• Teostan maalritöid Lääne-Virumaal! 
Tel 5347 3248

LUGEJA KÜSIB: 

Mis saab tänavu tööruumide temperatuurist?
Olen tööandjana murelik peatselt saabu-
vate külmade ilmade ja tööruumide küt-
mise pärast, sest energiakriis sunnib te-
gema muutusi. Mida saaksin tööandjana 
praeguses olukorras teha, et ettevõte 
saaks edasi toimida ja töötajad ei peaks 
külmetama?

Vastab Piret Kaljula,
Tööinspektsiooni töökeskkonna 

konsultant

Töökohas peab olema võimalik vältida tööõn-
netusi ja tervisekahjustusi. Töötaja tööruum, 
sh ruumi temperatuur, ei tohi töötaja tervist ja 
heaolu kahjustada. Õigusaktides ei ole sätesta-
tud, milline peab olema tööruumide tempera-
tuur. Töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja 
-niiskus ja õhu liikumise kiirus – peab olema 
tööülesande täitmiseks sobiv. Sobiva siseklii-
ma määramisel tuleb arvestada töötajate arvu 
ruumis, töötajate vaimset ja füüsilist koormust, 
tööruumi suurust, kasutatavate töövahen-
dite spetsiifikat ning tehnoloogilise protses-
si laadi (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 

§ 6 lõige 4).
Soovituslikud temperatuurivahemikud läh-

tuvalt töö laadist on järgmised, kuid mõistame, 
et kujunenud energiakriisi olukorras ei pruugi 
nende soovituste täitmine olla võimalik ja tuleb 
leida muud lahendused:

• töödel, mida tehakse istudes ja mis ei nõua 
füüsilist pingutust, 20–25 °C;

• töödel, mida tehakse istudes või seistes ehk 
mis on seotud käimisega ning millega kaas-
neb mõningane füüsiline pingutus, 19–24 
°C;

• töödel, mis on seotud käimisega, väiksemate 
(kuni 1 kg) toodete või esemete teisaldami-
sega seistes või istudes ja mis nõuavad tea-
tud füüsilist pingutust, 17–23 °C;

• töödel, mida tehakse seistes, mis on seotud 
käimisega, väiksemate (kuni 10 kg) raskuste 
kandmisega ning millega kaasneb mõõdukas 
füüsiline pingutus, 16–22 °C;

• töödel, mis on seotud pideva liikumisega, 
suuremate (üle 10 kg) raskuste teisaldamise 
ja kandmisega ning mis nõuavad suurt füü-
silist pingutust, 15–20 °C.

• Tööruumi sisekliimaga ja sellest tulenevalt 

töökorralduse muutmise vajadusega seotud 
otsuse tegemisel on oluline hinnata töö-
keskkonna riske, arvestada võimalike ta-
gajärgedega ning võtta kasutusele inimeste 
tervist säästvad ennetusmeetmed.

Energiakriisile vastu minnes on võimalus üle 
vaadata töö- ja puhkeaja korraldus, sh piisava-
te puhkepauside andmine. Puhkepauside puhul 
on oluline, et neid saaks jahedas töötamisel 
teha soojas ruumis.

Kontoritöö puhul kasutada kaugtöö kok-
kuleppeid ja anda seeläbi töötajatele võimalus 
olla soojemas kodukontoris. Siiski tuleb meeles 
pidada, et kaugtööd saab teha ainult kokkulep-
pel, st tööandja ei saa küttekulude kokkuhoiuks 
sundida töötajat kaugtööd tegema.

Lisaks mõelda läbi tööriietus ja vajadusel ta-
vasid muuta. Tööriideid kandvatele töötajatele 
soetada vajadusel soojemaid riideid (näiteks soe 
pesu ja soojemad sokid).

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kriisile vastu 
minnes tuleb teha koostööd ja arvestada mõist-
likult mõlema poole huve.

Allikas: Tööinspektsioon
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 30.09-06.10

Sea küljeliha, 1 kg

4.48
5.48

Kodune hakklihasegu Pere, 1 kg
(pakendatud)

Keeduvorst juustuga, 1 kg

Singi-juustu batoon Mamma
190 g
Saarioinen

Toorjuust Creme Bonjour
(laktoosivaba)
200 g

Juustuampsud Mo Saaremaa
200 g
2 sorti

Lahja kohupiim Farmi
200 g / 3 sorti

Piimajook Aasa
2,3%, 450 ml
2 sorti

Kookose- ja mandlijook
Alpro
1 l

Kookose- ja mandlijook
Alpro
1 l

PAKKUMISED
30. september-6. oktoober

2.18
10.90 €/kg

2.34

0.84
4.20 €/kg

0.94

1.24
2.76 €/l

1.38
2.98

3.48

Kommikarp Raffaello
150 g

0.98
1.28

1.98
2.48 2.34

18.72 €/l

2.74

Küpsetatud maksapasteet Rakvere
(rõõsa koorega) 200 g
HK Scan

1.38
6.90 €/kg

1.68

1.88
9.89 €/kg

2.18

2.24
11.20 €/kg

2.54

Maasuitsu fileeesink, M&M
(~300 g) 1 kg
Atria

Suitsusardell Rannarootsi
00 g5

Maamehe suitsusink Nõo
(viilutatud)
105 g

8.08
10.98

2.28
4.56 €/kg

2.78

1.88
17.90 €/kg

2.08

1.44
12.00 €/kg

1.68

3.08
20.53 €/kg

3.48

Kompvekid Fazer
120 g
2 sorti

2.68
10.72 €/kg

3.68

1.18
7.87 €/kg

1.58

Küpsised Choco Minis Milka
(piimatäidisega) 150 g

Piimašokolaad Milka
(tervete pähklitega)
250 g

Kommikarp Šokolaadinööbid
125 g

2.18
2.78

2.34
2.88

Suitsu-keedu Kodune Sink
(viilutatud)
110 g

8.91 €/kg

Kookose- ja mandlijook
Alpro
1 l
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED
30. september- 6. oktoober

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.

Maitseviin Viru Valge
37,5%, 0,5 l
2 sorti / Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Tampoonid Tampax
Compak
16 tk / 2 sorti

Ekstra-neitsioliiviõli Gourmante
Extra Light
500 ml

Intiimpesuvahend Neutral
Sensitive Skin
250 ml

Majapidamispaber Zewa
Wisch & Weg Design
2 rulli

Majapidamispaber Zewa
Wisch & Weg Design
2 rulli

Majapidamispaber Zewa
Wisch & Weg Design
2 rulli

Vein Franz Hoffner
Riesling
8,5 l%, 0,75
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gaseeritud puuviljavein Wõlu
(rabarberiga)
6%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Le Grand Noir
13,5 7   l%, 0,  5
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Geelkapslid Ariel Allin1
(13 pesukorda)
2 sorti

Liköör Jõhvika
18%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
Toffee Caramel
35%, 0,5 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

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

Piiritusjook Pipra naps
35%, 0,35 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Puhastustabletid Corega
(hambaproteesidele)
30 tk

Pesugeel Lovela Baby
(16 pesukorda)
1,45 l / 2 sorti

Laste hambapasta Jordan
Green Clean
50 ml / 2 sorti

Laste mähkmed Huggies
Classic
al 40 tk / erinevad

Roheline tee Lipton
(tsitrus) (25 x 1,3 g)
32,5 g

Hambahari Max White Colgate
Charcoal (soft)
2 tk

Alkoholivaba kokteilijook Happy Vibes
1 l / 3 sorti
Alkoholivaba kokteilijook Happy Vibes
1 l / 3 sorti

Raseerija Venus Breeze 2 in 1
(geelribadega)
Gilette

Raseerimisgeel Satin Care
200 ml
Gilette

Šampoon ja palsam Elvital
Dream Lenght
200 ml / 250 ml
L´Oreal

Juuksevärv Syoss Colour
5 sorti

Kummikindad Vileda
10+2 tk / 2 sorti

Aerosoolmürk putukatele Bros
400 ml / 2 sorti

Lastešampoon Johnson’s
200 ml Niiske tualettpaber lastele Smile

44 tk

1.58
48.62 €/kg

2.14

4.64
9.28 €/l

5.88

1.58
1.88

2.08
1.04 €/tk

2.78

3.68
0.12 €/tk

4.58

8.28
11.48

4.28
21.40 €/l

5.98

2.68
10.72 €/l

3.58

2.58
10.32 €/l

3.28

4.28
5.98

3.28
0.21 €/tk

4.38

1.98
39.60 €/l

2.88

1.68
8.40 €/l

2.48 1.28
0.03 €/tk

1.88

7.98
al 0.17 €/tk

9.98

4.98
3.43 €/l

6.98

3.14
0.26 €/tk

3.88

2.98
1.49 €/rull

4.68

4.68
0.36 €/tk

6.48

1.98
2.20 €/l

3.88

2.38
0.79 €/paar

3.98

2.88
7.20 €/kg

3.48

Alkoholivaba kokteilijook Happy Vibes
1 l / 3 sorti

2.68
13.40 €/l

3.78

Naiste sokid
(erinevad)
3 paari / 2 sorti

3.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

20.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

20.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

20.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

20.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

20.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 (heas korras, 
konditsioneer jm), bussijaama vastas Vilde 
14, Rakvere. Sobib ka hambaraviks, odavad 
kommunaalkulud. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Mazda 6, 2.2 diisel ,väga ökonoom-
ne, keskmine 4 l, väga heas korras, auto 2013. 
a, Eestist uuena ostetud, kõik hoolduses 
remondi arved kaasa. Auto helesine, hind 
6600 €. Tel 5632 3142

• Müüa veoauto GAZ-53 koos varuosadega. 
Tel 5624 4605

VARUOSAD
• Ostan võrri raami, tuletoru, gaasirulli, 
mootori osi. Tel 5649 1828

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

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

TALVEREHVE

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

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

MÜÜA

Lisainfo tel 5624 4605 
igor@sacito.eu

2-korruseline kortermaja 
Vändra alevis. Üldpind 1013 m2. 

www.kv.ee/2335034

Hind 100 000 €

Kuristal, Jõgevamaal I korrusel 
3-toaline remonti (67 m2) 

vajav korter.  
www.kv.ee/3432580

Hind 17 500 €

Tihemetsa külas, Pärnumaal 
müüa 3toaline osaliselt 

möbleeritud korter.  
www.kv.ee/3427439

Hind 10 000 €

Müüa maatulundusmaa Rae 
vallas, Harjumaal 3,3 hektarit.   

www.kv.ee/2984458

Hind 23 500 €

Müüa Tartus Anne 28, I korrusel 
remonti vajav korter, 2-toaline.   

www.kv.ee/3448202

Hind 80 000 €

Müüa Loksal remonti vajav 
2-toaline korter koos hindamis-

aktiga, I korrusel.   
www.kv.ee/3427855

2-korruseline maja Rummul, 
krunt 4600 m2.  

www.kv.ee/3353222

Soodushind 33 000 €
Vana hind 45 000 €

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

www.kv.ee/3134721

Soodushind 41 000 €
Vana hind 48 500 €

Müüa Põltsamaal Vägari külas, 
2-toaline korter, keskküttega.     

www.kv.ee/3401447

Soodushind 13 000 €
Vana hind 15 800 €

Kalana külas Põltsamaal 2-kor-
ruseline maja, krunt 2500 m2.   

www.kv.ee/3142474

Soodushind 11 900 €
Vana hind 12 500 €

Müüa Koigi külas (Järvamaa) 
2-toaline korter, II korrusel.   

www.kv.ee/3464663

Soodushind 14 000 €

Soodushind 28 000 €

Vana hind 18 500 €

Vana hind 37 000 €

Üürile antavad 
korterid: 

• 2toaline Jõgeva 180 EUR  (V korrus),   
www.kv.ee/3151249

• 2toaline Sõmeru 200 EUR (III korrus)  
www.kv.ee/2543471

• 1toaline Uhtna 150 EUR (III korrus) 
www.kv.ee/2499819

• 1toaline Vinni 160 EUR (II korrus)   
www.kv.ee/3155739

• 3toaline Rakvere 300 EUR (IV korrus)
www.kv.ee/2858287  

• 2toaline Põlva  270 EUR (I korrus)  
www.kv.ee/2856134

• 2toaline Tapa 195 EUR (I korrus )  
www.kv.ee/3318653

• 2toaline Türi linn  210 EUR (V korrus) 
www.kv.ee/3012257 

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.grossitoidukaubad.ee
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 ja 29,5 m2 - 
2. korrusel

PÕLVA, KESK TN 41

17,5m2(sobiks lillepoeks) 
– 1. korrusel

NARVA, TALLINNA 52, 
220m2 - 1. korrusel

NARVA, RAKVERE 71, 
MEGAMARKET

85,6m2; 10,3m2; 316,6m2; 
25m2 - 1. korrusel

LOKSA, 
ROHUAIA 6

71,2m2 - 1. korrusel

RAKVERE, 
TURU KAUBAMAJA, 
LAADA 16

49,4m2; 49,1m2; 52m2

0. korrus

Tel: 5554 5501

KINNISVARA

• Müüa 2toaline korter 5-kordses äsja reno-
veeritud majas Tapal. Tel 5664 9980

• Müüa Loksa linnas 2toaline korter I kor-
rusel. Keskküttega. Tel 5624 4605

• Müüa Tartus Anne 28, I korrusel, 2toaline
remonti vajav korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Müüa Koigi külas 2toaline korter, II kor-
rusel. Tel 5624 4605

• Müüa Vägari külas Jõgevamaal 2toaline
korter (keskküttega). Tel 5624 4605

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 5911 
2529

• Müüa Tihemetsa alevikus 3toaline korter, 
I korrusel. Möbleeritud. Tel 5624 4605

• Müüa Kurista külas 3toaline korter. Tel 
5624 4605

• Müüa Tõrma külas, Rakvere vallas re-
noveerimist vajav 2-korruseline maja. Tel 
5624 4605

• Müüa Vändra alevis 2-korruseline reno-
veerimist vajav kortermaja. Tel 5624 4605

• Müüa Rummu alevis renoveerimist 
vajav maja suure krundiga (4600 m2). Tel 
5624 4605

• Müüa Kalana külas renoveerimist vajav 
2-korruseline maja. Tel 5624 4605

• Müüa Rae vallas, Vaidasoo külas 3,3 ha 
maatulundusmaa. Tel 5624 4605 

• Müüa garaaž Saue tänaval, helista tel 
529 1004

VAHETUS
• Vahetada Rakvere südalinnas 2toaline
korter (50 m2) avara köögiga, rõdu ilusa 
vaatega 2toalise korteri vastu Kuusalusse. 
Tel 5800 4765

OST

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

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

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

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mittevaja-
minevad asjad. Hind kokkuleppel. Tel 522 
6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde tänaval. 
Tel 5648 6638

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Vinnis 1toaline möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Uhtnas 1toaline möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

• Üürile anda või müüa 1toaline keskküt-
tega korter Tamsalus (tuba, köök, esik, 
vannituba, pakettaknad, turvauks). Tel 5680 
1956

• Anda üürile Sõmerul 2toaline korter. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahju-
küttega korter Kadilas. Tel 501 0497

• Anda üürile Tapa linnas 2toaline korter. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Türi linnas 2toaline korter. 
Tel 5624 4605

• Anda rendile vana laut (remonti vajav ), 
el. liitumine olemas + puurkaev, Koila külas. 
Tel 5624 4605

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

• Ostan kõiki Toyota marki sõidukeid. 
Sobivad veel Nissan: Almera, Primera, 
King Cab, Pick up, Navara, Sunny, 
Vanette; Mitsubishi L200, L300, L400, 
Pajero Sport; Suzuki Grand Vitara ben-
siini mootoriga; Honda CR-V, bensiin, 
automaat; Mercedes 190D, Sprinter 
või vanemad bussid; Hyundai: i20, 
i30; Mazda B2500, E220; Volkswagen
Golf 3 variant, Sharan 1. 8, bensiin. Tel 
5896 1576 või tee pakkumine meili teel 
rscarexport@gmail.com

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

• Soovin osta Lada/VAZ 2106 või 2103. Võib 
vajada remonti. Tel 505 4853

• Ostame igas seisukorras sõiduauto-
sid, kaubikuid ja maastureid. Tuleme 
ise sõidukile järgi üle Eesti, vajadusel 
treileriga. Vormistamine kohapeal, raha 
kohe kätte. Tel 5693 2565

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

• Ostan ajutise auto! Ülevaatus oleks 
plussiks, võib ka ilma! Hind kuni 500 €. Tel 
5682 2544
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TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

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

• Rentida väike laadur Avant 225. Või-
malik tellida ka koos juhiga. Tel 522 6408

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

* 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

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

FEKAALIVEDU

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 ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

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

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

Transport-
teenus. 

Tel 5553 0770
Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KAEVETEENUSED

• Teostame kõiki suuremaid ja väikse-
maid  kaevetöid miniekskavaatoriga. 
Puurime ka auke aiapostidele. Tel 
529 9356

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

EHITUSTEENUS

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

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. Kaevu-
ümbriste ehitus ja käsipumpade remont. 
Tel 5840 0240

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

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

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

• Teostame kõiki lammutustöid koos
prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

• Remont, ehitus, lammutus, siseviimist-
lus. Plaatimine, parketi paigaldus. Korterid, 
majad, saunad jne. Tel 504 5560

• Ehitus-ja remonttööd. Siseviimistlus-
tööd, laminaadi ja parketi paigaldus, van-
nitoad, fassaadid (soojustamine, vooder, 
värvimine ) katused, vundamendid, ter-
rassid jne. Santehnilised tööd. Tel 5803 
4004, huvi korral helistab ja jõuame hinnas 
kindlasti kokkuleppele.

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

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

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

• Saunade, grillimajade, varikatuste, 
terrasside ehitus. Tel 5889 2528

• Tänava- äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigaldus ja
automaatika, haljastustööd. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

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

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

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

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

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

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

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

• Elektritööd kogemustega elektrikult. Tel 
5349 5632

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. 
Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

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

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

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

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

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust
(pottsepp, korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspetsialist). kyt-
tesalong@gmail.com, 558 6786, Jaama 
pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

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

Info tel 5648 6638

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

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Ostan 
ENSV-aegseid 

märke ja 
autasusid, 
margikogu. 

Tel 510 7541

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

• 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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

TRIMMERITÖÖD.

Ka pikemad koostööd.

Tel 5555 3356

• 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

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

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

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

MUUD TEENUSED

• Mahla pressimine Rakvere piires 50 
senti liiter. Mujale kokkuleppel. Pressi ja 
purustaja rent 40 €/päev. tiiu.vali@mail.
ee. Tel 5820 5070

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Rakvere linna eakate kodune hooldus. 
Võtame vastu teie soove kodusele hooldus-
teenusele. Info ja registreerimine tel 5384 
7407, kuulutus ei aegu!

• Massaažiteraapia. Pakume Rakveres tera-
peutilist massaaži, kiropraktikat, spordimas-
saaži, kuputeraapiat. Meie peamine eesmärk 
on aidata Sul õigesti, efektiivselt ja kiirelt 
taastuda! Broneeri aeg telefonil 5880 4094

• Hauaplatside hooldus ja korrashoid. 
Pakume nii ühekordset kui ka hooajalist 
hauaplatsihooldust. Tel 5820 7337, lisainfo 
http://www.kalmistuhooldus.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528

• Puude eemaldus teenus Lääne-ja Ida-Vi-
rumaal. Tel 5397 3270, kuulutus ei aegu!

• Koristan ära teie vanaraua keld-
ritest ja õuedelt, kaasa arvatud auto 
akud, vana auto dokumentidega ja  
kodutehnika. Tel 5672 7600

• Ansambel, õhtujuhtimine, peoplats, 
toitlustus. Tel 5190 1697

• Tantsumuusika ühemehebändilt. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

• Kogemustega kõrgharidusega raamatu-
pidaja osutab fi rmadele raamatupidamis-
teenust. Tel 55686 385, 5688 7448; e-mail: 
benedicion2@gmail.com

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

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

KODU

• Kas kellegil on pakkuda külmkappi, 
gaasi- või elektripliiti? Tel 5817 2199

• Koristan aia, kuuri, või garaažinurgast 
vanaraua. Tasuta ei taha, maksan raha. 
Tel 517 4143

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

• Müüa rahvariiete komplekt ja pastlad 
nr 39; akordion Weltmeister 96 bassi, 
akordion Manfrini-Itaalia 12o bassi, laste 
rahvariide pluusid. Info telefonil 5674 0905

• Müüa keraamilised plaadid - 15x15 cm, 
riidekirst koos madala baarikapiga-indi-
viduaaltellimus, fototehnikat ja fotoalast
kirjandust. Info tel 5674 0905

• Müüa jootmiseks tina 12 kg – 80 
pulka ja kampoliga tinatraat läbimõõ-
duga 3 mm – 12 kg. Tel 5646 0712

• Müüa kasutatud saunakeris Tapal. Tel 
5625 2935

• Müüa LED teler 32 tolli LD – 25 €, ar-
vutitool – 15 €, vaip 80x1.50 – 7 €, vaip 2 
tk 60x1.20 1 tk – 5 €. Kõik heas korras. Tel 
5817 4022

• Müüa saksofon – hind 50 €. Tel 5649 1828

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

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, mak-
san kuni 170 € vaasist. Paku julgesti. Tel 
5672 7175

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust vanakraami, ka tänapäeva esemeid, 
teile mittevajalike esemeid ja antiiki, hin-
nad head, koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan maale, akvarelle (all nurgas R. 
Sagrits, E. Kits, R. Uutmaa, E. Okas jne). 
Pakkuge ka teisi tuntud kunstnikke. Samuti 
must-valgeid seinapilte ja naiste kujusid. 
Korralik hind, raha kohe kätte! Tel 5677 
0569

• Ostan kuldmündi, hind kuni 500 €. Lisaks 
hõberahasid. Tel 5590 6683

• Ostan NSVL fotoaparaate, objek-
tiive, vahvliküpsetajaid Tallinnas. Tel 
5607 6805   

• Ostan ENSV-aegset tarbekunsti (ARS, 
UKU, LINDA) jne ning märke. Tel 518 
0702

Ostan pildil olevad esemed. Värvid võivad erineda. 
Pakkuge ka teisi Tarbeklaasi vaase ja karahvine. 

Tel 529 1288

Rakvere Tsentrumis 
(I korrusel) 

käsitöövaipade müük 
T-L  10-14

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, koos 
kohale toomisega. Tel 514 3328
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Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Müüa saetud lõhutud 
kü  epuid koos 

koju veoga.
Tel 5615 2941

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

LOE

Müüa sõelutud 
muld, 

10 €/tonn.
Asukoht Lääne-Virumaa.

Tel 5364 3269

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40 liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 5 €/kott ja 
kasel 6 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa lõhutud küttepuid (ka kuiva), 
pakkuda ka 30 cm 40 L kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa toored lõhutud ja kuivad kütte-
puud. Halu pikkus vastavalt kliendi soo-
vile. Saadaval ka kuivad küttepuud kotis. 
Hinnad alates 95 €/ruum. Lääne-Virumaa, 
Väike-Maarja vald. Tel 5375 4750

• Müüa kuivad lepa küttepuud 50 cm, koo-
rem 5 rm. Hind kokkuleppel. Tel 528 5762

• OÜ Puider müüb piiratud koguses 30 
cm ja 50 cm kuivi sanglepa küttepuid. 
Hind ja info esmasp, kolmap, reedeti 
telefonil 5341 6329 . Samas müügil ka 
kütteklotsid 40 L võrkkottides.

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 9113

• Müüa killustikku, erinevad fraktsioonid. 
Tel 554 9113

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, ehitusliiva, täiteliiva, hal-
jastusmulda. Suuremate koguste 
tellimisel koostame hinnapakku-
mise. Asume Rakveres. Tel 5619 
8547  

• Müüa ümarterast, pikkus 125 cm, läbi-
mõõt 4 cm. Tel 5889 2528

• Katela saekaater pakub sae- ja höö-
velmaterjali koos kohaletoomise-
ga. Lisaks saematerjalile valikus veel 
küttepuud ning küttepinnad. Või-
malik ka ise materjalile järele tulla 
- asume Katela külas, Rakvere vallas. 
Lisainfo kodulehelt http://www.ka-
telapuit.ee, meili teel: katelapuit@
gmail.com või helistades tel 5982 
1004

• Kuivad puud 40 l võrgus, 30 cm. Tel 
5380 5508

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa häid õunu „Kuldrenett“, samas 
ostan kukeseeni. Tel 5349 9628

• Müüa sertifi tseeritud maheõunu „Krista“, 
„Liivi Kuldrenett“ ja „Liivika“ otse aiandist. 
Hind 2.50 €/ kg. Mittestandardne õun 1.25 €/
kg. Info ja tellimine tööpäeviti Arkna Mõisa 
Jääkelder, tel 5557 8751. info@arkna.ee

• Müüa õunu „Kuldrenett“, Rakveres. Tel 
5349 9628

• Müüa porgandit ja punapeeti 1 €/kg. 
Samas võimalik tellida porgandimahla. 
Info tel 5191 1679

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 9113

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

• Müüa mesilaspere Eesti raamil. Tel 
5452 2922

OST
• Ostan vasika, võib olla ka kevadine, kui 
saab siis 2. Tel 5672 7600

• Ostan kasutatud mootorsae, võib vaja-
da remonti. Tel 503 9650
• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Kadunud koer, kes reageerib nimele 
Kev. Koer on sõbralik ja harjunud läbi-
ma pikki vahemaid. Kaduma läks Haljala 
vallast, Tatruse külast. Kev on kiibitud. 
Ootame oma sõpra koju tagasi, kes 
näeb looma siis võimalusel kinni võtta 
ja helistada tel 5693 9481

• 1,5 aastane koer Roki otsib uut kodu. 
Sobib valvekoeraks. Tel 5834 5587

• Ära anda isane kassipoeg. Asub Rakveres. 
Tel 515 4639

VANAVARA

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

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

•  Ostan majapidamise likvideerimisel iga-
sugust vanakraami, ka tänapäeva esemeid, 
teile mittevajalike esemeid ja antiiki, hinnad 
head, koju kutsed. 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 
töökorras! 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, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, 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). Huvi-
tavad ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

TEATED

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) valmis-

tamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 1.00 1.50
Maitseroheline kg 8.00 12.00
Küüslauk kg 10.00
Tomat kg 2.50 4.00
Väike kurk kg 2.50 3.00
Sibul kg 2.00 3.00
Värske peakapsas kg 1.50
Kaalikas, peet kg 1.50 2.00
Suvikõrvits kg 1.00
Kõrvits kg 1.00
Porgand kg 2.00 2.50
Aeduba kg 5.00
Aedvaarikad, Eesti kg 12.00 14.00
Pohlad liiter 6.00
Jõhvikad liiter 5.00 6.00
Ploomid, imp. kg 3.00 3.50
Ploomid, Eesti kg 2.00 3.50
Õunad, Eesti kg 1.50 2.00
Kukeseened kg 12.00
Mesi kg 7.00

HINNAD RAKVERE TURUL 29. SEPTEMBER.
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Avaldame kaastunnet Liisale kalli 
ISA

kaotuse puhul.

Tähed, mis kirjutame paberile, kaovad kunagi. 
Jäljed, mis jätame liivale, kustutab vesi. 
Kuid päevad, mis veetsite koos, ei unune iialgi. 

OÜ Lihakarn töökaaslased

Lahkunud on meie armas 
MEELIS ETTI seenior

 (30.06.1943-27.09.2022)
Matusetalitus toimub 

2. oktoobril algusega kell 15.00 
Rakvere Karmeli kirikus (Koidula 5). 

Palume lilli ja pärgi mitte tuua.
Perekond

TÄNA MAAILMAS

1452: hakkas ilmuma Gutenbergi unikaalne piibel
Täna 570 aastat tagasi, 
30. septembril 1452. aas-
tal ilmus trükist Johannes 
Gutenbergi poolt trükitud 
ladinakeelse piibli esimene 
osa. Kogu piibel sai trüki-
tud aga alles 1455. aas-
taks.

Allan Espenberg

Ajalehes „Eesti Kirik“ kirjutati 
25. juulil 1940 seoses trükikunsti 
leiutamise 500. aastapäevaga: „Jo-
hann Gutenbergi leiutis sai kogu 
maailma kultuurivaraks ning 
omas suurt tähtsust kogu inim-
konnale. Gutenberg asus varsti 
pärast oma leiutist piiblit trükki-
ma. Tema töötoas tekkis aastatel 
1452-1455 nn „42-realine piibel“, 
raamatutrüki kunsti suursaavutus. 
Gutenbergi piiblit trükiti umbes 
100-300 eksemplari. See oli tõhus 
töö, mida leidur ühes abilistega 
tarvitas piibli trükkimiseks. Oli 
vaja valada mitte vähem kui 290 
mitmesugust märki ja tähte. Kuus 
ladujat hoolitsesid lao eest, mis 
murti 42-realiselt kahel veerul le-
heküljel. Piiblit trükiti arvatavasti 
kuuel trükimasinal. Kokku kulus 
ladumiseks ja trükkimiseks 3 ja 
pool aastat. Piibliraamatud müüdi 
läbi võrdlemisi kiiresti.“

Gutenbergi piibel on kuulus ja 
tähtis esijoones seetõttu, et sellest 
raamatust sai alguse raamatute 
trükkimine Euroopas, ehkki for-
maalselt polnud see esimene inku-
naabel. Kuid Gutenbergi leiutatud 
trükipress võimaldas saavutada 
erakordselt kõrge kvaliteedi ja 
korraldas revolutsiooni raamatu-
te trükkimises. Tänu temale said 
raamatud kättesaadavaks rohke-
matele inimestele.

Gutenbergi piibel trükiti ladi-

na keeles tema trükikojas Mainzi 
linnas aastatel 1452–1455. Et see 
projekt ellu viia, pidi Gutenberg 
raha laenama. Kokku töötas piib-
li kallal umbes 20 inimest. Kokku 
valati 290 erinevat fonti. Värvili-
sed suurtähed ja joonistused tehti 
hiljem käsitsi. Kaks köidet sisalda-
vad 1282 lehekülge ning igal neist 
on kaks 42-realist veergu. Seetõt-
tu nimetatakse Gutenbergi piiblit 
teaduskirjanduses sageli ka kui „B 
42“.

Piiblit trükiti umbes 180 ek-
semplari. Neist 150 eksemplari 
tehti paberile ja veel 30 nooblima-
le pärgamendile. Praeguseks ajaks 
on säilinud vaid 49 eksemplari 
ja needki mitte alati täielikul ku-
jul: mõnest eksemplarist on ole-
mas ainult üks köide või üksikud 
fragmendid. Piibli 13 eksemplari 
säilitatakse Saksamaa ülikoolides 
ja riiklikes raamatukogudes. Gu-
tenbergi piiblit, mida 15. sajandil 
müüdi ka eraisikutele, on veel 
USAs (9 eksemplari), Suurbritan-
nias (8 eksemplari), Prantsusmaal, 
Belgias, Taanis, Poolas, Vene-
maal, Jaapanis, Austrias, Portuga-
lis, Hispaanias, Šveitsis ja Vatika-
nis.

Piibel võib 
maksta 35 miljonit
Johannes Gutenbergi on nimeta-
tud viimase aastatuhande üheks 
mõjukamaks tegelaseks, kuid 
ometi  on ta üks suuri küsimärke 
ajaloos. Teadlased ei tea, millal ta 
sündis, kas ta abiellus või sai lapsi, 
kuhu ta on maetud või isegi mil-
line ta välja nägi. Peaaegu kogu 
teave Gutenbergi kohta pärineb 
juriidilistest ja finantsdokumenti-
dest ning need näitavad, et piiblite 
trükkimine oli üks tema suure-
maid projekte. 

Ühe 1455. aasta dokumendi 
kohaselt kaebas Gutenbergi äri-

partner Johann Fust ta kohtusse,  
kuna ei saanud tagasi Gutenber-
gile laenatud rahasummat. Gu-
tenberg kaotas kohtuasja ja lõplik 
otsus nägi ette, et ta peab oma 
trükiseadmed ja pooled valminud 
piiblid Fustile üle andma, kes hak-
kas neid koos Gutenbergi endise 
abilise Peter Schöfferiga müüma. 
Gutenberg sattus tõsistesse fi-
nantsraskustesse, kuid suutis hil-
jem asutada siiski teise trükikoja, 
kuid oma piiblitelt ei teeninud ta 
üldse kasumit.

Küsimusele, kui palju on Gu-
tenbergi piibel tänapäeval väärt, 
on väga keeruline vastata. Asi on 
selles, et piiblit on praegu eraval-
duses vaid mõned eksemplarid 
ning riiklikud ja ülikoolide raa-
matukogud neid raamatuid turule 
mõistagi ei too. 

Viimane Gutenbergi täieliku 
piibli müük toimus 1978. aastal, 
kui selle eksemplar läks müüki 2,2 
miljoni dollari eest. 1987. aastal 
ostis Jaapani kirjastuskontsern 
ühelt Ameerika kollektsionäärilt 
5,4 miljoni dollari eest ühe köite 
Gutenbergi piiblist. Ja kui Gu-
tenbergi piibel sõitis 2010. aastal 
Berliinist näitusele Lõuna-Ko-
reasse, siis oli see 25 miljoni dol-
lari eest kindlustatud. Praegu hin-
davad eksperdid, et täielik piibel 
võib oksjonil maksta vähemalt 35 
miljonit dollarit.

Venelased röövisid 
piiblid Saksamaalt
Keiserlikul Venemaal säilitati 
üht Gutenbergi piiblit, kuid kuna 
Nõukogude Liidu valitsus oli suu-
res rahahädas, siis müüdi unikaal-
ne raamat 1931. aastal Londoni 
oksjonil maha. Kuid ei läinudki 
mööda palju aega, kui saadi tagasi 
topelt.

Huvitav on see, et Venemaa-
le jõudsid kaks piiblieksemplari, 

mis praeguseni asuvad Moskvas, 
pärast Teist maailmasõda. Nimelt 
tegutsesid maailmasõja lõpus Sak-
samaal Punaarmee trofeebrigaa-
did, et muuseumitest ja raamatu-
kogudest varastada hindamatuid 
kultuurilisi esemeid. Venelased 
pidasid röövimist kättemaksuks 
Saksamaa enda rüüstamiste ja sõ-
jakuritegude eest ning konfiskee-
risid lõpuks miljoneid raamatuid 
ja kunstiteoseid. Peamiseks saa-
giks olid kaks Gutenbergi piiblit, 
mis pandi pihta Saksa raamatu-
muuseumist ja Leipzigi ülikoolist 
ning toimetati nn „trofeedena“ sa-
laja Moskvasse. Pikka aega varjati 
maailma üldsuse eest fakti, et Sak-
samaalt röövitud piiblid asuvad 
Nõukogude Liidus ja Venemaa 
tunnistas seda fakti alles 1993. 
aastal.

Kuna Gutenbergi piibli näol 
on tegemist erakordselt väärtus-
liku teosega, siis on seda siin ja 
seal püütud ka varastada. Näiteks 
Moskva ülikooli valduses olev pii-
bel rööviti 2009. aastal, kuid sel-
lest kuriteost teatati avalikkusele 
alles 2013. aastal, kui raamat oli 
üles leitud. Nimelt suutsid röövlid 
leida ostja alles nelja aasta pärast 
ja kurjategijad arreteeriti hetkel, 
kui nad olid üle andmas rariteetse 
raamatu esimest köidet 19 miljoni 
rubla eest.

Röövliteks osutusid jõustruk-
tuuride esindajad. Kuriteo soori-
tamist juhtis Venemaa Föderaalse 
Julgeolekuteenistuse polkovnik 
Sergei Vedištšev ning tema kaas-
röövliteks olid FSB major Mihhail 
Lepkov ja kapten Viktor Putška. 
Kõik need mehed töötasid sellal 
Moskva ülikoolis ja neil oli ligi-
pääs erihoidlale, kus haruldast 
teost hoiti. Vedištšev saadeti kol-
meks ja pooleks aastaks trellide 
taha, tema kaasosalised pääsesid 
lühema karistusajaga.

Rakvere Galeriis näeb Arne Maasiku 
juubelinäitust, kus nii merd kui arhitektuuri

E esti üks tunnus-
tatumaid arhitek-
tuur i fotograafe 

Arne Maasik tähistab 
oma 50. juubelisünnipäe-
va isikunäitusega Rakve-
re Galeriis.

Näitus on kunstniku 
retrospektiiv tema va-
rasemast mitmekülgsest 
loomingust, mis on päl-
vinud ka tunnustust rah-
vusvahelises kunstimaail-
mas. Nii on Kristjan Raua 
ja Kultuurkapitali aasta-
preemia laureaadi isiku-
näitused jõudnud New 
Yorki, Rooma, Moskvas-
se, Helsingisse, Veneet-
siasse, Berliini ja Luksemburgi.

Arne Maasik on tuntud eelkõige kontseptuaalse arhitektuurifotograafia 
poolest, kuid üldisemalt iseloomustab teda tehniline ja kompositsiooniline 
perfektsionism. 

Maasik on valinud oma juubelinäitusele just need tööd, mis on tema 
meelest hästi õnnestunud ja seetõttu talle ka väga südamelähedased. Näitus 
on omamoodi assortii, kus külastaja saab näha Arne Maasiku pilte varase-
malt toimunud näituste seeriatest „Vaga Vesi” , „New York”, „Nature Mor-
te” ning „Geomeetria ja Metafüüsika” .

„Vaga Vesi“ on fotosari, millega on Arne Maasik tegelenud kogu oma 
loomingulise tee vältel alates 1998. aastast, autori enda sõnul on see üks 
tema elu läbivaid sarju. „Lähtudes kompositsioonide kujundamises geo-
meetrilisest printsiibist – üleval-all kategooriad ja neid jagav silmapiiri 
joon ning sageli puhas horisont – pöörab Maasik palju tähelepanu taba-
maks midagi, mida ei ole võimalik kalkuleerida ning mis ei mahu puhtvi-
suaalsesse kategooriasse. 

Vee ja taeva, õhu ja valguse koostoimes sünnib efemeerne viies element, 
mis tekitab vaatajas erilise kohalolu, vee kohal – maa ja taeva vahel – hõl-

jumise tunde,“ sõnastab 
Valdur Mikita.

Arne Maasiku isi-
kunäitus jääb Rakvere 
Galeriis avatuks 8. ok-
toobrini. Näitusmüü-
gist saadud tulu läheb 
Arne Maasiku viimaste 
aastate loomingu üle-
vaateraamatu välja-
andmiseks.

Kuulutaja

Arne Maasik „Vaga Vesi“ ...

...ja „Natüürmort“.
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1.10 KalevBand

Ivar Hansen ja Irena8.10

Sada ja Seened15.10

Elumees22.10

Veelkord29.10
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Ansamblid alustavad kell 20.00,

tule varem kohale!

7 €

7 €

10 €

10 €

7 €

7 €

7 €

10 €

10 €

7 €

KATARIINA

KELDER
Pikk 3, 44307 Rakvere, Lääne-Virumaa

7 €

7 €

10 €

10 €

7 €

1.10

8.10

15.10

22.10

29.10

VABA AEG

KUHU MINNA

Rakvere Teater
01.10 kell 19 „Suvitusromaan“ s/s, lav. Aare Toikka
01.10 kell 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
03.10 kell 19 „Ki(i)vi südamel“ Rakvere Piiritustehas, lav. Jaune Kimmel
04.10 kell 19 „Ki(i)vi südamel“ Rakvere Piiritustehas, lav. Jaune Kimmel

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koda
03.10 kell 13 Südamehaigete ühingu üritus Rohuaia kohvikus. Omaosalus 
6 eurot saab tasuda kohapeal ja osalemisest teatada 30. septembriks Piretile 
telefonil 516 4349
07.10 kell 18 Allergia ja astmaühingu üritus Gustavi majas. Shindo venitu-
sed ja hingamine. Allergiavabad smuutid – omaosalus 2 eurot tasuda ko-
hapeal. Palume osalemisest teatada kindlasti 6. oktoobriks! Tel 5342 9043
11.10 kell 13-15 Afaasia tugigruppi koosviibimine Sotsiaalkeskuses, info 
telefonil 5805 0815 - Ellen Laasberg
11.10 kell 13 Reumaühingu matk Emumäele, info telefonil 5569 5179 - Elle 
Pohlak. 
Buss väljub bussijaama tagumisest parklast.
15.10 kell 12 Kurtide ühingu üldkoosolek kojas. Ootame rohket osavõttu. 
SMS tel 5341 9502 - Ene Veeremaa
NB! ÕIGUSNÕUSTAMINE PUUETEGA INIMESTELE JA NENDE LÄ-
HEDASTELE, tel 5385 0005 või kirjutada: otb@otb.ee
Õigusnõustamist osutab SA Õigusteenuste Büroo. 

Utoopia unistuste elust
Möödunud nädalal jõudis 
„Kalevi“ varjus kinodesse 
ka omanäoline ulmefilm 
„Ära muretse, kullake“, mis 
pakub pinget ja põnevust 
viimaste kaadriteni välja 
ning paistab silma nii hea 
stsenaariumi kui tasemel 
näitlejatöödega. 

Margit Adorf

Kui vaatate filmi plakatit või loete 
kino kodulehelt selle filmi tutvus-
tust, siis võib film kergesti vaatamata 
jääda, sest ei üks ega teine pole kuigi 
paljutõotav. Ometi soovitan näitleja 
ja režissööri Olivia Wilde filmi kin-
no vaatama minna, eriti sel juhul kui 
olete raamatusõber, see tähendab, 
armastate lugusid ja nende arengut 
nii nagu tavaliselt raamatud neid pa-
kuvad – alguses veidi aeglaselt ja siis 
lõpuks suure hooga finaali.

Režissöör Olivia Wilde teeb fil-
mis ka ise ühe rolli, olles kõrvalte-
gelaseks Bunnyks. See ei ole Wilde 
esimene täispikk film režissööri-
na, debüüt jõudis kinodesse 2019. 
aastal, selleks oli „Booksmart“ ehk 
„Raamatutark“, mis rääkis tuupu-
reist, kes ühel hetkel avastasid, et 
oleks suure õppimise asemel võinud 
ka elu veidi vabamalt võtta. Filmi 
saatis festivalidel suur edu, muu-
seas nimetas Hollywoodi kriitikute 
ühendus Olivia Wilde tol aastal ka 
parimaks naisrežissööriks. 

Aga tagasi praeguse filmi juurde. 
Nagu ikka ulmefilmide puhul, siis 
laske end kanda filmi ideest ja ärge 
laskuge liigsetesse detailidesse, see 
tähendab, et pole vaja hakata juurd-
lema selle kallal, kuidas küll kõik see 
tehniliselt võimalik oleks, et kõrbes-
se on rajatud niisugune kommuun ja 
kuidas küll saab inimese aju niimoo-
di manipuleerida või mis see kõik 
maksma läheks. Kõik need mõtted, 
kas see ikka päriselt ka reaalne võiks 
olla, heitke heaga kõrvale. See on 
utopistlik ulmefilm, kaasaegne mui-

nasjutt, mis jutustab loo sellest, et 
sinu unistuste elu ei pruugi sugugi 
olla sinu kaaslase unistuste elu ja et 
kõik ei ole kuld, mis hiilgab. 

Loo peategelaseks on noor naine 
nimega Alice (Florence Pugh), kes 
paistab elavat millalgi 1950ndail aas-
tail, kus mehed lähevad hommikul 
tööle ja naised on koduperenaistena 
kodus. Kõigil on seljas vastava ajastu 
riided, kuulatakse selle ajastu muu-
sikat, meeleolu on kantud toonasest 
kombestikust, ainult et veidike peh-
memates toonides, st naised ei paista 
ülemäära allasurutud olevat. Film ei 
keskendu sedavõrd mingitele soo-
rollidele, pigem on keskseks just 
igatsus õnneliku suhte järele. 

Esialgu paistab, et kõik on kena, 
inimesed on rõõmsad ja rahulole-
vad, aga siis hakkab üks naabrinaine 
küsimusi esitama ja lõpuks lõikab 
endal kõri Alice silme all läbi. Sa-
mal ajal aga on ka Alice juba oma 
reaalsuses kahtlema hakanud, näeb 
mõnikord imelikke korduvaid une-
nägusid. Muidugi viiakse ta arsti 
juurde ja seletatakse, et see kõik on 

psühhoos, stress, valed mälestused, 
mis tingitud vapustavast vaatepil-
dist.

Kogukonna mehed justkui töö-
tavad kõik mingis ühes kohas, 
kus tegeldakse maailma paremaks 
muutmisega ja nende boss on Frank 
(Chris Pine), kelle edutamise nimel 
mehed kõvasti pingutavad ja kellele 
kõik kangesti meeltmööda püüavad 
olla. Mingit hirmsat vägivalda või 
ususekti või midagi eriti imelikku 
nagu välja ei paistagi. Ei tundu ole-
vat tegemist hullu teadlasega või 
sellega, et kuskil on olnud maailma-
lõpp. Loo käigus saab vaataja üsna 
palju nuputada, et mis värk siis sel-
le kogukonnaga õige on. Miks sealt 
lahkuda ei tohi, miks korratakse 
aina seda, et just seal on turvaline 
ja miks üldse peaks olema kogu aeg 
õnnelik. 

Ma ei saa teile siinkohal ära rääki-
da seda, kuidas asjad kinoekraanil on 
lahendatud, küll aga saan öelda seda, 
et teekond finaalini on täiesti naudi-
tav, Florence Pugh teeb hea rolli, ka 
Olivia Wilde tema kena naabrina on 

särav, loodud on parasjagu sobivalt 
helge, kuid lämmatav õhustik. Pide-
valt justkui midagi kuskil pinna all 
toimub, aga mis täpselt, sellest õieti 
aru ei saagi. See on filmi edasiliiku-
mise mõttes päris hästi lahendatud. 

Kui millegi kallal iriseda, siis mina 
iriseksin sellesama stsenaariumi kal-
lal, mida ma alguses heaks nimeta-
sin. Loo lõpp jäetakse üsna lahtiseks, 
ma oleksin sellise suure Hollywoodi 
filmi puhul tahtnud konkreetsemat 
lahendust. Samas see nii häiriv ka ei 
olnud, et oleks terve filmi mulje ära 
rikkunud. Autoreiks Carey ja Shane 
van Dyke, ekraanile kohendanud 
Katie Silberman. 

Kes hindavad kostüümidraamasid 
ja armastavad ajastufilme, siis ilusaid 
kostüüme saab selles filmis näha 
ohtralt. Häirida võib kunstiline ja 
heliline lahendus, mis kipub kohati 
olema veidi teatraalne, kuid õnneks 
sellega väga üle ei pingutata, film on 
kergesti jälgitav ja tekitab kindlasti 
ka kõneainet. Soovitav vaadata koos 
kaaslasega, et siis hiljem nähtu üle 
vaielda.

Bunny (Olivia WIlde) ja Alice (Florence Pugh). Olivia WIlde on ka selle fi lmi režissöör. Foto: Pressimaterjalid
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Hauapiirete ehitamine ja renoveerimine,
hauakivide pesu, liiva ja killustiku vahetus
ning muud tööd surnuaias.

Küsi nõu ja pakkumist:
tel. 5592 3491; hauaplatsihooldus@muhkel.eetel. 5592 3491; hauaplatsihooldus@muhkel.ee

Hauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle Eesti

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

Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.isovent.ee   I   isovent@isovent.ee

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID,

KROHVIALUSPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

+372 53 315 398
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