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Sõmeru keskusehoones tun-
nustas Lääne-Virumaa Oma-
valitsuste Liit tänavusi maa-
konna aasta õpetajaid ja hari-
duse toetajaid. Aasta õpeta-
jaks valitute ühine joon on pi-
dev enesearendamine ja oma 
ellusuhtumisega õpilastele 
eeskujuks olemine.

Katrin Uuspõld

Eelmise õppeaasta lõpuks esitati 
Lääne-Virumaa pedagooge aasta 
õpetaja 2022 tiitlile, sel nädalal  kuu-
lutati välja maakonna laureaadid, 
kes kandideerivad edasi üle-eestili-
se aasta õpetaja tiitlile. Samuti anti 
välja maakondlikult parima noore 
õpetaja, aasta hariduspere ja elutöö 
tunnustused.

Elutöö auhinna pälvis Kadrina 
keskkooli matemaatika, keemia ja 
arvutiõpetuse õpetaja Mari On-
ton. „Õpetajana on Mari järjekin-
del, hooliv, väga tagasihoidlik, kelle 
tegemisi-toimetamisi kinnitavad 
tema õpilaste head tulemused maa-
kondlikel aineolümpiaadidel, kus on 
saavutatud aastaid esimese viie hul-
ka kuuluvaid tulemusi nii keemias, 
matemaatikas kui ka informaatikas,“ 
iseloomustasid teda kolleegid. „Ala-
ti on Mari see, kes keerulisemadki 
probleemid lihtsaks muudab ja op-
timistlikult kõigele läheneb. Ta on 
musikaalne, laulab hästi, mängib 
viiulit, võtab osa kohaliku kogukon-
na kultuuritegevusest: laulab Kad-
rina segakooris, mängib kohalikus 
rahvapilliorkestris.“

Lääne-Virumaa aasta haridus-
pereks 2022 tunnistati pere, kus 
tütar Katrin Remiküll on Rakve-
re reaalgümnaasiumi (praeguse 
Rakvere Reaalkooli) eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja ning tema va-
nemad Jüri ja Eda Peinar on olnud 
pedagoogid varasemalt. Eda Peinar 
on olnud Rakveres õpetaja üle viie-
kümne aasta, õpetades nii bioloo-
giat, perekonnaõpetust kui inime-
seõpetust, ta lõpetas oma õpetajatöö 
eelmise õppeaastaga. Jüri Peinar 
töötas aga samas koolis aastatel 
2000-2008, luues meediaõppekava 
ning õpetas teatri- ja meediaharu 
gümnasistidele ajakirjanduse alu-
seid.

Lääne-Virumaa aasta noor õpe-
taja 2022 tiitli võttis vastu Rakvere 
Gümnaasiumi (tänane Rakvere Va-
baduse Kool) noor eesti keele õpeta-
ja Emma Loore Sinitamm.

Ta on ühtlasi Rakvere Gümnaa-
siumi vilistlane, kes lõpetas kevadel 
Tallinna Ülikoolis eesti keele õpe-
taja bakalaureuse tasemel õppe ja 
tegi eelnevalt praktika just Rakvere 
Gümnaasiumis. Kui ühe õpetaja ära-
mineku tõttu vajasid eelmisel õppe-
aastal mõned emakeele tunnid asen-
damist, tehti ettepanek just Emma 
Loorele. 

„Mulle sobis see, et koormus oli 
väike, sain keskenduda mõnele tun-
nile,“ rääkis Emma Loore Sinitamm. 
Tänavu on tema õpetada juba roh-
kem klasse ja ta jätkab magistriõp-
pes haridustehnoloogia õpingutega. 

„Mulle noored väga meeldivad, 
raskeks teeb enese kehtestamine, 
aga küsin ja saan kolleegidelt abi,“ 

märkis Sinitamm. Rõõmsaid hetki 
jagub noore õpetaja töös rohkelt. 
„Õpetajate päeval tõid kaks poissi 
mulle kommi, ei oleks osanud oo-
data! Või kui õpilased mind kooli 
peal näevad, siis teretavad rõõmsalt 
ja räägime,“ tõi Emma Loore Sini-
tamm näiteks.

Ta märgib, et kuigi õpetaja amet 
ei ole lihtne, on kõik tema kursuse-
kaaslased praegu õpetajatena tööl. 
„Järelkasvu on, pigem võib juhtuda, 
et tööle minnes saadakse aru, et see 
ei ole lihtne töö ja siis kaotakse ära,“ 
arutles ta. „Aga ma ei ole allaandja 
tüüp ja mulle väga meeldivad mu 
kolleegid, kes toetavad.“

Aasta gümnaasiumiõpetaja 2022
on Tamsalu Gümnaasiumi eesti 
keele ja kirjanduse õpetaja Hannele 
Valdok, kes on selles koolis õpeta-
nud kolm aastakümmet. 

Õpetajaks oldud aja jooksul on 
Hannele Valdoki sõnul muutunud 
palju. „Muutuma peabki, alates sel-
lest, et muutuvad õppekavad, tu-
levad uued õpikud, tuleb palju uut 
kirjandust juurde. Ei tohi jääda kin-
ni mingitesse meetoditesse ja pide-
valt juurde õppida. Mis jääb samaks, 
on õpilased ning soov ja tahe panna 
nad rääkima, kirjutama, lugema ja 
sellest kõigest aru saama. On väga 
meeldiv tunne, kui sealt klassist tu-
leb sulle midagi vastu,“ rääkis Han-
nele Valdok.

Praegused väljakutsed on tema 
jaoks eesti keele õpeajana oma õpi-
laste õigekiri ja lugemus. „On olu-
line, et hoiame alles korrektse kee-
le, märkame, millises situatsiooni 
millist keelt kasutada ning oskame 

vajadusel kasutada kõiki neid sõ-
naraamatuid, mis EKI (Eesti Keele 
Instituudi) lehel olemas on,“ arutles 
Hannele Valdok. Õpetajana rõhutas 
ta, et mida rohkem inimene loeb, 
seda suurem on ta sõnavara, teadmi-
sed, silmaring. 

Aasta haridusteoks 2022 tun-
nistati eriliste laste kooli õpilaskoja 
loomine Porkuni koolis. Koolijuht 
Piret Tislar rääkis, et erikoolides ki-
pub olema müüt, et õpilasesindust ei 
saagi olla, sest õpilased on erilised. 
„Mulle keerulised väljakutsed meel-
divad. Kolm aastat tagasi kutsusime 
noored kokku, esimesed liikmed va-
lisid õpetajad ise. Esimene lend läks 
väga hoogsalt käima. Sel õppeaastal 
alustas juba kolmas koosseis ja nüüd 
toimime täpselt nii nagu tavalistel 
valimistel: tuleb seada oma kandida-
tuur üles, tutvustada oma nägemust 
muudatustest koolis ning toimub 
hääletus valimissedelitega,“ selgitas 
Piret Tislar. „Me nimetame õpila-
sesindust õpilaskojaks, sest meie 
kooli sümbol on tigu ja teol on koda. 
Õpilaskoja nimeks ongi Väikesed 
Teod.“

Nii on näiteks teoks saanud mõte, 
et õhtupoolikul võiks kolis mida-
gi tervislikku süüa – laste soovil 
smuutit. „Kokk tegi ettepaneku, et 
õpilased võiksid ise teha smuutit 
oma rühmaruumides. Kõik rühma-
ruumid said blenderid ja õhtuti tõe-
poolest ka smuutisid tehakse. Kor-
raldati isegi smuutivõistlus,“ rääkis 
Piret Tislar ühest õpilaskoja „viljast“. 
Koolijuht rõhutas, et ei tasu peljata, 
kui lapsed ei saa aru või ei tule toi-
me, vaid ideega tuleb lihtsalt aegla-
semalt liikuda. 

Korra kahe nädala tagant kohtu-
vad õpetajad õpilaskojaga ning aru-
tatakse tekkinud mõtteid. 

Hariduse sõber 2022 on AS Es-
tonian Cell, kes on toetanud Kunda 
Ühisgümnaasiumi töö- ja tehno-
loogiaõpetuse ning robootika-
õppevahendite soetamisel, kaasa 
löönud koolis ettevõtluspäevadel 
ja kliimakõnelustel, samuti karjääri-
päevadel.

Õpilastele on pidanud korduvalt 
loenguid ettevõtte juht Siiri Lahe, 
kes on rääkinud tippjuhi väljakut-

setest, tutvustanud oma ettevõtte 
tööd. Julgustanud õpilasi reaal- ja 
loodusaineid edasi õppima. Samu-
ti on õpilastele esinenud ettevõtte 
keskkonna- ja kvaliteedijuht Kersti 
Luzkov, kes on arutlenud keskkon-
nahoiu ja energiasäästulahenduste 
üle. Ettevõte on vastu võtnud õpi-
laste ja õpetajate ning kooli külaliste 
ekskursioone, tutvustanud haava-
puitmassi tootmist.

Lääne-Virumaa aasta noor õpetaja 2022 tiitli võttis vastu Rakvere Gümnaasiumi (tänane Rakvere Vabaduse Kool) noor eesti keele õpeta-
ja Emma Loore Sinitamm. Foto: VIROL

Aasta õpetajad alla ei anna

Vabariiklike aasta õpetaja 
kategooriate Lääne-Viru laureaadid
GÜMNAASIUMIÕPETAJA
Hannele Valdok Tamsalu Gümnaa-
siumist

HUVIALAÕPETAJA
Velle Taraste Tamsalu Gümnaasiu-
mist

KLASSIJUHATAJA
Merle Kiigemaa Väike-Maarja 
Gümnaasiumist

KLASSIÕPETAJA
Kaire Pajanen Rakvere Reaalgüm-
naasiumist (tänane Rakvere Reaal-
kool)

KUTSEÕPETAJA
Rein Rästas Rakvere Ametikoolist

LASTEAIAÕPETAJA
Kerli Inno Rakvere Triinu lasteaiast

PÕHIKOOLI AINEÕPETAJA
Kadri Mark Sõmeru Põhikoolist

TUGISPETSIALIST
Kristiina Nõlvak Kungla lasteaiast

ÕPPEASUTUSE JUHT
Marje Eelmaa Väike-Maarja Güm-
naasiumist

HARIDUSE SÕBER
AS Estonian Cell   

HARIDUSTEGU
Eriliste laste kooli õpilaskoja loomi-
ne – Porkuni Kool, Piret Tislar 

Maakondlike kategooriate laureaadid
ELUTÖÖ AUHIND
Mari Onton Kadrina keskkoolist

HARIDUSPERE
Katrin Remiküll ja tema vanemad Jüri 
ja Eda Peinar Rakvere Reaalgümnaa-
siumist (tänane Rakvere Reaalkool)

NOOR ÕPETAJA
Emma Loore Sinitamm Rakvere 
Gümnaasiumist (tänane Rakvere 
Vabaduse Kool)
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Ukraina toetamisest ei tohi väsida
Neljapäeval startis OG Elektra 
Logistikakeskusest suur 
buss, mis täis humanitaarabi, 
otse Ukraina rindele. Lisaks 
ka kohalike väikeettevõtjate 
annetatud väikebuss ja džiip 
– need olid täis termopesu ja 
magamiskotte, millest paljud 
tulid ka eraisikutelt. Ukraina 
toetamisest ei tohi väsida, üt-
levad need, kes abi teele 
saatsid.

Katrin Uuspõld

Suure bussi ja 500 tekki soetasid ka-
hasse OG Elektra ja Lajos, ettevõte 
juhid Oleg Gross ja Einar Vallbaum 
on mõnda aega teinud koostööd 
Ukraina vabatahtliku Sergei Kry-
venkoga, kes suunab humanitaarabi 
otse sõjapiirkonda. 

„Minu jaoks on oluline teada, et 
tema kaudu jõuab kaup tõesti otse 
rindele. Ta teeb fotosid ja videosid, 
annab asjad ametlikult üle,“ märkis 
Gross. „Olen ligi poole miljoni euro 
eest Ukrainat sõja ajal toetanud ja 
plaanin sellega ka jätkata. Praegu va-
javad ukrainlased palju rohkem hu-
manitaarabi kui sõja alguses, sõjali-
selt toetavad suuremad ja rikkamad 
riigid, aga inimeste olukord läheb 
päev-päevalt raskemaks. Tekid lä-

hevadki tõenäoliselt neile, kes on si-
sepõgenikud. Buss läheb raudteefir-
male – raudtee on segi löödud, aga 
bussiga saab transportida sõdureid 
ja evakueerida elanikke.“

Praegu vajatakse Ukrainas väga 
ka vanu väikebusse, sest kohmaka 
vana vene tehnikaga on sõjaväelasi 
raske liigutada, väikebussidega saab 
hõlpsasti liigutada sõdurite gruppe 
– sõiduk ei pea olema uus, peaasi, et 
veermiku osa on korras. 

„Meil ei tasu viriseda, et elu on 
kallimaks läinud. Põhiline, et meie 
inimesed täna ei sure. Igaüks saab 

aidata sellega, millega saab. Ja kel ei 
ole võimalust, aitab sellega, et oma 
südames mõtleb ja tal on asjadest 
õige arusaam,“ rääkis Oleg Gross. 
„Abi peab jätkuma seni, kuni sõda 
lõppeb ja Ukraina võidab.“

OG Elektras töötab tema sõnul 
suurusjärgus 80 ukrainlast, kes toe-
tavad lähedasi oma kodumaal nii 
nagu saavad. 

„Kui ei tee, siis ei muutu midagi ja 
ega meist keegi ei taha elada sõjaolu-
korras,“ märkis Külliki Õis MTÜ-st 
Muru Motoklubi. Oma klubiga on 
nad juba saatnud mitu partiid väik-

semaid busse koos teiste väikeet-
tevõtjatega varem Ukraina poole 
teele. 

Ukraina poole saadetud suur buss 
ja väiksemad autod pandi täis suu-
res osas eraisikute annetusi toodi 
Lääne-Virumaalt, Harjumaalt, Pai-
de-kandist: padjad, tekid, magamis-
kotid, termopesu.

Nii ettevõtted kui eraisikud said 
kümne euroga toetada termopesu-
paari soetamist ning Lilian Hering, 
kes vabatahtlikuna on Ukraina sõ-
japõgenikke abistanud Rakveres, 
korraldas nõnda, et isegi annetaja 
julgustav soov pesu tulevasele kasu-
tajale sai kaardile sõnumina lisatud. 

„Jüri Ratas näiteks kirjutas: „Win 
the war!““ märkis Külliki Õis. „Palju 
oli soove, et pidage vastu, olge hoi-
tud, teie eest palvetatakse,“ lisas Li-
lian Hering. 

Bussi teele saatma tulnud Rakvere 
vallavolikogu esimees Peep Vassil-
jev rõhutas samuti, et praegu on põ-
hiline, et me ei väsiks ukrainlasi sõ-
jas toetamast. “Pikk ja raske talv on 
ees. Lõpuks võitlevad ukrainlased 
meie kõigi eest, kogu Euroopa eest,“ 
märkis Vassiljev. Rakvere vallamaja 
parklas seisab eilsest veel nädala-
päevad samuti rindele minev buss, 
kuhu eraisikud võivad viia vajalikke 
asju: magamiskotte, termopesu, tek-
ke, magamisaluseid. 

Rakveres alustas kooskäimist omastehooldajate tugigrupp

R akveres saavad tugigrupis 
kokku need inimesed, kes 
hooldavad igapäevaselt oma 

eakat vanemat, abikaasat või hoo-
pis täiskasvanud erivajadusega last. 
Kohtutakse kord kuus, iga kuu vii-
masel neljapäeval Rakvere linnava-
litsuses, et jagada nii oma rõõmsaid 
kui kurbi kogemusi ning saada vaja-
likku teavet.

Esimesele kohtumisele tulid eel-
misel neljapäeval seitse inimest, kes 
hooldavad oma lähedast. See on 
Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosa-
konna juhataja Kersti Suun-Deketi 
hinnangul hea tulemus, kuna sageli 
tunnevad omastehooldajad ühelt 
poolt valehäbi ja teiselt poolt on neil 
keeruline kodust välja tulla. 

„Inimesed avanesid, tundsid end 
turvalises keskkonnas, mõtted, 
mida jagati, jäävadki grupi sisse. 
Jagasime ka seda, mis kedagi on 
oma olukorras aidanud,“ kirjeldas 
Suun-Deket, kes on omastehool-

dajate tugigrupi eestvedaja. „Val-
davalt tulid esimesel korral kokku 
naised, kes hooldavad oma mehi. 
Paari juhtumi puhul tajusin, et üks 
abivajaja hooldab teist abivajajat. 
Teatud vanuses on mõlemad ea-
kad abivajajaid ning öelda, kumb 
on omastehooldaja, on keeruline 

– koos nad toimivad aga hästi vas-
tavalt oma eripäradele. See on süm-
bioos koostööst.“

Ta märkis, et linna poolt said nad 
juba esimesel korral pakkuda paarile 
perele konkreetset abi puudeastme 
taotlemisel ning abivahendite soe-
tamisel.

Info saamine ja murede jagami-
ne ongi tugigrupi põhiline eesmärk, 
aga ka märkamine, toetamine, jõus-
tamine ja nende mõistmine, kes on 
sarnases olukorras. „Omastehooldaja 
ei ole ainult see, kes hooldab oma 
pensionärist eakat vanemat või eakat 
elukaaslast, vaid on ka vanem, kes 
hooldab oma täiskasvanud puudega 
last,“ selgitas Kersti Suun-Deket.

Omastehooldajad on need, kes 
igapäevaselt toetavad, abistavad ja 
on olemas oma tuge vajava lähedase 
jaoks.

„Ei ole häbiasi öelda, et ma hool-
dan oma lähedast. Paljude jaoks 
on oma erivajadusega lähedasega 

väljas käimine keeruline. Ka ratas-
toolis, pimedad ja lombakad ini-
mesed peaksid olema siiski pildis. 
Nad on osa meie ühiskonnast, me 
ei pea neid peitma,“ julgustas Kersti 
Suun-Deket, kes on ka ise omaste-
hooldaja rollis.

„Kui mina oma täisealise pojaga 
kuskil käin, siis saame pilkude osa-
liseks: miks ta lonkab, miks ta käsi 
imelik on, miks ta vaatab kummalise 
pilguga – aga ta näebki teise nurga 
alt! Kaasinimeste negatiivset pilku 
ei tasu karta, tuleb olla julge – me 
olemegi sellised, igaüks omamoodi 
eriline,“ rääkis Kersti Suun-Deket 
oma kogemusest täiskasvanud puu-
dega lapse emana. 

Järgmine kord saavad omaste-
hooldajad kokku Rakvere linnava-
litsuse 1. korruse ruumis 114 (Lai 
tn 20) 27. oktoobril kell 16, grupiga 
saab jätkuvalt liituda.

Katrin Uuspõld

Kersti-Suun Deket on varem vedanud tu-
gigruppe puudega laste vanematele Tapa 
linnas, nüüd kutsub ta kokku omastehool-
dajad Rakveres. Foto: Kristel Mänd

Selline buss läks nel-
japäeval Ukraina poole 
teele, et sõjapiirkonnas 
evakueerida elanikke ja 
transportida sõdureid. 
Fotod: Katrin Uuspõld

Buss ei sõitnud Ukrainasse tühjalt, vaid pandi täis tekke ja muud vajaminevat humani-
taarabi.

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere
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Selle nädala esmaspäeval 
läks Kadrina vallas metsa 
seenele 88-aastane Tamara, 
kes ei võtnud kaasa mobiilte-
lefoni ja ei tulnud õhtuks koju. 
Politsei käivitas otsingud ja 
kahjuks leiti metsa eksinud 
eakas naine kolmapäeval sur-
nuna. Politsei paneb südame-
le, et metsa minnes arvesta-
taks oma tervisliku seisundi-
ga, võetaks kindlasti kaasa 
mobiiltelefon ning teavitataks 
lähedasi.

Katrin Uuspõld

Kui politseile laekus teade metsas 
eksinud eakast Tamarast, siis käi-
vitati mitu päeva kestnud otsingud, 
kuhu kaasati politseipatrullid, koe-
rapatrull, Päästeameti droon, vaba-
tahtlikud, abipolitseinikud ja kaitse-
väe ajateenijad. Kahjuks leiti naine 
metsast liiga hilja. 

Piirkonnapolitseinik Margo 
Kukk rääkis, et igal aastal saab polit-
sei suvest sügiseni umbes poolsada 
teadet metsa eksinud seenelistest. 
„Eelmine aasta oli väga seenerikas 
ning koroona tõttu veetsid inime-
sed palju vaba aega looduses, mis-
tõttu tuli ka abipalveid metsa eksi-
nud seenelistest rohkem – abi vajas 
üle 150 seenelise ja marjulise,“ ütles 
Margo Kukk.

Enim teateid laekus mullu Har-
jumaalt ja Ida-Virumaalt ning kõik 
seenelised leiti elusalt ja tervelt, ena-
mus vahejuhtumeid lahendati Kuke 
sõnul patrulli abil, kes näitas polit-
seisõiduki sireeniga abivajajale õige 

liikumissuuna kätte. 
„Sel aastal sai seenehooaeg algu-

se veidi hiljem ning nii jõudsid ka 
politseile esimesed abipalved metsa 
eksinud inimeste kohta alles juuli-
kuu lõpus. Selle aja vältel on politsei 
saanud ligi 80 teadet metsa eksinud 
seenelistest-marjulistest. Virumaal 
on metsas hätta sattunud inimestest 
laekunud 27 teadet, Lääne-Virumaal 
on meie abi vajanud neli metsa ek-
sinud inimest, sealhulgas viimane 
juhtum, kus paraku inimest elusana 
metsast leida ei õnnestunud,“ rääkis 
piirkonnapolitseinik Margo Kukk. 

Enamus otsinguid lahenevad 
Kuke sõnul kiirelt, umbes 2-3 tun-
niga, aga on ka ekstreemsemaid 
juhtumeid, kus seenelist otsitakse öö 
otsa või isegi mitu päeva ning kaa-
satakse rohkem ressursse teenistus-
koertest, kopteri, droonide ja vaba-
tahtlikeni välja. 

„Olukorras, kus ükski võserik või 
puukänd enam tuttav ei tundu ning 

omal käel metsast välja pääsemise 
lootus hakkab kaduma, tuleks haa-
rata mobiiltelefoni järele ning häi-
rekeskusele juhtunust teada anda. 
Seepärast on oluline võtta ühes 
seenenoa ja korviga kaasa ka mo-
biiltelefon. Toetudes kogemustele, 
on arvestatav hulk metsa eksinutest 
õigele teele juhendatud just telefo-
nitsi,“ rääkis Margo Kukk.

Politseinik paneb südamele, et 
metsaminekut planeerides tuleb 
kindlasti arvestada oma tervisliku 
seisundiga ja eakamatel seenelis-
tel ei tasuks ihuüksi metsa minekut 
pigem mitte ette võtta. „Näiteks 
kui üks seenelistest tunneb tervise 
halvenemist, säilib kaasa tulnud lä-
hedaste näol siiski võimekus kiirelt 
abi kutsuda. Kui metsaminek on ot-
sustatud üksinda ette võtta, on omal 
kohal lähedastele teada anda, millal 
ja kuhu minnakse ning millal plaa-
nitakse tagasi olla,“ rääkis Margo 
Kukk.

KUI LÄHED METSA: 
• võta kaasa mobiilte-

lefon 
• ütle lähedastele, ku-

hu lähed
• kui oled eksinud või 

vajad abi, helista hä-
daabinumbril 112

• pane selga erksavär-
vilised riided, et olek-
sid juba kaugelt mär-
gatav

• abi oodates ei tasu 
pimedamal ajal met-
sas sihitult ringi joos-
ta, nii on appi tõttava-
tel politseinikel oluli-
selt lihtsam abivajaja 
asukohta määrata ja 
metsast välja aidata. 

Metsa minnes arvesta tervisega ja võta kaasa telefon

Enamasti leiavad metsas eksinud tagasitee, kui kuulevad politseiauto sireene, teinekord 
tuleb korraldada aga märksa ulatuslikum operatsioon. Foto: PPA
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T änaseks on ajalooks saanud 
Rakvere Gümnaasiumi 110. 
aastapäeva vilistlaste kokku-

tulek. Nädalapäevad on kokkutule-
kul osalejad jaganud oma muljeid, 
tundnud rõõmu kohtumiste üle ja 
jaganud oma tänu. 

Minul oli erakordne au ja suur 
rõõm samuti olla 1. oktoobril koos 
vilistlaste ja õpetajatega. Olen tänu-
lik, et vilistlased võtsid vastu kut-
se ning tulid maailma erinevatest 
paikadest oma kooli. Üle tuhande 
kokkutulekule tulija andis esmajär-
jekorras iseendile võimaluse saada 
päriselt kokku oma klassi- ja kooli-
kaaslastega. 

Kooli viimasest suurest kokku-
tulekust oli möödunud viis aastat. 
Vahepealsetel aastatel said koolis 
kokku erinevad klassid. Koolile on 
see aeg olnud sellel sügisel läbivii-
dud muudatusteks ettevalmistamise 
aeg.  

Eelmisel õppeaastal koostasi-
me ja käesoleva aasta juunis sai-
me  trükikojast kätte kooli raamatu 
„Minu Rakvere Gümnaasium - üks 
ja ainus. Lood ühest koolist aastatel 
2012-2022“, milles on read: „Me ela-
me lugude keskel. Igaühel meist on 
oma lugu, nendest lugudest kokku 
sünnib meie pere lugu, neist oma-
korda ühe kogukonna, ühe riigi ja 
rahva lugu.“ Oleme tänulikud vi-
listlastele, kes saatsid oma loo aval-
damiseks. Soovijatel on võimalik 
raamatut osta Vabaduse  koolimaja 
raamatukogust.

Tagasi vaadates kooli ajaloole, siis 
Rakvere Gümnaasiumil on 110 aas-
ta jooksul olnud erinevaid nimetusi, 
kuid põhisiht – olla Virumaa güm-
naasiumihariduse tempel ja saata 
ellu oma sõnade ja tegude eest vas-
tutavaid väärikaid kodanikke –, on 
vankumatult püsinud. On uhke ja 
ülev tunne, et alates 2020. aasta au-
gustist lehvib alaliselt meie koolima-
jadel Eesti sinimustvalge rahvuslipp. 

Käesoleva aasta juunikuu 21. 
päev sai Rakvere Gümnaasiumi 
loos erilise koha. Viimast korda oli 
Virumaa vanimas gümnaasiumis 
lõpuaktus, kus 103. lennu lõpetajad 
said lõputunnistuse ja ellu astus 75 
teotahtelist noort. Rakvere Güm-
naasiumi vilistlaste auväärses peres 
on kokku 9045 vilistlast.  See on 
väge täis kooliga seotud väärikas 
pere.

Mul on olnud au ja suur vastutus 
juhtida kooli alates augustist 2020. 
Gümnaasiumi tegevuse lõpuni jät-
kasime kooli vilistlaste poolt ellu 
kutsutuga ja andsime kooli poolt 
parimale lõpetajale direktor Harald 
Henno Jänese stipendiumi, mille 
algatas koolijuhi poeg Mart Jänes 
1993. aastal. Samuti jätkasime lennu 
parima matemaatiku tunnustamist 
legendaarse matemaatikaõpetaja 

Ado Pajo nimelise medaliga ja õpe-
taja ameti väärtustamiseks parimate 
õpetajate tunnustamist. Siiras tänu 
kuulub kooli vilistlasele, Oleg Gros-
sile, kes lõpuaktustel andis aktiivse-
tele ja ettevõtlikele lõpetajatele välja 
preemiaid edasiõppimise toetami-
seks. 

Kokkutulekuid korraldatakse 
ühiselt. Suur tänu vilistlastele, kol-
leegidele ja koostööpartneritele, kes 
tulid kaasa ja aitasid kokkutulekut 
korraldada. 

Saatsime sügisel Rakvere Rii-
gigümnaasiumisse teotahtelised 
gümnasistid ja paljud meie õpeta-
jad alustasid tööd uues koolis. Meie 
jätkasime Rakvere Gümnaasiumi 
õigusjärglasena Rakvere Vabaduse 
Koolis. Harjume muutustega, samas 
tunneme meie gümnasistidest puu-
dust.

Loodan, et teil, head Rakvere 
Gümnaasiumi vilistlased, on elus 
läinud nii, nagu olete soovinud.

Kooli raamatus „Minu Rakvere 

Gümnaasium – üks ja ainus“ on kir-
jas read: 

Inimene on õnnelik, 
kui tal on oma tee, 
mida mööda ta kõnnib, 
kui tal on oma täht, 
mille poole ta püüdleb, 
kui tal on oma unistused, 
mille täitumiseks ta elab. 
Olen kindel, et teil, Rakvere 

Gümnaasiumi vilistlastel, on jät-
kunud ja jätkub julgust unistada, 
tarkust valida ja sihikindlust vali-

tud teel liikuda, oma unistused ellu 
viia. Oleme teie üle uhked. 

Meie vilistlased on alati oodatud 
vanasse valgesse majja tagasi. Jätku-
gu meil igasse päeva usku tulevikku, 
rahulikku meelt, positiivsust ja hoo-
limist. 

Kohtumiseni viie aasta pärast 
meie kooli vilistlase Alar Kotli loo-
dud, Eestimaa ühe kauneima kooli-
maja aulas vilistlaste kokkutulekul. 
Hoiame tungal kõrgel!

Riina Veidenbaum,
Rakvere Vabaduse Kooli direktor

Kadrina Keskkooli vilistlased tulevad kokku kooli 120. tähtpäevaks

L aupäeval, 8. oktoobril tähistab 
Kadrina Keskkool 120. aas-
tapäeva ja kutsub kokku oma 

vilistlased. Lisaks kontsertaktusele 
on ka vilistlaste kontsert.  

 „Muusikatraditsioonid on Kad-
rinas olnud väga tugeval tasemel ja 
paistsid vabariigis silma ka eelmise 
riigikorra ajal. Kadrina kooli õpi-
lased pakkusid erinevatel mõõdu-
võtmistel teistele vägagi arvestata-
vat konkurentsi. Jätkuvalt on selle 
baasilt võimalik korraldada suur 
tunniajane vilistlaskontsert. La-

val on üheksaliikmeline ansambel 
ja 22 solisti, kellest mõni on juba 
ligi 50 aastat tagasi Kadrinas koo-
li lõpetanud, mõni alles värskelt. 
Samuti 30-40liikmeline pop-koor 
kooli vilistlastest,“ rääkis vilistla-
ne Marek Inno, kes on nii mõnelgi 
aastal Kadrina Keskkooli kokku-
tulekutel muusikalise poole eest 
hoolitsenud. Inno vihjas, et kont-
serdi kõige kandvam lõik on pikk 
popurrii eesti estraadi- ja popklas-
sikast, maailma popmuusikast ja ka 
tänapäevasel kohalikul räpi-skeenel 

toimuvast. 
Kadrina kooli turundus- ja kom-

munikatsioonijuht Egert Eenmaa 
rääkis, et praeguste õpilaste poolt on 
tulemas lavastaja Kati Kivitari käe 
alt varjuetendus. „Kogu üritus on 
koolimaja koridoridest ja huvikes-
kuse näha ekraanidelt ka korraliku 
teleülekandena, kus on oma saate-
juhid, lülitused peomeeleollu ja näha 
on laval toimuv,“ selgitas Eenmaa. 
„Eriline osa on ka koridorimuusi-
kutel, nimelt kui saalis midagi ei toi-
mu, saavad vilistlased esineda kori-

dorides üles pandud lavadel.“
Tähtpäeva auks istutatakse tradit-

siooniliselt kooli puudesallu tamm. 
Nimelt 50 aastat tagasi istutasid vi-
listlased esimesed kased staadioni ja 
Viru tänava parkla vahelisele alale. 
Järgmistel aastatel on kevadeti abi-
turiendid oma lennu poolt ühe kase 
lisanud ning iga viie aasta järel kooli 
aastapäevadel istutanud tamme, nii 
ka tänavu.

„Kadrina koolist on saanud ena-
muse asju alguse, eriti meie põlv-
konnal. Meil anti võimalus kohati 

tegutseda nagu noortel kapitalisti-
del, teha suuri asju juba kooliajal. 
Ja kuigi võib tunduda, et vanasti 
oli rohi rohelisem, siis ma siiralt 
loodan, et Kadrinas lainetama löö-
nud hea kultuurikeskkond jõuab 
ka läbi muude asjade kooli taga-
si. Kool ei ole ainult tunnid, vaid 
ka kõik muu, mis seda ümbrit-
seb. Kool on kogukond ja kogu-
kond on keskkond,“ arutles Marek 
Inno.

Katrin Uuspõld

Rakvere Gümnaasium 110 – vilistlaste kokkutulek tõi rõõmu kõigile

Vilistlased Tõnis Niinemets ja Triin Niinemets korraldasid disko.

Rakvere gümnaasiumi lend aastast 1995. Fotod: Martin Piir



Kuulutaja reede, 7. oktoober 20228 TÖÖ

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

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

• Pakun alalist tööd bussijuhile
(liinitöö, enamasti 5 päeva näda-
las). Tel 503 2269

• Vajan Rakvere laserravi te-
gijat. Soovitav üksik korralik 
naine, väljaõppe ja majutus 
võimalus. Tel 554 6490

OTSIN TÖÖD

• Naine otsib tööd lapsehoidjana
või tugiisikuna. Tel 5567  3611

T ööjõuturul on kohta ka va-
naemadele ja vanaisadele, va-
nusest enam mängivad rolli 

kogemus ja isikuomadused. „Julgus-
tame ka 60+ vanuses inimesi tööle 
kandideerima, sest neil on oskusi 
ning omandusi, mida noorematel 
napib,” kinnitab Finesta värbami-
sekspert Kerli Kadak.

Ajad, mil 50. sünnipäeva saabu-
misega muutus inimene tööjõuturul 
üleliigseks, on möödas. Tööjõurendi 
ja värbamisettevõtte Finesta ekspert 
Kerli Kadak kinnitab, et vanus on 
muutumas üha vähem olulisemaks 
ja pole enam isegi haruldane, et 
CV-sse jäetakse sünniaja kohta and-
med kandmata. „Me ise oleme seda 
praktikat kasutanud, et tööandjad 
keskenduks esialgu inimese töö-
kogemusele, tema vanus ja võimed 
saavad selgeks juba edasistes kan-
dideerimisvoorudes. Ja siis juba on 
inimesel võimalik ennast parimast 
küljest näidata ning tõestada, et on 
töökohale sobiv valik.“

Kadaku sõnul aitab töölesaamisel 
kindlasti kaasa hea füüsiline vorm, 
rõõmsameelsus ja tahtmine arene-
da. Ta loetleb kuus põhjust, mille-

ga kuldses eas inimesed noortele 
silmad ette teevad. Ja kuigi tegu on 
üldistamisega, kus sees ka kübeke 
huumorit, on kogenud värbaja sõ-
nul siiski igas soovituses oma tõete-
ra olemas.

1 Vanusega tuleb kannatlik-
kus
Kui noor inimene võib olla 

kiirem ja vastupidavam, siis aastad 
lisavad kannatlikkust, mis on oluline 
näiteks rutiinse töö juures. Sorteeri-
mine, pakendamine, kvaliteedikont-
roll, kaubapaigutus - need on töö-
lõigud, millega saavad suurepäraselt 
hakkama ka pensioniikka jõudnud 
inimesed ja milles on seeniorid tege-
likult hoolsamad kui noored töötajad.

2 Vanem inimene on stabiil-
ne ja kohusetundlik
Seeniorist töötajal on pere 

loodud, kodu soetatud, ta ei lähe 
argiõhtul sõpradega linna peale pi-
dutsema ega maga seetõttu järgmi-
sel hommikul sisse. Nutiseadmeteta 
üles kasvanud põlvkond peab kinni 
kokkulepitud kellaaegadest ning ei 
jäta kohtumistele heast peast tule-

6 eelist, millega kuldses eas inimesed
noortele silmad ette teevad

mata. Ka tervise eest hoolitsemine 
muutub vanusega üha olulisemaks, 
niisiis oskavad seeniorid end hoida 
ja nad vajavad harva haiguslehte.

3 Ta kuulab, küsib ja julgeb 
helistada!
Noored on ise tunnistanud, 

et verbaalne suhtlemine, nii silmast 
silma kui telefonitsi põhjustab neis 
ebakindlust. Samas pole töökohal 
alati võimalik nõu ja abi kirja teel 
saada ja isegi Google pole iga kord 
kõikvõimas. Vanem töötaja julgeb 
küsida, ta kuulab ka vastust ja vaja-
dusel küsib üle ning ta ei võta selle 
jaoks pool päeva hoogu.

4 Ta pole tegelikult arvuti-
võhik
Palju oleneb töökohast ja 

millised on seal kasutatavad prog-
rammid, kuid internet ja lihtsam 
kontoritarkvara pole midagi üle 
mõistuse käivat ka seeniorile. Rää-
kimata sellest, et arvuti pole enam 
sugugi eilne leiutis ja tänased kuue-
kümnesed on juba paarikümneaas-
tase kasutajakogemusega. Koroo-
naviirusest tingitud isolatsioonipe-
rioodid õpetasid selgeks erinevate 
suhtluskanalite võimalused. Tõsi, 
on inimesi, kes pole pidanud arvu-
tiga kokku puutuma ja kes pelgavad 
tehnoloogiat. Samas tasub neid jul-
gustada – kuigi nii kaubandus kui 
logistika kasutab tänapäeval arvu-
tiprogramme, on need oma olemu-
selt lihtsad ja loogilised ning järgides 
ekraanil olevaid käsklusi saab vajali-
kud töövõtted kiiresti selgeks.

5 Ta oskab rõõmu tunda 
tööst ja oskab ka puhata
Pensionieas inimene jääb 

tihti edasi tööl käima kas selleks, et 
päevi sisustada või inimeste keskel 
aega veeta. Ka lisaraha teenimiseks, 
kuid sealjuures pole enam ühis-
kondlikku survet olla edukas, teha 
karjääri või olla teistest parem. Mis 
ei tähenda, et seenioriaastates ini-
mesel pole motivatsiooni töötada, 
ta lihtsalt innustub teistsugustest 
asjadest ja ta ei põle nii kergesti 
läbi. Ning kuldsetes aastates töötaja 
oskab ka puhata. Kui tööl on puh-
kepausi aeg, siis ei sukeldu kohe 
sotsiaalmeediat kontrollima, vaid ta 
kasutabki vaba hetke kohvipausiks 
ja seljasirutamiseks.

6 Ta ei pruugi rääkida sora-
valt inglise keelt, aga vene 
keelt ei räägi jälle noored

Inglise keel on eestlastel hästi suus ja 
pea kõik noored oskavad seda väga 
heal tasemel. Samas kui ettevõttel 
oleks vaja vene keele kompetentsiga 
inimest, siis tuleb pöörduda varase-
ma sünniaastaga inimeste poole. Mis 
viib järelduseni, et tõeliselt ettenäge-
lik ning arukas tööandja kombinee-
rib oma meeskonna erinevas vanuses 
inimestest. Nii saavad töötajad iga-
üks oma tugevustega panustada, eri 
põlvkonnad üksteiselt õppida, noo-
red ammutada toetust ning julgust 
vanemate kolleegide elukogemusest, 
kel omakorda on võimalik tunda end 
noorte keskel ka ise jälle nooremana.

Allikas. Finesta

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



Kuulutaja reede, 7. oktoober 202210 SOODUSPAKKUMISED

07. - 20.oktoober
PAKKUMISED

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 07.10-13.10

Sea välisfilee, 1 kg

Keeduvorst Võileivavorst, 1 kg

Poolsuitsuvorst Küüslaugu
(viilutatud)
150 g

Kana-riisisalat, 1 kg

Liivimaa veisesink
(suitsutatud & viilutatud)
100 g
Nõo

Pannkoogid hakklihatäidisega
Mamma
200 g
Saarioinen

Juust Džiugas Delicate
(24 kuud laagerdust)
180 g

Margariin Voimix
60% 400 g

Majonees Oliivi Provansaal
Lemmik
210 g

Proteiinipuding Fit!
150 g / 3 sorti
Tere

Koonusjäätis Magnum
Almond Cone
160 ml / 99 g

Karamellikompvekid Roshen
(piimatäidisega)
150 g

Roshen karamellid Fizzy Cola
102 g

Goji marjad
100 g
Golden Nut

4.98
5.98

1.98
19.80 €/kg

2.34

1.64
8.20 €/kg

1.98

1.98
0.20 €/tk

2.58

0.78
3.71 €/kg

1.04

3.58
8.95 €/kg

3.88

0.98
6.53 €/kg

1.14

1.38
3.45 €/kg

1.84

1.74
2.08

1.48
14.95 €/kg

2.08

0.84
5.60 €/kg

0.98

0.54
5.29 €/kg

0.64

1.68
11.20 €/kg

2.14

1.68
16.80 €/kg

2.18

1.58
1.88

1.08
1.38

7.20 €/kg

Lihapihvid juustuga Maks & Moorits
400 g
Atria

Lastevorst EHE, E-vaba
350 g
Rannarootsi

Kanamuna Koksti
(L)10 tk

Eesti juust
(viilutatud)
400 g
Mo Saaremaa

Jogurtijook Alma Vita+
(laktoosivaba)
4 x 100 g
Valio

A+ A

A+ A

A+ A

A+ A A+

Kaerajook Deary Barista
1 l
Tere

A+ A

Küpsis Milka
Choc & Choc
150 g

Ahjubroileri Tallegg
(kukeseentega)
~1,8 kg
HkScan

Ahjubroileri Tallegg
(kukeseentega)
~1,8 kg
HkScan

Ahjubroileri Tallegg
(kukeseentega)
(~1,8 kg) 1 kg
HkScan

03.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

5.58
6.88

4.48
5.88

A+ A
2.34

5.85 €/kg

HEA HIND

2.24
6.40 €/kg

HEA HIND

1.24
3.10 €/kg

HEA HIND

2.88
16.00 €/kg

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

PAKKUMISED
07.-20. oktoober

Küünte- ja
kätepalsam OSH
75ml

1.18
1.68

11.80 €/kg

1.04
1.34

6.93 €/kg

0.48
0.78

4.80 €/kg

Pesupulber MiniRisk
Color
1,1 kg (20 pesukorda)

03.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Pesugeel Botanical Origin
900 ml
2 sorti

Rumm Bacardi Carta
al 37,5 5 l%, 0,
2 sorti
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Mõnus mix pähklisegu
150 g
Germund

1.04
1.18

2.08 €/kg

1.94
2.34

4.85 €/kg

1.54
1.98

0.04 €/tk

Kartulipüree Maggi 5minutes
al 50 g
3 sorti

Tomatipüree Russo
500 g

Kohvioad Löfbergs
1 kg / 2 sorti
Kohvioad Löfbergs
1 kg / 2 sorti
Kohvioad Löfbergs
1 kg / 2 sorti

Ingverijook Rochester
Ginger
725 ml

KPN Kvaliteetvahuvein Cava
Clos Amador
11,5 2 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vatipadjad Elise
(ümmargused)
80 tk

Aknapuhastusvahend Ajax
500 ml / 2 sorti

Raseerija Gillette
Simply Venus
4 tk

Hügieenisidemed Always
al 10 tk
5 sorti

Pesukaitse Always Normal
60 tk

Pesugeel Persil
(20 pesukorda) 1 l
2 sorti

Nõudepesumasina kapslid Finish
Ultimate
30 tbl.

Pesugeel Mini Risk
Color
1,9 l

Laste püksmähkmed Pampers CP
al 19 tk
4 suurust

Mandlilaastud  Golden Nut
100 g

Päevalilleseemned Bazarnye
(soolased, röstitud)
100 g

Krõpsud Oho
(sibulaga)
100 g / 2 sorti

Hommikusöök Kellog´s
al 330 g / 2 sorti

Pähklikreem Cebe tops
400 g

Päevalilleõli Oilio
(rafineeritud)
1 l

Must tee Dilmah
(30 tk x 2 g)

Tee Saga
(kibuvitsa-metsamarja)
35 pk

Karastusjook Coca-Cola
1,5 l / 2 sorti
Karastusjook Coca-Cola
1,5 l / 2 sorti
Karastusjook Coca-Cola
1,5 l / 2 sorti

Energiajook Reign
0,5 l
3 sorti

0.98
1.58

1.96 €/l

6.28
6.48

8.66 €/l

KPV Vein Milenrama
al 12,5 75 l%, 0,
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPV Vein Milenrama
al 12,5 75 l%, 0,
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPV Vein Milenrama
al 12,5 75 l%, 0,
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Vannisool Fresh Juice
500 g

Raseerija Gillette
Blue II
5 tk

0.54
0.78

0.01 €/tk

2.28
2.98

0.46 €/tk

1.28
1.78

2.56 €/kg

3.98
5.18

1.00 €/tk

5.28
7.38

26.40 €/l
2.38

3.48

36.62 €/kg
1.84

2.84

40.89 €/kg

Isepruunistav vaht St.Moriz
Professional
200 ml

Isepruunistav vaht St.Moriz
Professional
200 ml

Isepruunistav vaht St.Moriz
Professional
200 ml / 3 sorti

Pulkdeodorant Lady Speed Stick
al 45 g / 3 sorti

4.98
6.98

5.53 €/l

3.28
4.14

0.05 €/tk

2.98
3.74

al 0.15 €/tk

4.98
6.38

13.48
16.88

7.09 €/l

8.48
9.88

7.71 €/kg

4.48
6.98

5.33 €/l

8.98
13.38

3.84 €/kg

6.88
8.98

0.36 €/tk

1.58
2.28

3.16 €/l

8.98
17.48

0.30 €/tk

7.98
9.88

0.31 €/tk

3.48
4.98

0.87 €/tk
6.98

8.98

Album
(B) 10 x 15 / 100 M
3 erinevat

03.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

+ 0.10+ 0.10+ 0.10

2.88
7.68 €/kg

HEA HIND

2.58
7.82 €/kg

HEA HIND

1.04
10.40 €/kg

HEA HIND

1.18
al 20.00 €/kg

HEA HIND

2.78
HEA HIND

1.38
0.05 €/tk

HEA HIND

1.24
0.83 €/l

HEA HIND

12.54
HEA HIND

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

Info tel 504 0118
AUTO- JA MAJAKLAASIDE 

KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 

PARANDUS
Rakveres Nortsu tee 2

Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

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

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

VÕTAN MÜÜKI KINNISVARA!
AITAN LEIDA ÜÜRNIKU!

+372 5349 1627
andrus.ilves@uusmaa.ee

ANDRUS ILVES

KINNISVARA

• Müüa Kundas 1toaline remonditud, 
möbleeritud korter, kohe elamiseks, 
hind 18 000 €. Tel 506 1547

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

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 
5911 2529

• Müüa või anda üürile korralik garaaž
Rakveres Mäekalda 18, Linnakalmistu 
lähedal, 20 m2. Puidust täisuksed, 
metallist turvasõrestikuga, sisseehi-
tatud massiivlukk poltvõtmega. Katus 
renoveeritud. Hind müügiks 6000 €, 
üüriks 50 €/kuus. Tel 5197 0234, e-mail: 
hardir@hotmail.com

OST

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

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

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

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

• Ostan garaaži Mulla või Vilde täna-
val. Tel 5648 6638

• Ostan metsa- ja põllumaad üle Eesti, 
sobivusel kiire tehing. Tel 525 2714

ANNAN ÜÜRILE

• Anda korralikule inimesele üürile 
avar, möbleeritud ja soe tuba (30 m2) 
keskküttega hoones, Rakveres, Küti 
tn. piirkonnas. I korrus. Pesumasin, 
elektripliit, külmik jne. Kaasaegse 
köögi, WC, duširuumi ja koridori ühis-
kasutus. Üür 230 € + kommunaalkulud. 
Tel 520 3987

• Üürile anda tuba eramajas – ühele 
hind 150 €, kahele 250 €. Tel 5662 1987

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

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

ÄRIPINNAD

• Anda rendi le  äripind ,  55  m 2 

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa punane 1983. a Žiguli VAZ-
21063, läbisõit 110 000 km, originaal 
100 %. Ideaalses korras, üks omanik, 
talvel sõidetud harva, korrosioonitõr-
je - roosteta. All suverehvid, kaasa 4 
naelrehvi ja 4 lamelli eraldi velgedel. 
Hind 4000 €. Tel 5197 0234, e-mail: 
hardir@hotmail.com

• Müüa Volkswagen Caddy 2008. a, 
1.9TDI, 77kW, läbisõit 211 000 km, ÜV 
08/2023, suve- ja talverehvid, rikkalik 
lisavarustus, hammasrihm vahetatud, 
uued pidurid. Eestist uuena ostetud. 
Tel 502 8156

• Müüa Volkswagen Bora, 1.9TDI, 
74kW, 2003. a, ÜV 10/2023, läbisõit 
290  000 km, topelt rattad, korralikult 
hooldatud. Tel 502 8156

• Müüa Volkswagen Golf, 1.4TSI, 
103kW, 2008. a, ilus valge kahe ukse-
ga, auto on saanud just suure hool-
duse ja remondi! Ülevaatus kuni 
08/2023. Hind 4400 €. Lisainfo tel 5682 
2544

• Müüa omavalmistatud auto järel-
käru, registreerimismärk 060BE, laius 
1600 mm, reg. Mass 500 kg, tühimass 
180, kandevõime 1000 kg, kõrgus 
1300 mm, ülevaatus kehtib 05/2023. 
Tel 508 6959

OST

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

• Ostan seisvaid autosid ja romu-
sid! Ostan ka neid mida lammutus 
ei soovi. Sularaha kohe kätte! Vaja-
dusel registrist maha! Võib pakkuda 
absoluutselt kõike, ka paberiteta 
utiili. Tel 5631 1001

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi 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 igasuguses seisukorras vanu 
sõidukeid, vanaaegseid säärevärista-
jaid, tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, 
Jawa, IŽ, Riga, delta) jne. Maksan head 
hinda!  Tel 5388 4499

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

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

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

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Mak-
san õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostan Volga, VAZ 01-07 või vana Sak-
sa auto. Võib vajada remonti, kere peab 
olema korralik ja roosteta. Tel 525 4039

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 5558 
5956

Suurem valik autosid:
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Peugeot 208 Allure 12/2017a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 120 017km. 
Hind: 6990.-

Nissan Qashqai Visia, 12/2012a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
94 610km. 
Hind: 7890.-

Peugeot 208 Active, 07/2016a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 47 000km. 
Hind: 8290.-

Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 93 500km. 
Hind: 8390.-

Honda Jazz, 10/2015a. 1.3 (75kw), 
bensiin, manuaal, valge met. Sn: 87 
900km. 
Hind: 9990.-

Nissan Pulsar N-Connecta 07/2017a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, pronks 
met. Sn: 113 000km. 
Hind: 9990.-

Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 1.2 
(61kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 55 500km. 
Hind: 11 390.-

Opel Vivaro, 08/2017a. 1.6 (88kw), 
di isel,  manuaal,  rohel ine, Sn: 
224 784km. 
Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 10/2017a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 172 135km. 
Hind: 13 490.-

Nissan Qashqai N-Tec, 08/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, automaat, pruun met. 
Sn: 94 150km. 
Hind: 13 990.-

Nissan X-Trail Acenta 02/2016a. 1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 96165km. 
Hind: 16 990.-

Nissan Qashqai N-Connecta 
12/2019a. 1.3 (103kw), bensiin, ma-
nuaal, pruun met. Sn: 56 015km. 
Hind: 19 990.-

Nissan X-Trail Tekna Moonroof, 
11/2017a. 1.6 (96kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 114 835km. 
Hind: 19 990.-

Opel Grandland X, 08/2020a. 1.2 (96 
kW), bensiin, automaat, valge met. 
15 615km. 
Hind: 23 390.-

Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 2.0 
(120kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 42 890km. 
Hind: 25 490.-

Peugeot 3008 Active Pack, 2022a. 
1.5 (96kw), diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 5km. 
Hind: 32 900.-

Peugeot 5008 GT-Line, 03/2020a. 1.5 
(96kw), diisel, automaat, punane met. 
Sn: 22 940km. 
Hind: 34 990.-

OSTAME SINU 
KASUTATUD 

AUTO

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Kümblustünni rent. Hind alates 
45 €/ööpäev. Rakvere piires trans-
port tasuta. http://www.sauna-
tünn.ee. Tel 514 7518

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

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

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

• Veoteenus: mööblivedu, väikses ma-
hus kolimine jne. Kauba ruumi maht 
3x1,5 m. Tel 503 2269
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Transport-
teenus. 

Tel 5553 0770

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

KAEVETEENUSED

• Teostame kõiki suuremaid ja 
väiksemaid  kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Puurime ka auke 
aiapostidele. Tel 529 9356

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

EHITUSTEENUS

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

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

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, remont ja rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com

•  /R/ Teostame kõiki lammutustöid
koos prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983, 5656 4876

• Elektritööd kogemustega elektrikult. 
Tel 5349 5632

• Teostame kvaliteetselt maalritöid. 
Teeme hinnapakkumise koos vajaliku 
materjaliga, aga saab ka teha kokkulep-
pel teised variandid. Töödele garantii 
2 aastat. Tel 503 0406

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

• Plaatimistööd, vannitoa remont. 
Tel 5839 0351

• Ehitus-ja remonttööd. Sisevii-
mistlustööd, laminaadi ja parke-
ti paigaldus, vannitoad, fassaadid 
(soojustamine, vooder, värvimine ) 
katused, vundamendid, terrassid jne. 
Santehnilised tööd. Tel 5803 4004, 
huvi korral helistab ja jõuame hinnas 
kindlasti kokkuleppele.

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

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja 
viimistlustööd. Üldehitus, remont-
tööd (korterid, majad, kõrvalhoo-
ned), 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

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

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

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

• Teostame ehitus- ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilisitöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• P l e k i  k a n t i m i n e :  v a l m i s t a -
me plekke vastavalt kliendi soo-
vile. 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, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

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

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

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

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

• 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

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770
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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

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

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

Ostan 
ENSV-aegseid 

märke ja 
autasusid, 
margikogu. 

Tel 510 7541

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

TRIMMERITÖÖD.

Ka pikemad koostööd.

Tel 5555 3356

Müüa saetud lõhutud 
kü  epuid koos 

koju veoga.
Tel 5615 2941

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

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   

MUUD TEENUSED

• Korteriühistute sis ekoris-
tus, kontoriruumid, olmeruu-
mid. Normkoristus OÜ. Tel 5391 
0536

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Rakvere linna eakate kodune hool-
dus. Võtame vastu teie soove kodusele 
hooldusteenusele. Info ja registree-
rimine tel 5384 7407, kuulutus ei 
aegu!

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa arva-
tud auto akud, vana auto doku-
mentidega ja  kodutehnika. Tel 
5672 7600

• Ansambel, õhtujuhtimine, peop-
lats, toitlustus. Tel 5190 1697

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Arvutite hooldus ja remont. Prin-
terite müük, hooldus ja rent. Koha-
peal suur valik kvaliteetseid, soodsa 
hinnaga analoogtoonereid. Alates 
31.01.2022 uus aadress E. Vilde 3, 
telefon 553 5475, meiliaadress info@
itsalong.ee

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

KODU

• Kas kellegil on ära anda töökorras 
külmkappi, gaasi- või elektripliiti? 
Tel 5817 2199

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

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

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

• Müüa märke, marke, lauameda-
leid, tikutoosi etikette, kirjaümb-
rikud, templeid, telefoni kaarte, 
kalendreid, nõukaaegseid, tehnika 
kirjandus, raamatuid ja muud ki-
la-kola. Tel 508 6959

• Müüa rindeajalehed „Oma rada“, 
terve 1943 aastakäik, šellak-vinüül-CD 
plaate, helikassette ja nende mängi-
jaid ja muud igasugust kila-kola. Tel 
508 6959

• Proua, kes soovis hulgi munakarpe, 
palun helistage 5685 8009

• Müüa väike akordion, saksofon ja 
3 naiste jalgratast, hind soodne. Tel 
5649 1828

• Müüa naiste kunstnahast jope suu-
rus 48-50, uus, hind 40 €, arvutitool 10 
€. Tel 5817 4022 

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud 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 män-
guautosid, pakkuda võib kõike, ka 
remonti vajavaid. Tel 5672 7175

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, 
maksan kuni 170 € vaasist. Paku jul-
gesti. Tel 5672 7175

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami, ka 
tänapäeva es emeid, teile mit-
tevajalike e s emeid ja  antiiki , 
hinnad head, koju kutsed. Tel 503 
1849

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

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

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid Tallin-
nas. Tel 5607 6805   

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (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 
küttepuud .  Halu pikkus vasta-
valt kliendi soovile. Saadaval ka 
kuivad küttepuud kotis. Hinnad 
alates  95 €/r uum. Lääne-Vir u-
maa, Väike-Maarja vald. Tel 5375 
4750

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

• O Ü  Pu i d e r  mü ü b  p i i rat u d 
koguses 30 cm ja 50 cm kuivi 
sanglepa küttepuid .  Hind ja 
info esmasp, kolmap, reedeti 
telefonil 5341 6329. Samas müü-
gil ka kütteklotsid  40 L võrk-
kottides.

Müüa Rakveres 
korralikku kuiva leppa! 

Pakitud 40 l võrku ja halu 
pikkus 30 cm. 
Koti hind 5 €. 

Koju vedu 
alates 10 kotist. 
Tel 5300 3606

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 9113

• Müüa killustikku, erinevad frakt-
sioonid. Tel 554 9113

• Müüa ümarterast, pikkus 125 cm, 
läbimõõt 4 cm. Tel 5889 2528

• Katela saekaater pakub sae- ja 
höövelmaterjali koos kohale-
toomisega. Lisaks saematerjalile 
valikus veel küttepuud ning kütte-
pinnad. Võimalik ka ise materjalile 
järele tulla - asume Katela külas, 
Rakvere vallas. Lisainfo kodulehelt 
http://www.katelapuit.ee, meili 
teel: katelapuit@gmail.com või 
helistades tel 5982 1004

• Müüa 40 L võrkkotis: kuiv lepp 4 
€, kuiv kask 4.50 €. Tasuta transport 
Rakvere piires. Tel 5371 9870
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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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

Müüa sõelutud 
muld, 

10 €/tonn.
Asukoht Lääne-Virumaa.

Tel 5364 3269

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 9113

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või  5354 3002

• Pakun tasuta õunu Rakveres. Ise 
korjate. Tel 5561 1125

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

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

• Müüa väiketalus ilma kemikaalideta 
kasvanud porgandit, peeti ja kõr-
vitsat, hind 1 €/kg. Samas võimalik 
tellida neist valmistatud mahla. Info 
tel 5191 1679

• Müüa mahedalt kasvatatud toidu-
kartulit „Laura“, „Ando“, „Reet“ ja 
„Piret“. Tel 504 6887

OST
• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel 5558 
5956

LOOMAD

• Ära anda  suureks kasvanud 
1-aastane isane koer, kes pidi 
jääma väikeseks. Laste ja kassidega 
harjunud, ei haugu niisuta. Lapsi 
sündis juurde ja korteris lihtsalt 
ruumi vähe. rix123@mail.ee. Tel 
5912 6742

VANAVARA

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, fo-
totehnikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 
5458

• Ostan vanu kellasid. Ei pea ole-
ma 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, 
rinnamärke, medaleid, postmar-
ke, albumeid, vimpleid, tikutoose
ja palju muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984 

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

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

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

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase, nõukogudeaeg-
seid ja vanemaid ehteid, sõlgi, 
käevõrusid, merevaiku, karpides 
lusikaid, EW aegseid kohvikan-
ne ja piimakanne. Samuti ostan 
nõukogudeaegseid ja ka vanemaid 
raamitud seinapilte, graafi lisi lehti, 
õlimaale, akvarelle, kujusid, keraa-
milisi seinaplaate, fotoaparaate, 
fotosid, fotoalbumeid, postkaarte 
jne. Igasuguse huvitava vanavara, 
raamatute ja kunsti ost! Tulen ise 
kohale - raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, 
käevõrusid, merevaiku, münte, 
hõberublasid, paberrahasid, 
kellasid, hõbedat (pitsid, lusikad, 
portsigarid jne). Huvitavad ka va-
nad rinnamärgid, medalid, orde-
nid, koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni äärel“ 
30 €/tk ja enne 1940. aastat trükitud 
nahkköites raamatuid (raamatu 
selg või kaaned on nahaga kaetud) 
ja muid vanu raamatuid. Pakkuda 
võib igasuguseid esivanematest 
jäänud asju! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja ka
vanemaid raamitud seinapilte, 
graafi lisi lehti, õlimaale, akvarel-
le, kujusid ja skulptuure. Samuti 
ostan igasuguseid nõukogudeaeg-
seid keraamilisi kujusid, kujukesi, 
skulptuure ja keraamilisi seina-
plaate. Võib pakkuda ka pilte mis 
vajavad raamimist ja korrastamist. 
Muuda kasutuna seisev kunst 
rahaks! Said päranduseks korteri 
või plaanid kolida? Ostan üleliigse 
vanakraami ja raamatud! Tulen 
ise kohale - raha kohe kätte! Tel 
5649 5292

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14- (vana Turuhoone, 
Turukaubamaja ja Keskväljaku 
vahel) - Müügil soojad joped ja
mantlid lastele, naistele, meestele

• Lugupeetud Naama peremees (en-
dine), palun helistage tel 5913 7349

Kasutatud riiete äri Vilde 6A
UUS KAUP!

Avatud: E-R 9.00-15.00

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: E-R 9.00-15.00 

Tel 551 5680

Rakvere Tsentrumis 
käsitöövaipade müük 

T-L 10.00-14.00

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.50
Maitseroheline kg 8.00 12.00
Küüslauk kg 10.00
Tomat kg 3.50 4.00
Väike kurk kg 3.50
Sibul kg 2.00
Värske peakapsas kg 1.00 1.50
Kaalikas, peet kg 1.50
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 6.00

Ploomid, imp. kg 3.00 3.50
Ploomid, Eesti kg 3.00
Õunad, Eesti kg 1.50 2.00
Seened (männiriisikd, 
puravikud, kuuseriisikad)

kg 10.00 20.00

Mesi kg 7.00

HINNAD RAKVERE TURUL 6. OKTOOBER.
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee
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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

Keset sügise päikese kulda, 
lõppes tee kust tagasi ei tulda. 

Avaldame kaastunnet 
AIMI KRÕSTALOVALE

perega poja, venna, 
onu kaotuse puhul. 
Perekond Pedakud, 

Elfrosiine ja 
Anne perega

Ükskord, ükskord muutun mullaks, 
ükskord sõmerliivaks saan. 
Muutun kullerkupu kullaks, 

kanarbikuks nõmmeraal.
(Lehte Heinsalu). 

JUTA LAHT
Kallis Ülle! 

Siiras kaastunne 
sulle armsa ema 
kaotuse puhul. 
Rakvere turg 

Turovski soovitab: mida teha, kui kohtad 
metsas karu, põtra või metssiga?
F jällräveni uuringu kohaselt 

on metsloomaga kohtumine 
üks sagedasemaid põhju-

seid, miks naised metsa matkale ei 
kipu – karu, põdra või metsseaga 
kohtumist pelgab iga teine Eesti 
naine. Zooloog Aleksei Turovski 
(pildil) paljastab saladuse, kes on 
tegelikult Eesti metsade kõige oht-
likum loom ning annab nõu, mida 
teha, kui seisadki metsas silmit-
si kuni 400 kilose pruunkaru või 
oma vasikat kaitsva emapõdraga.

Karuga kohtumiseks tule-
ta meelde jõululuuletus
Nähes eemalt, nii kahekümne 
meetri kauguselt karu, tuleb Tu-
rovski sõnul jääda koheselt seis-
ma ja vestelda karuga rahulikul ja 
monotoonselt. „Loe karule ette 
lapsepõlves pähe õpitud jõululuu-
letus või korruta rütmiliselt ridu 
oma lemmiklaulust, peaasi et öel-
du sind ennast ei erutaks. Samal 
ajal võid ettevaatlikult hakata selg 
ees taganema,“ soovitab Turovski.
„Mitte mingil juhul ära keera ka-
rule selga, karju ega sosista. So-
sin mõjub igasugusele loomale, 
sealhulgas ka karule, samasuguse 
provokatsioonina kui karjumine 
ning teeb ta murelikuks. Rahuli-
kul häälel rääkimine annab karule 
kindla sõnumi, et kõik on korras ja 
sul pole kurje kavatsusi,“ lisab ta.
Kui oled karule väga lähedal ja 
näed, et ta on teinud end mada-
laks, tema kael ja pea on välja siru-
tatud ning pea liigub kordamööda 
vasakule ja paremale, on ta silm-
nähtavalt ärritunud. „Heida kohe-
selt pikali ja pane käed kukla peale 
kokku. Reeglina nuusutab karu 
kuklale kokku seotud käsi, tutvub 
olukorraga ja jätab sind loodeta-
vasti rahule. Kuna karu on sellises 
olukorras väga erutunud, püüa 
olla nii vaikselt kui võimalik, sest 

igasugune heli mõjub provotseeri-
valt,“ ütleb zooloog.

Ärritunud emapõdra eest 
tuleb ronida puu otsa
Eesti pruunkarust veel ohtlikum 
on põder, just nimelt emapõder 
kevadise ajal, kellel on väga noor 
vasikas. „Emapõdraga nalja ei 
ole,“ räägib Turovski, „Põder elab 
paksu metsa servaga soode ja ra-
bade aladel ja jätab oma järglased 
ühte kohta paigale ning liigub ise 
vasika ümber mõnekümne meetri 
raadiuses. Laps jääb kannatlikult 
oma ema ootama ning karjub 
appi, kui midagi teda ohustab. Sel-
le peale reageerib emapõder mo-
mentaalselt ning vajaduse korral 
võib ta ka inimese maha murda.“
Sattudes metsas juhuslikult 
põdravasikate lähedusse, soovi-
tab Turovski sealt kiirelt ja hiir-
vaikselt kaduda. „Mine vasikast 
nii kaugele kui võimalik ja püsi 
valvel. Või mis veel parem – roni 
puu otsa,“ ütleb Turovski. „Kui 
põdraproua oma lapse juurde ta-

gasi tuleb ja võõrast haistab, võib 
ta sind jälitama hakata. Puu otsa 
ronides olgu sul ristik ja harilik 
pliiats taskus, sest võib juhtuda, et 
seal tuleb sul olla kaua, isegi tun-
de.“

Emise kärsa eest hüppa 
eemale ja põgene
Kevadisel ajal võivad ohtu ku-
jutada ka emased metssead ehk 
emised, kes hoolitsevad parasjagu 
oma triibuliste eest. „Kui peaksid 
matkal olles sattuma juhuslikult 
emise ja tema põrsaste pesakon-
na vahele, ründab ta koheselt,“ 
ütleb Turovski. Kuna emis ei näe 
kaugele ega ka külgedele rün-
dab ta sirgjooneliselt otse ette.
„Põgenemiseks hüppa tema kärsa 
eest vasakule, siis jälle paremale ja 
nii kogu aeg eemale, kuniks oled 
jõudnud piisavalt kaugele. Siis pis-
ta lihtsalt punuma. Emis saab suu-
repäraselt aru, et oled tema põrsas-
test jõudnud piisavalt kaugele ja ei 
kujuta neile enam mitte mingisu-
gust ohtu.“

Ära kunagi põrnitse 
metsloomale silma sisse
Mistahes loomaga kohtudes, olgu 
selleks karu, põder või metssi-
ga, ei maksa talle otse silma sisse 
vaadata. Vaata looma koonu või 
kõrvu, aga mitte tema pupille. Et 
kummagi vahest aru saada, soo-
vitab Turovski viia kodus läbi üks 
lihtne eksperiment. Selleks võta 
peegel ja vaata omale silma. Es-
malt piilu vasaku silma sisenur-
ka ja välinurka ning tee sama ka 
parema silmaga. Seejärel puuri 
pingsalt otse mõlema silma sisse.
„Koheselt muutub olukord pinge-
liseks, näiteks mul jooksevad otse 
silma sisse vaatamisest sipelgad üle 
selja ja sama kehtib ka loomariigis 
– silma sisse vaatamine mõjub loo-
male tõsise ähvardusena,“ rõhutab 
zooloog.

Kõigist kõige ohtlikum 
varitseb muru sees
Turovski üldine soovitus met-
sa minnes on hoida end pidevas 
liikumises, et loomad teid juba 
kaugelt märkaksid. „Ei maksa 
peita end paksu rohu sisse ja jää-
da sinna tundideks magama, nii 
võid ootamatult sattuda karu, 
põdra või metssea trajektoorile, 
samuti ohustavad seal ka Eesti 
metsade kõige ohtlikumad loo-
mad – puugid,“ hoiatab Turovski.
Puugid varitsevad inimest reeglina 
10-12 sentimeetri kõrguses rohus. 
„Puuk haistab soojust ja kui temast 
möödub keegi suur, kes kiirgab 
soojust ja hingab välja süsihap-
pegaasi, hakkab ta neid jälitama,“ 
räägib Turovski. „Puugid küll ei 
liigu kiiresti, aga nad on väsimatud 
jälitajad. Puugioht on seega alatine 
ja väga reaalne ning seda tuleb iga 
kord metsa minnes arvesse võtta.“

Kuulutaja

Kaka ruttu, karu tuleb! Kuidas 
metsas number kahel käia?

H äda ei hüüa tulles, ka matkarajal mitte. Pikamaamatkaja Karmen Korjus 
räägib matka hügieenirituaalidest ja annab nõu, kuidas metsas number 
kahel käia.     

Kui välikäimlaga RMK platsi matkaraja läheduses pole, on tualetiks metsa-
alune ja see võib algajale matkajale tekitada mõningat ebamugavust ja isegi hir-
mu. „Siin passib vana hea ütlus, et harjutamine teeb meistriks ning ebamuga-
vus kaob, kui metsavetsus käimist natuke praktiseerida,“ ütles Karmen.

Karmen soovitab metsas number kahel käies leida mõni varjuline koht, maa 
sisse kanna või kühvliga väike auk kaevata ning pärast auk samblaga kinni kat-
ta. Nii nagu igasuguse prügi puhul, tuleb ka vetsupaberi käitlemisel jälgida üht 
olulist reeglit – kõik, mis endaga metsa kaasa võtad, sinust maha jääda ei tohi. 
„Vetsupaber küll laguneb looduses, aga enne seda võivad metsloomad selle üles 
kaevata,“ selgitas Karmen.

Valuliku menstruatsiooni korral soovitab Karmen pigem koju jääda ja puha-
ta, sest keha vajab sel perioodil vaikust ja rahu. Küll aga pole pikkadel matkadel 
see tihti võimalik ning kuupuhastus tuleb teha läbi ka rajal olles.

„Soovitan matkale kaasa võtta samad hügieenitarbed nagu tavaliselt,“ ütles 
Karmen ja lisas, et sarnaselt vetsupaberile pole ka pesukaitsme ega tampooni 
koht looduses. Tampooni saab tema sõnul kasutada hästi tulealgatusmaterjali-
na lõkke tegemisel.

„Mul ei olegi sellist asja nagu matkameigikott,“ vastab Karmen küsimusele, 
mida võiks leida ühe pikamaamatkaja meigikotist, kuid lisab, et on igapäeva-
selt ka harv meigikandja. Hügieenitarvikutest haarab ta pikemale matkale kaa-
sa hambaharja- ja pasta, haavasalvi, jäägeeli, kuumal ajal päikesekaitsekreemi, 
huulepalsami, tüki seepi ja desinfitseerimisvahendi.

Juuste pesemiseks soovitab Karmen võtta kaasa tahke šampooni, mis kaalub 
vähe ja võtab matkakotis vähe ruumi. „Matkamine ei pea olema kõigi muga-
vuste keelamine. Oma kogemusest võin öelda, et peale nädalat tahaks juukseid 
juba pesta – see annab värskuse kogu kehatasandil,“ lisas ta.

5 sammu metsas kakal käimiseks:
1. Otsi number kahe tegemiseks koht, mis oleks eemal matkarajast ja veekogu-

dest, et teised hiljem sinu häda otsa ei astuks.
2. Kui oled sobiva koha leidnud, kaeva kühvli, puuoksa või kanna abil maa sisse 

väike auk ja kata see hiljem mulla ja samblaga.
3. Kükitamine on kõige loomulikum ja tervislikum asend kakamiseks. Ana-

toomiliselt on sellel lihtne põhjendus – kükitades on soolestik sirge, istudes 
aga kõver. Kui sa pole suurem asi kükitaja, kasuta seljatoena kükitamisasendi 
hoidmiseks näiteks puud.

4. Kui oled vetsupaberirulli või niisked salvrätikud koju unustanud, võta kasu-
tusele veepudeli meetod ehk pese tagumik lihtsalt puhtaks. Looduslikest al-
ternatiividest kasuta pühkimiseks pehmet sammalt või puulehti.

5. Ära vetsupaberit augu sisse viska – suure tõenäosusega tuhnivad loomad selle 
enne üles, kui see looduses laguneda jõuab. Selle asemel viska vetsupaber eral-
di selleks eraldi mõeldud kile- või prügikotti. Pea meeles, et erinevalt vetsu-
paberist ei lagune niiske salvrätt metsas kunagi.

Kuulutaja

Ahjude ja katelseadmete 
kütjad, ühineme!

K una kasutame oma tarbeks erinevaid 
energialiike (elektrienergia, soojus- ja 
jahutusenergia, transpordikütus), mille 

hinnad on iga päevaga aina tõusnud ja tõusmas, 
siis oleks aeg talupoja kombel tarkus appi võtta!

Minu üleskutseline pealkiri on ärgitamaks 
ühinema Rakvere linnas just neid elanikke, kes 
igapäevaselt või/ja vaid kütteperioodil on kas 
vabatahtlikult või olude sunnil ise oma energia-
tarbimisega hakkama saama pidanud ning tule-
vikku selles osas teadmatusega vaatavad.

Olen Rakvere linnas kodanikualgatusega 
liitunud, et aidata kaasa linna arengule ja ela-
misväärsuse tõstmisele, tehes koostööd nii 
linnaelanike kui ka selle ametnike, ettevõtete 
juhtidega. Erihariduselt olen soojusenergee-
tik, mitmete ühingute asutaja ning liige (Eesti 
Biokütuse Ühing, Eesti Päikeseenergia Assot-
siatsioon, Eesti Soojustehnika Insenerde Selts). 
Arvan, et ainult oludega leppides ja kokkuhoid-
likult energiat tarbides on võimalik mingi aeg 
elus püsida, aga kui on olemas energiat sääst-
vaid või ühistegevusega saavutatavaid lahendu-
si, siis polegi tulevik nii tume. 

Linnakodanikuna olen uurinud Rakvere lin-
nas kaugkütte arendamise võimalikkust neis 

linnaosades, kus on tegu peamiselt eramajapi-
damistega, aga ka seda, millised tulevikuaren-
dused on planeeritud. Teadaolevalt on linnas 
korterelamuid hästi renoveeritud ja kaugküt-
tetrasside renoveerimisse investeeritud. On 
paigaldatud energiasäästlikud süsteemid hoo-
netesse ja saavutatud mugavad elukeskkonnad, 
mis omakorda on vähendanud ühtse energia-
tootja puhul energia tarbimise hulka. 

Linna kaugkütte-võrgustikuga ümbritsetud 
või läheduses paiknevad suurtarbijaid, kel seni 
on autonoomne küttesüsteem, mis põhineb 
elektril, (maa-)gaasil, õlikütuste kasutami-
sel, võiks (või arvestades tänaseid olusid lausa 
peaks) liituma kaugküttesüsteemiga (nt Eesti 
Geoloogiakeskus, Rakvere Teater, Päästeamet).

Vähe on linnas uusarendusi, kus on välja ehi-
tatud ühtselt toimivad soojusenergia tarbimise 
võrgud. Palju on eramaju, kus vanad küttekol-
ded on asendatud küll uutega, aga tarvitatavad 
kütuste kogused on jäänud samaks, sest hooned 
on kehvas seisus, vajavad remonti või kogu 
hoonest on kasutusel vaid osa. Näen, et linna 
äärealadele, mis on uutesse kätesse läinud, on 
paigaldatud õhk-soojuspumbad, gaasi- ja pelle-
tikatlad, mis iseenesest on kaasaegsed ja sääst-

likud sooja tootmise lahendused. Püütakse ise 
hakkama saada oma majapidamisega, sest nii on 
ju kõige kindlam ja sõltumatum tegutseda. Sa-
mas paiskab iga sellise energiatootmise üksuse 
korsten inimtegevuse keskkonda kontsentree-
ritult rohkem saasteaineid kui seda tekitaksid 
muud kaasaegsed lahendused - kaugküte kom-
bineeritud erinevate energiat salvestavate süs-
teemide ja tehnoloogiatega.

Kas olete sellele tähelepanu pööranud, kui 
palju ruumi võtavad eluhoonest ahjud ja kami-
nad ning puudega panipaigad? Kas ühistege-
vusel on mõtet, kui arvestada, et koostootmis-
jaama (elektrienergia ja soojus) rajamine oleks 
linnaosadesse eelisoleeritud soojatorude kaudu 
võimalik, nagu seda vee- ja kanalisatsioonitras-
side renoveerimisega sarnaselt linnas alles hil-
juti suuremahuliselt tehti? Kui olete seda meelt, 
et tulevikus ei peaks oma majas elav elanik 
olema ka kütja, siis võiksime kodanikualgatuse 
korras midagi olulist korda saata. Kuna tunnen 
rohkem Tammiku linnaosa piirkonda ja olu-
sid, siis pakun välja sel teemal aruteluks aja 8. 
oktoobril Vallimäe ringlaval kell 15. „Hoidkem 
kokku!“

Meeli Hüüs

ÜLESKUTSE
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Triin Varek: kõigile meeldida ei saa, tuleb anda lihtsalt endast parim

S el nädalal täitus Triin Va-
rekul kolm aastat Rakve-
re linnapea ametis. Üheks 

suuremaks positiivseks arenguks 
peab ta kodulinna elukeskkonna 
paranemist, muret teeb aga ini-
meste toimetulek ja vaimne ter-
vis praegustel keerulistel aegadel. 
Põhjuseid tänulikkuseks leiab ta 
aga iga päev ka väikestes asjades.

6. oktoober on Teie jaoks olu-
line daatum – sel päeval aastal 
2019 valis volikogu Teid era-
korralistel valimistel Rakve-
re linnapeaks. Pea aasta tagasi, 
enne kui Teid valiti teist korda 
Rakvere meeriks, ütlesite, et 
aeg linnapeana on olnud kui 
sõit Ameerika mägedel: kiirus, 
tõus ja langus, järsud kurvid, pi-
kad sirged. Kuidas tundub täna 
– kas kiirus on läinud veel suu-
remaks ja kurvid järsemaks või 
vastupidi?

Päevad on tihedad ja tempokad 
tõesti. Ei saa öelda, et elu on lihtsa-
maks muutunud. Ka mulle antakse 
üks päev korraga. Arvan, et iga aas-
taga ju ka amet õpetab ja kasvatab, 
samas on olnud keerulised aastad 
just mitme kriisi valguses. Ei ole 
kuidagi uhkustamine kui öelda, 
et vahel tuleb une arvelt ka tööd 
teha – pigem on siis ju küsimus aja 
planeerimises. Kui ühte päeva sa-
tub palju kohtumisi, siis kirjatööd 
kipuvad jääma küll hilisõhtusse. 
Teemad, millega igapäevaselt te-
geleda, on erinevad, aga olulised ja 
vajavad tähelepanu kiiresti, toetava 
meeskonnaga on hea koostöös neid 
kurve ja sirgeid siis läbida. Sõbrad 
ja sugulased ei ole veel õnneks selga 

pööranud, nii et ju siis veel kõige 
hullem ei ole. Jätkub aega ka nen-
dega suhtlemiseks.

Millised on Teie jaoks kolm kõi-
ge olulisemat asja, mis selle kol-
me aasta jooksul on kodulinnas 
paremaks muudetud?

Kindlasti elukeskkond terviku-
na. Rakveres on selle viimase kol-
me aastaga realiseerunud mitmed 
olulised projektid, kuhu on paljud 
inimesed panustanud – Vallimäe va-
baõhukeskus, Pika tänava rekonst-
rueerimine, töö- ja tehnoloogia-
keskus põhikooliõpilastele. Just vii-
mane on kindlasti oluline, et lapsed 
saavad tänapäevases õpikeskkonnas 
kaasaegsete vahenditega õppida. 

Erilist heameelt tunnen, et valmis 
väga mitmekülgne peremänguväljak 

ja rattasõiduala. Rohkem võimalusi 
vabas õhus ajaveetmiseks erineva-
tele vanuserühmadele. Praeguses 
elektrihinna rallis on linna jaoks 
oluline kokkuhoid kindlasti tänu 
uuendatud tänavavalgustusele, mis 
on nüüd valdavalt led-lampidega 
kaetud. Kuid vähem tähtsad ei ole 
heal tasemel teenused ning sotsiaal-
kaitse osas oleme linnana kindlasti 
eeskujuks lisarahastusvõimaluste 
kasutajana ja pilootprojektides osa-
lejana. 

Korralikud investeeringud on ka 
spordi valdkonnas. Spordikeskus on 
läbinud suures saalis uuenduskuuri 
– saali valgustus, põrand, helitehni-
ka ja tablood. 

Mul on hea meel, et sain anda 
oma panuse Arvo Pärdi muusi-
kamaja projekti tutvustusse ning 

töövõit on kindlasti see, et muusi-
kamaja pälvis koha riiklikult täht-
sate kultuuriobjektide nimekirjas 
ja saab riikliku rahastuse. Tänu 
eelmisele valitsusliidule sai Rak-
vere linn 1,5 miljonit euro suuru-
se toetuse ka jalgpallihalli ehitu-
seks – selle osas on otsused nüüd 
ees.

Kolm asja, mille pärast praegu 
süda linnapeana kõige rohkem 
valutab?

Kõige rohkem ikka inimeste toi-
metuleku pärast. Loodan, et meid 
ei taba pankrottide ja koondamiste 
laine. Ettevõtjatel on raske aeg ning 
otsused, mis siin võivad olude sun-
nil sündida, mõjutavad paljut. Kütte 
ja elektri hinnad on laes, inimestel 
jääb pärast arvete tasumist vähem 
raha kätte. Juba on näha, et ei ole 
võimalik lastele nii palju lubada, aga 
oluline on, et nad saaksid jätkata ka 
oma huvidega tegelemist.

Vaimne tervis nii noorte kui ka 
täiskasvanute seas vajab rohkem 
esiletoomist, märkamist, tähelepa-
nu. Üksildus, stress ja depressioon, 
läbipõlemine. Kas oskame ennast ja 
teisi hoida? Ilmselt mitte alati. Kuid 
tervis on väga tähtis, et jätkuks palju 
pikalt, õnnelikult, tervelt elatud aas-
taid. 

Muidugi muretsen, et linna-
na areng ei peatuks ja saaksime ka 
edaspidi lubada olulisi investeerin-
guid. Arendada ja luua tuleb nii uusi 
ettevõtlus- kui ka elamupiirkondi. 
Haridusasutused vajavad rekonst-
rueerimist. Teed ja tänavad tähele-
panu. Samas on selge, et kõik aastad 
pole vennad ja rasketel aegadel liht-
salt tuleb leida kokkuhoiukohti.

Olete õppinud kõrgkoolides nii 
ärijuhtimist kui sotsiaaltööd – 
kummast on rohkem linna juh-
tides kasu olnud?

Kindlasti mõlemast. Ka eelnev 
töökogemus on abiks olnud, sest 
minu jaoks ei olnud üllatuseks aren-
gukava, eelarve või erinevad stra-
teegiad. Kuigi mul puudus varasem 
nö suurettevõtte juhtimise koge-
mus, siis rahvusvaheline suhtlus ja 
läbirääkimisoskused on kindlasti ol-
nud abiks. Ning teadmised sotsiaal-
tööst on aidanud selle valdkonna 
edendamist ka kindlasti toetada.

Linnapea päevakava ja näda-
laplaan on väga tihe, on lihtne 
läbi põleda ja kõigi meeltmööda 
ei saa kunagi olla – kuidas olete 
ootuste ja nõudmistega toime 
tulnud ning endas tasakaalu säi-
litanud?

Mind on palju aidanud just see 
teadmine, et kõigile meeldida ei 
saa, see ei olegi eesmärk, vaid tuleb 
lihtsalt iga päev anda endast parim. 
Ja mul on suurepärased kolleegid, 
kes igapäevaselt teevad samuti süda-
mega tööd, nii et meeskonnatöö on 
oluline ja abiks. Loomult olen otse-
kohene, siiras ja enamasti ka lahke – 
positsioonist olenemata hindan au-
sust ja inimlikkust ning usun, et see 
on alati osa minust ja saadab mind 
ka töös. Kas olen ootustele vastanud 
ja nõudmistega toime tulnud? Selle-
le hinnangu vist andsid valijad aasta 
tagasi…

Tasakaalu aitab hoida see, et võ-
tan aega endale. Jalutuskäik metsas 
või mere ääres, üks mõnus lõõgas-
tav saunaleil, lõbus õhtu sõpradega, 
tore koosolemine perega ja jaksad 

jälle. Viimaste aastate sisse on jää-
nud raskeid ja valusaid lähedaste 
kaotusi, muret nende tervise pärast 
ja teemasid, mis meil isiklikus elus 
vahel on, aga avalikult ei jaga. Õn-
neks on neid, kellega jagades saab 
natuke kergem.

Milline oli viimati see hetk, mis 
pani südamest naerma või mil 
tundsite tänulikkust?

Tänulikkust leian mina küll iga 
päev ja seda üsna lihtsates asjades. 
Täna (5.okt, kolmapäev) oli päris 
pikk päev, lõunale jälle ei jõudnud, 
õhtul veel tänuüritus õpetajatele 
ja kui teadsin, et mul on vahepeal 
aega vaid 40 minutit, et käia ko-
dus, vahetada riided ja tööle tagasi 
joosta – saatis mu 17aastane tütar 
sõnumi, et „ema, liha on ahjus ja sa-
lat on laual, palun söö ka!“, siis olin 
rõõmus ja nukker korraga. Olen 
vähem ema, kes ise sooja toiduga 
lapsi koju ootab nagu see vanasti 
oli. Kuid õnneks olin ikkagi roh-
kem olemas, kui nad olidki väikse-
mad ja mind ka enam vajasid. Nüüd 
olen aga õnnelik, et nad on suured 
ja iseseisvad ja sellistel pikkadel 
päevadel tunnen end ka hoituna. 
Tänutunne heade inimeste eest 
oma elus. Tänutunne rõõmuhetke-
de eest. Tänutunne ka õppetundide 
eest. 

Naeran aga üsna sageli, sest mind 
ümbritsevad positiivsed ja rõõmsad 
inimesed. Alles eile naersin süda-
mest anektoodi üle, mida sõber rää-
kis. Positiivne suhtumine ja rõõmu 
leidmine väikestes asjades aitavad 
argielus palju.

Küsis Katrin Uuspõld

Triin Varek võtab sageli ette jalutuskäike, need aitavad hoida endas tasakaalu. Ka Valli-
mäele satub ta just seepärast tihti. Foto: Erakogu
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TÄNA MAAILMAS

1952: ilmavalgust nägi kuulus võimleja Ljudmila Turištševa
Täna, 7. oktoobril saab 
70aastaseks Venemaa üks 
väljapaistvamaid sportlasi 
Ljudmila Turištševa, kes juba 
16aastaselt tuli olümpiavõit-
jaks ja hiljem säras veel aas-
taid erinevatel tiitlivõistlustel, 
võites 19 kuldmedalit.

Allan Espenberg

Ljudmila sündis Tšetšeenia pealin-
nas Groznõis. Ja juba alates varasest 
lapsepõlvest oli tema jaoks vastupi-
davuse ja isegi mehisuse eeskujuks 
ema. Insuldi üle elanud Lidia Iva-
novna ei saanud üht kätt liigutada, 
kuid samal ajal säras tema majas alati 
kõik puhtusest ning tema viis last 
olid alati korralikult riides, toidetud 
ja hoitud. Alati silme ees olnud ema 
kogemus õpetas tulevast võimlejat 
mitte kunagi alla andma.

Põhikoolis ei näidanud Ljudmila 
üles erilist huvi spordi vastu. Tege-
les sellega lihtsalt oma lõbuks, kuni 
kord tuli kehalise kasvatuse tundi 
võimlemistreener Kim Wasserman. 
Just tema nägi tüdrukus tulevast 
tšempioni. Tõsi, enne sportlast koo-
litama asumist pidi treener saama 

jagu tüdruku vanemate vastupanust. 
Isa ja ema olid kategooriliselt selle 
vastu, et tütar läheks suurde sporti. 
Treener pidi Turištševi perekonda 
külastama kolm korda, enne kui nad 
lubasid tütrel võimlemisega tegele-
ma hakata.

Peatselt mõistis Kim Wasserman, 
et tema pingutused ei olnud asjatud. 
Kümneaastane tüdruk näitas juba 
alates esimesest treeningust häm-
mastavat visadust ja tõelist tšem-
pionlikku iseloomu. Ta võis üht 
harjutust teha sadu kordi järjest, 
kuni jõudis täiuslikkuseni, ta ei hi-
linenud kunagi trenni ja ta teadis, 
kuidas ebaõnnestumistest jagu saada 
ja edasi liikuda.

Noor olümpiavõitja
Esimest korda sai Ljudmila riist-
võimlemises olümpiakulla 16aasta-
selt Mehhikos. Fännid aplodeerisid 
võimlejale, kuid keegi ei osanud 
isegi ette kujutada, mida see habras 
tüdruk poodiumile jõudmiseks läbi 
pidi elama. Ljudmila talus kolos-
saalseid koormusi, rangeid dieete 
ja moraalset pinget. Tema kasva-
mise ajal järgisid treenerid rangelt 
sportlase toitumist. Ta, nagu kõik 
teisedki võimlejad, vajas luude ja 

lihaste õigeks moodustumiseks ta-
sakaalustatud toitumist. Kuid iga li-
sagramm andis liigestele suuremat 
koormust ja siis tuli istuda kõige 
karmimale dieedile.

Mõned tüdrukud murdusid ja 
ostsid treeneri eest salaja endale 
pirukat ja jõid vett. Aga Ljudmila 
ei lubanud ennast kunagi lõdvaks 
lasta. Kui talle öeldi, et ta ei sööks 
ega jooks, siis ei teinud ta seda 
kunagi. Ja ennekõike ei kanna-
tanud ta niivõrd nälga, vaid liht-
salt janu. Ta nägi isegi öösel unes, 
kuidas ta joob vett nii palju kui
 tahab.

Need ohvrid tasusid siiski lõpuks 
ära. Ta marssis enesekindlalt oma 
eesmärgi poole, ta teadis, et võiduks 
on vaja visadust, rasket tööd ja raud-
set iseloomu. Miski ei saanud teda 
sundida oma unistustest loobuma. 
Ja Ljudmila unistused said teoks. 
Oma sportlaskarjääri jooksul pälvis 
ta erinevatelt turniiridelt ja võistlus-
telt 137 auhinda. Nende hulgas on 
olümpiamängude, Euroopa ja maail-
mameistrivõistluste kullad, hõbedad 
ja pronksid.

1975. aastal Londonis toimunud 
riistvõimlemise maailmameistri-
võistlustel üllatas Ljudmila Tu-

rištševa oma enesevalitsusega kogu 
maailma. Ta oli lõpetamas harjutust 
erineval kõrgusel olevatel rööbas-
puudel, kui sai aru, et spordiva-
hendiga on midagi valesti. Kuid ta 
tegi oma esinemise lõpuni, muutes 
ainult viimast mahahüpet, mille ta 
kavandatud 360-kraadise pöörde 
asemel tegi tavapäraseks. Niipea, 
kui võimleja maha hüppas, varises 
kogu tema taga olnud konstrukt-
sioon kokku. Saal tardus õudusest, 
aga Ljudmila, kes ei vaadanud isegi 
tagasi, tervitas kohtunikke ja pealt-
vaatajaid ning lahkus spordiplatsilt. 
Alles õhtul videot vaadates taipas 
võimleja, milline oht teda tegelikult 
oli varitsenud.

Kahe tšempioni 
armuromaan
Kui Ljudmila tegeles aktiivselt 
spordiga, ei lubanud ta endale isegi 
noormeeste poole vaatamist. Tree-
ner suutis sportlast veenda, et tal 
pole ees kuigi palju olümpiamänge, 
kuid eraeluks jätkub aega ka hil-
jem. Ta uskus ja kõik, kes püüdsid 
temaga kurameerida, saatis ta kohe 
minema. Lisaks ei jätkunud tal koh-
tinguteks ja tunneteks lihtsalt jõudu, 
sest tegi trenni kolm korda päevas ja 

vahel ka üle kaheksa tunni.
Montreali olümpiamängudel 

1976. aastal lõpetas Ljudmila oma 
sportlaskarjääri, võites nendelt 
mängudelt neli medalit. Kuid NSV 
Liidu koondise juhtkond lubas 
tal – nii-öelda preemiaks – jääda 
Montreali linna kuni mängude lõ-
puni. Siiski pidi ta olema pidevalt 
rakkes, kohtudes ajakirjanikega, 
suheldes inimestega, esinedes te-
levisioonis ja raadios. Igal õhtul 
pidi Ljudmila minema nõukogude 
sportlaste peakorteri meestekor-
pusesse ja andma aru päeva jooksul 
tehtust.

Kord jooksis ta taas raportit esita-
ma ja nägi Ukraina kergejõustiklast 
Valeri Borzovi trepist alla lasku-
mas. Mees kutsus Ljudmilat kinno. 
Enne seda olid nad olnud kõigest 
põgusalt tuttavad, kuid Ljudmila 
nõustus, täpsustades ainult seda, ega 
seanss liiga kaua ei kesta. Ja kinos 
ei puudutanud nad isegi teineteise 
käsi, kuid lõpuks vahetasid telefoni-
numbreid.

Abielu kestab tänaseni
Nõukogude Liitu naastes hakkasid 
kaks olümpiavõitjat kohtamas käi-
ma ning 10. detsembril 1977 nad 

abiellusid. Juba 1978. aastal sündis 
tütar Tatjana. Nagu Ljudmila on 
rääkinud, armus ta oma tulevasesse 
abikaasasse „tema aususe, rahulik-
kuse, enesekindluse ja siniste silma-
de pärast“. 

Abikaasad tundusid olevat väga 
erinevad: Ljudmila oli emotsionaal-
ne, aktiivne, mõnikord spontaanne, 
aga Valeri oli väga rahulik, vaos-
hoitud, tasakaalukas. Kuid häm-
mastaval kombel nad mitte ainult 
ei täiendanud teineteist, vaid näisid 
neutraliseerivat teineteise mõninga-
te omaduste ülejääke.

Kogu nende elu oli üles ehitatud 
usaldusele. Nad leppisid kohe algu-
ses kokku, et kui äkki ilmub nende 
ellu teine   armastus, siis tuleb kõik 
üles tunnistada ja minna puhta sü-
dametunnistusega uut õnne ehita-
ma. Seda pole siiski vaja olnud. Nad 
on elanud juba ligi 45 aastat armas-
tuses, üksmeeles ja vastastikuses lu-
gupidamises.

Ljudmila tõuseb endiselt kell neli 
hommikul, et näha, kuidas tema abi-
kaasa kell viis jahile läheb. Ta peseb 
ja triigib hea meelega tema särke, 
valmistab õhtusöögiks gurmeetoite 
ja tunneb end samal ajal täiesti õn-
nelikuna.

Aus raamat Tõnu Kilgasest – „Peaasi, et oleks kirge!“
„See pole raamat Tõnu Kilga-
se armuseiklustest ega 
anekdoodikogu, vaid raamat 
temast kui näitlejast ja kui mi-
nu isast,“ ütleb vabakutseline 
näitleja Ellen Kilgas, kes kirju-
tas oma isast, 66-aastaselt 
meie seast lahkunud näitleja 
Tõnu Kilgasest elulooraama-
tu. Rohkete haruldaste foto-
dega varustatud raamatu 
„Peaasi, et oleks kirge!“ andis 
ta välja oma kulu ja kirjadega.

Kaire Kenk

Raamat on sündinud isa ja tütre 
pikkadest omavahelistest vestlustest 
Tõnu Kilgase viimasel kahel elu-
aastal. „Isa polnud oma loomult just 
tagasihoidlik, aga oma elulooraama-
tusse ülearu innukalt ei suhtunud. 
Tal oli siiski oma visioon sellest, 
millest võiks raamat rääkida ja kes 
selles raamatus sõna võiksid saada. 
Ning raamatut kirja panema soovis 
ta mind. Arvan, et isa elas õnneliku 
elu ja täpselt nii, nagu ta ise tahtis,“ 
ütleb Ellen. 

Isa jääb tütre mällu mehena, kes 
kandis alati välja fraki ja viimseni 
lihvitud soengu koos hästi valitud 
parfüümiga. Ta oli mees, kes võis 
niita vikatiga päikesekuumuses 
muru, praadida kruustangide vahe-
le keeratud triikraual muna, paran-
dada katust ja keeta moosi. Ta oli 
mees, kes kõndis omapäi. 

„Ehkki raamatu koostamise aega 
jäi isa tervise järsk halvenemine ja 
surm, pole tegu siiski kurva meenu-
tusteraamatuga. See on aus ja lõbus 
raamat,“ ütleb Ellen.

„Isa süda kuulus teatrile, see 
oli kogu tema elu. Ja muusikale. 
Raamatut kirjutades tuli mulle ül-
latusena, kui palju rolle tal oma 
elu jooksul erinevates teatrites 
oli, kui suure ampluaaga näitle-
ja ning laulja ta oli,“ ütleb Ellen. 

Ta jutustab selles raamatus oma 
isast, Tõnu Kilgasest ülistamata ja 
ilustamata. 

Tõnu Kilgase vanemad olid Va-
nemuise näitlejad Ellen Kaarma ja 
Lembit Mägedi. „Tema kõige esime-
ne roll oli olla oma vanemate laps. 
Isa ja ema olid sageli pikkadel ring-
reisidel, Tõnu õppis üksinda hak-
kama saama. Juba lapsena oli talle 
teater meelepärane. Isa rääkis palju 
Staadioni tänava Tündri Tünni nu-
kuteatrist, mille ta pikkade üksildas-
te tundide ajal ise endale välja mõt-
les. Isa lapsepõlv polnud kerge, ta oli 
nii palju aega üksinda. Koolipõlves 
tehtud tempe ja vempe meenutas ta 
sageli, nii mõnigi neist ei kannata-

nud-
ki raamatusse 
panemist,“ muigab tütar.

„Isa otsis elu lõpuni endale pe-
rekonda, ta tahtis elada rahulikku 
pere-elu. Ta oli sisimas väga kodu-
hoidev, kuid elu läks teisiti. Ta ja-
nunes armastuse järele. Tema hin-
ge sügavamad kihid on seni jäänud 
enamusele varjatuks. Ta oli oma aja 
mänguline, ent kirgas fenomen, kes 
oli armastusväärne, kuid samas vä-
gagi vastuoluline. Kõrvalseisjatele 
paistis ta lustliku ja lõbusa inime-
sena, kuid temas oli ka mõtlikum, 

tagasihoidlikum pool. Mulle oli 
ta hea isa. Ta oli mu kooliaegsetel 
esinemistel alati publiku hulgas ko-
hal, ehkki üll mitte lipsustatult ja 
ülikonnas. Pigem küll dressides ja 
tossudes, kuid ta oli kohal!“ meenu-
tab Ellen.

Oma isa suust kuulis ta tihti üt-
lemisi „Peaasi, et oleks kirge!“ ja 
„Peaasi, et sa oleksid õnnelik!“. 
„Tema hinnangul pidid need kaks 

asja elus kindlasti olemas olema,“ 
nendib tütar. „Me rääkisime ka-
hekesi olles väga palju teatrist. La-
val tõi ta alati endast välja parima! 
Ta andis endast 150 protsenti. Ka 
raamatus tuleb välja, et isa elus oli 
kaks selget ajajärku – enne ja pä-
rast tema 50. eluaastat,“ nimetab 
Ellen.  

Tõnu Kilgase elus oli oluline tea-
ter Vanemuine, kus ta alustas oma 

teatriteed. Sealseid rolle oli määrava 
tähtsusega mitmeid, Ellen toob välja 
teener Sam Welleri rolli koomilises 
ooperis „Pickwick klubi“. „Isa mai-
nis, et Vanemuine teda täiskasva-
nuks ja suureks näitlejaks ei kasva-
tanud. Kui ta aga saabus Vanalinna-
stuudiosse, siis sai ta kaasa teha koos 
tõelise kahurväega – seal ta koges, 
mida tähendab tõeline näitlejatöö,“ 
meenutab Ellen.

Vanalinnastuudio ajast toob ta 
välja lavastused „Cyrano de Ber-
gerac“ ja „Revident“. 

„Isal oli tohutult palju sõpru. Ta 
lihtsalt oskas inimesi liita ja ta meel-
dis vaatajatele. Piisas isal vaid lavale 
tulla kui juba publik muigas. Ta os-
kas imehästi improviseerida, mängis 
suurepäraselt välja kõik lavalised 
äpardused,“ leiab tütar.

Ellen Kilgase koostatud raamatus 
on üle 300 foto, millest enamik aval-
datakse esimest korda. „Isa oli ju nii 
värvikas inimene. Tema elulooraa-
matus lihtsalt peavad fotod olema,“ 
leiab ta. 

Raamatu toimetajaks oli Elleni 
elukaaslane Anti Reinthal, kes üt-
leb muiates, et toimetamise käigus 
meenus talle sageli Andrus Vaari-
ku kunagine tsitaat: „Mitte kunagi 
ei tohi lasta tõel head lugu ära rik-
kuda!“. Niivõrd uskumatuna kõlas 
tema jaoks nii mõnigi aset leidnud 
seik. Aga kui Ellen hakkas vahel 
mõnda neist seikadest üle kont-
rollima, selgus, et selline asi oligi 
juhtunud.

Raamatus jagavad naljakaid Tõnu 
Kilgasega juhtunud lugusid ta sõb-
rad, kolleegid ja lavapartnerid Egon 
Nuter, Sepo Seeman, Madis Mil-
ling, Raivo E. Tamm, Ain Mäeots, 
Anne Paluver, Ivo Eensalu, Marika 
Korolev-Pihelpuu, Eero Spriit, Ülla 
Millistfer, Pirjo Levandi, Urmas 
Lattikas, Nele-Liis Vaiksoo, Väi-
no Puura, Margit Saulep, Andres 
Dvinjaninov, Kaili Närep, Anti 
Kobin, jt.

Jõulud isaga. Ellen ja Tõnu Kilgas. 2020. Foto: Erakogu

E. Rostand. „Cyrano de Bergerac“, Roman Baskiniga, 1986. Foto: Vanalinnastuudio arhiiv

L. Roman. „Taaskord“, George Butler, koos Ita Everiga, 2008. Foto: Teet Malsroos
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KUHU MINNA
Lääne-Virumaa vaegkuuljate ühing
Külastame 10. novembril kell 18.00 Rakvere Spordikeskuses Estonia teatri 
muusikali „Minu veetlev leedi“. Osalustasu ühingu liikmetele 10 €. Vajalik 
eelregistreerimine tel. 5048532 - Margit

Biore Tervisestuudio
Rakveres Laada 5
13.10 Tervise testimine E.Heinmetsa vastuvõtt
14.10 Dr. Olena Andrejeva vastuvõtt
19.10 Tervendaja VOLLI vastuvõtt
Info ja reg. tel 5017960

Rakvere Teater
7.10 kell 19 „Di ja Viv ja Rose“ s/s, lav. Peeter Raudsepp
14.10 kell 19 “Di ja Viv ja Rose“ s/s, lav. Peeter Raudsepp
14.10 kell 19 ESIETENDUS! „Ajurünnak“ v/s, lav. Taago Tubin
15.10 kell 15 „Onu Vanja“ s/s, lav. Eili Neuhaus
15.10 kell 19 „Algus“ v/s, lav. Tiina  Mälberg

Rakvere Teater otsib laheda lohe mune
Rakvere Teatri tänavune jõululavastus on ukraina muinasjuttudel põhinev 
kogu perele mõeldud „Lohe linna all“. 10. detsembril kolib Rakvere Teat-
risse elama aga pahur lohe, kes selles loos seitsme maa ja metsa taga asuva 
linna elanikke kimbutama ja taga kiusama asub. 

Täpsemalt kerkib jõululavastuse juurde üks isevärki lohe elamine, kust 
ei puudu ka lohebeebide lastetuba. „Just sinna tuppa kogume kokku laste 
meisterdatud fantaasiaküllaseid lohemunad, kus nad hella hoole ja armas-
tuse abil kooruda ja südamlikeks lohelasteks sirguda saavad. Selleks, et tu-
levikus meie ümber pahurate lohede asemel rohkem häid elaks, hakkame 
teatris lahedaid lohesid kasvatama,“ kirjeldas teatri turundusspetsialist Eve-
lin Rikma. 

Laheda lohe muna võib olla hiigelsuur või hoopis päris tilluke, õhkõrn ja 
samal ajal väga raske, sillerdav ja särav, aga mõnikord hoopis tuhm ja läike-
ta. „Tema koor on kare ja okkaline, kuid leidub ka sulgpehmeid ja sametisi, 
ühevärvilisi, laigulisi ja udupeene mustriga ehituid. Laheda lohe muna saad 
pista taskusse või vedada aiakäruga, ta võib loksutades teha häält või olla 
hoopis hästi tasa. Üks mis kindel – sa tunned ta ära, kui teda oma fantaasia-
tes kohtad!“ kirjeldas Evelin Rikma.

Nii kodus pere seltsis kui koolis koos klassikaaslastega meisterdatud mu-
nad on oodatud teatrimajja 13. novembriks. Kõik munad jäävad teatrisse 
elama ja tagasi neid ei saadeta.

„Lohe linna all“ lavastab Helen Rekkor, kunstnik on Jaanika Jüris, näit-
levad Margus Grosnõi, Tiina Mälberg, Anneli Rahkema, Tarvo Sõmer 
ja Grete Konksi (külalisena). Esietendus on 10. detsembril 2022 Rakvere 
Teatris.

Kuulutaja

PLAAT

Def Leppard, 
„Diamond Star Halos“
Mercury Records/Universal
Sheffieldist pärit Inglismaa meloodilise raskema roki supergrupp, nelja-
kümne viie aastase staažiga „staadionibänd“. Nad tõusid rokimaailma tippu 
juba kaugetel 80ndatel ja on suutnud senini seal vankumatult püsida.

Väärib äramärkimist, et Def Leppardi koosseis on püsinud stabiilne väga 
kaua, aastast 1992. Karismaatiline laulja Joe Elliott, basskitarrist Rick Sava-
ge, kitarristid Phil Collen ja Vivian Campbell (mänginud ka Dio bändis) ja 
ühekäeline trummar Rick Allen, kes suutis pärast õnnetuses käe kaotamist 
oma trummimängu tehnikat muuta, tõeline proff.

Kui Def Leppardi viimased stuudioalbumid (eelmine album „Def Lep-
pard“, ilmus seitsme aasta eest) pole tervikuna kuigi õnnestunud, siis värs-
keim on huvipakkuvam.

„Diamond Star Halos“ väljastati mai lõpus, tegemist on Def Leppardi ka-
heteistkümnenda stuudioalbumiga. Pikk ooteaeg, seega lootnuks igal juhul 
tugevamat ja ägedamat albumit. Def Leppardi käekiri on üldjoontes selgelt 
äratuntav, kuid enamus lugudest jäävad ebamäärasteks, vähetoimivateks.

Muusikaliselt on album küllaltki varieeruv, kuid baassegu koosneb en-
diselt glam metal´ist, hard rock´ist ja koonerdatult lisatud heavy metal´ist. 
Mingil määral üllatab Def Leppard koostööga lauljanna Alison Kraussiga, 
kes teeb siin kaasa kahes loos, „This Guitar“ ja „Lifeless“. Ballaadilik „This 
Guitar“ on kindlasti üheks parimaks, teine ei pääse eriti mõjule.

Singlitena on avaldatud „Kick“, „Take What You Want“ ja „Fire It Up“. 
Neist on etem kõva paueriga „Take What You Want“. Lugudest mainiks 
veel „Unbreakable“. Tõeliselt säravat pärli ja massiivseid lööklaulu mõõtu 
lugusid, ei taha siit kuidagi välja kooruda. Kuid kõigest hoolimata on Def 
Leppard endiselt au sees, hinnatud tegija: UK Rock & Metal Albums edeta-
belis esikoht, US Billboard plaaditabelis kümnes koht.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

SAATESOOVITUS

Kiirpilk kirjandusele
Eesti Kirjanike Liit tähistab 
sel aastal oma 100. juubelit 
ning sel puhul on valminud 
neljaosaline kultuurisaade 
„Meie kirjanduse lugu”, mil-
lest kaks saadet on juba eet-
ris olnud. Saadet näidatakse 
teleris laupäeviti kell 21.20 
ETV2 kanalil, kuid seda on 
võimalik näha ka ERRi Jupiteri 
portaalis. 

Margit Adorf

Niisiis, kellel veel esimesed osad nä-
gemata, see otsib Jupiterist üles, seni 
on jõutud kajastada perioodi, mis oli 
enne NSVLi ja veidike nõukaaegset 
kirjandust. Saade ise on selline nii-ja-
naa. Osalt võib teha etteheiteid, osalt 
aga täitsa hea. Päris aia taha ei ole see 
kindlasti läinud, aga suureks õnnes-
tumiseks pidada oleks samuti liialdus. 

Mind häirib kirjanduse sarja 
juures kõige enam saatejuht Ester 
Kuntu, kes muidu oma olemuselt 
on ju igati kaunis ja sümpaatne ja 
leebe, aga... Ta mõjub selles saates 
võõrkehana, jääb mulje nagu saadet 
oleks tegema pandud mõni püüd-
lik kooliõpilane, kes samas ei suuda 
luuletust või proosakatkendit ette 
lugedes vältida seda kooliõpilaslik-
ku tuima rütmi, paramparampa-
ramparaa-paramparamparamparaa. 
Kuntu kannab selle teksti lihtsalt 
ette samas stiilis nagu laps, kes on 
pidanud mingi enda jaoks ülejõu 
käiva luuletuse pähe õppima ja siis 
pingutab, et kõik sõnad ikka mee-
les oleks, aga et see asi ka kuidagi 
mõttega või ilmestatult kuulajani 
jõuaks, seda ei ole. Jääb mulje, et 
deklameerija-ettelugeja lihtsalt loeb 
mingeid sõnu, täpselt aru saamata, 
mida need tähendavad. Samamoodi 
loeb teksti ette robot. Aga õnneks 
on neid ettelugemisi vähe ja no ehk 

saab selle kivi visata hoopiski mit-
te näitleja, vaid hoopis režissöör 
Raivo Maripuu kapsaaeda, kes ehk 
oleks pidanud näitlejat rohkem 
suunama. 

Kuntu ei ole väga hea saatejuht 
ka jutuvestja mõttes, sest jääb ise 
rohkem tagasihoidlikuks taustata-
peediks. See ei ole nii suur miinus 
kui kehvapoolne deklameerimisos-
kus, sest ega ta ei peagi seal midagi 
väga palju esinema, küll aga jääb ta 
saatekülalistega võrreldes liiga suure 
kontrastiga ebavõrdsesse seisu, sest 
jääb mulje, et ta ise suurt teemat ei 
valda, esitab küll lihtsamaid küsi-
musi, aga temast ei ole võrdväärset 
vestluspartnerit, ta on rohkem nagu 
kaunistuseks. Kena vaadata, aga... 
midagi jääb nagu puudu.

Suureks plussiks saates on tõe-
näoliselt toimetaja Kai Väärtnõu, 
kes on küll esindatud vaid nimena 
tiitrites, aga ma arvan, et just talle 
langeb see au, missugused on saa-
tekülalised ja kuidas või millest nad 
seal räägivad. Saatekülalistel on igal 

juhul elu sees ja nad räägivad tõe-
poolest huvitavalt, neid võiks kuula-
ta kauemgi kui need loetud minutid, 
mis neile osaks saavad ühe 42-mi-
nutilise saate jooksul. Õnneks ongi 
põhirõhk saates just sellel, et sõna 
saavad erinevad oma ala spetsialis-
tid, luuletajad, kirjandusteadlased, 
kellel on ka elu sees, nad ei räägi 
teemast sugugi ebahuvitavaid fak-
te, a la et Gustav Suits avaldas oma 
esimese luulekogu sel aastal ja siis 
järgmise sel aastal, vaid juttu tuleb 
sellest, missugune ebameeldiv mees 
oli August Gailit kui ründas Marie 
Underit (verbaalselt) või kuidas Karl 
Ristikivi kurvastas, kui tema silma-
rõõm kihlus või kuidas Tuglase ko-
dus oli kõle ja külm elada. 

Mõne vaataja jaoks võib see mui-
dugi hoopis miinuseks olla, et te-
gelikult me ei näe ekraanil mingeid 
eesti kirjanduse pikemaid analüüse 
ega ka mitte otseselt kirjanike elu 
või loomingu tutvustusi. Teemadest 
kapatakse kiiresti üle, kohati peatu-
takse mõnel kirjanikul pikemalt, aga 

siis lastakse jälle kapakuga edasi, nii 
et paljude oluliste kirjanike nimesid 
mainitakse vaid möödaminnes. Sa-
mas, ega nelja saate sisse mingit sa-
jandi süvaanalüüsi pressida ei saagi 
ja tegijail on sisu poolest õnnestunud 
kokku panna siiski täiesti huvitav 
saade ka sellisele inimesele, kes na-
gunii juba teab kõiki neid Siurusid ja 
Arbujaid. Suurem kirjandusfänn ehk 
küll imestab, et miks rõhuasetused 
on just sellised, kuid siiski tuleb tun-
nistada, et sisu poolest on saade hästi 
õnnestunud, seda on huvitav vaadata 
ja seda tunnet ei teki, et on jube igav, 
vahetaks kanalit.

Saate juures on plussiks ka see, et 
asja ei ole lahendatud stuudionurgas 
intervjuusid üles filmides, vaid asja-
tundjate intervjuud toimuvad erine-
vates paikades, on ka stuudiot, kuid 
võttepaigad siiski varieeruvad ning 
tarka juttu ilmestavad arhiivist välja 
otsitud filmikaadrid ja vanad fotod. 
Saade ise on kokkuvõttes meeldivalt 
elav ja ärksameelne, kuigi oma puu-
dustega. Soovitan vaadata.

Saatejuht Ester Kuntu (vasakul) ja üks külalistest, Doris Kareva. Foto: Ken Mürk /ERR
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• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

Tegeleme ainult Lääne-Virumaal

Suur valik KARDINA- ja RÕIVAKANGAD 1-4€/m
MÖÖBLIRIIDED 5€/m
220-240 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3.50 - 4.50€/jm
100% puuvillasa�in kangad laiusega 220-240 cm,
hind 5-7€/jm
Valik VOODIPESU laadahindadega!

Suur valik KARDINA- ja RÕIVAKANGAD 1-4€/m
MÖÖBLIRIIDED 5€/m
220-240 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3.50 - 4.50€/jm
100% puuvillasa�in kangad laiusega 220-240 cm,
hind 5-7€/jm
Valik VOODIPESU laadahindadega!

7.-8.10 ja 10.-11.10
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