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MÕNE REAGA

K eegi meist ei vali taht-
likult enda teele kanna-
tusi, ei eelista vägivald-

set elu headele peresuhetele 
ega soovi pai asemel peksa 
saada. Teatavasti ei hüüa õn-
netus aga tulles ja rasketesse 
olukordadesse võib sattuda 
moel või teisel meist igaüks. 
Oluline on mõista, et ohver ei 
ole kunagi tema suhtes toime 
pandud vägivallas süüdi. Ras-
ketes olukordades ei tohi jää-
da üksi, alati tuleb valida enda 
jaoks sobivaim võimalus, kui-
das leida abi ja toetust.

Vajalik abi on olemas isegi 
siis, kui on tunne, et lähedas-
te poole pöörduda ei saa ning 
tuttavatele rääkida on häbi. 
Pöörduda abi ja nõu saami-
seks tasub ka siis, kui inimene 
on meile ehk võõra kultuu-
rilise taustaga. Eestis on öö-
päev läbi avatud tasuta Ohv-
riabi kriisitelefon 116 006 ja 
www.palunabi.ee veebinõus-
tamine nii eesti, vene kui ka 
inglise keeles.

Siinsamas, meie Rakvere 
ohvriabi pakub abivajajate-
le tasuta nõustamist, sinna 
võib pöörduda ka anonüüm-
selt. Teenused toimivad ja 
oleme abivajajate jaoks ole-
mas sõltumata COVID-19 
piirangutest.

Ohvriabikeskusest saab abi 
ja tuge iga inimene, kelle-
le on põhjustatud kannatusi 
või tekitatud kahju. Vägivalla 
ohvriks sattudes või muu juh-
tumi läbi traumat kogedes on 
loomulik tunda esmalt väga 
erinevaid emotsioone: hir-
mu, viha, häbi või süütunnet. 
Juhtunust rääkimine võib olla 
raske, kuid see on väga vajalik 

Kutsutakse valima 
aasta keeletegu
A asta keeleteo konkursi eesmärk on tunnustada tegu-

sid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väär-
tustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, 

soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist 
ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aab märkis, et konkur-
sile oodatakse nii väikseid kui suuri keeletegusid. „Me kõik 
saame eesti keele kestmisele kaasa aidata mitut moodi, ala-
tes keele kasutamisest kuni arendamise ja kaitsmiseni,“ üt-
les Aab. „Igal aastal toome paljude keeletegude hulgast välja 
need, mis enim silma paistsid ja keele arengule head mõju 
avaldasid. Loodan, et konkursile esitatakse selgi korral te-
gusid alates eeskujulikust keelekasutusest kuni põnevate 
keeleuuringuteni.“

Aasta parima keeleteo kandidaate saab esitada kuni 
15. jaanuarini ministeeriumi kodulehel www.hm.ee/
keeletegu2020, e-postiaadressil keeletegu@hm.ee või pos-
ti teel (Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 
50088, märksõna „Keeletegu“).

Kandidaatide esitamisel e-posti või posti teel tuleb järgi-
da ministeeriumi kodulehel olevat esitusvormi ja teatada: 
keeleteo nimetus ametlikuks kasutamiseks sobival kujul; 
keeleteo tegija andmed, kellele auhinda taotletakse (isiku 
nimi või töörühma juhi ja liikmete nimed; isiku või töörüh-
ma juhi e-posti- või postiaadress(id) ja telefoninumber 
või -numbrid); keeleteo kirjeldus vabas vormis (500–1000 
tähemärki koos tühikutega); esitaja nimi ja kontaktandmed 
(telefoninumber ja/või e-postiaadress).

Kuulutaja

Ohvriabi pakub keerulistes 
olukordades toetust ööpäev läbi

Merli Tamm-Jõeveer. Foto: erakogu

samm olukorrale lahenduse 
leidmiseks ja mis oluline, seda 
saab teha anonüümselt.

Nõustamine ja toetus on 
tegelikult vaid ühe telefoni-
kõne kaugusel ning pakub 
lahendusi, kui ollakse lan-
genud süüteo, hooletuse või 
halva kohtlemise ohvriks või 
kogenud füüsilist, vaimset, 
majanduslikku või seksuaalset 
vägivalda. Ohvriabi kriisitele-
fonilt saab infot enda õiguste 
ja abivõimaluste kohta ning 
abivajaja viiakse kokku õigete 
spetsialistidega. Kui inimene 
ei soovi või ei saa helistada, 
on võimalik kontakteeruda 
nõustajaga veebivestluse teel 
aadressil www.palunabi.ee.

Meie poole võib pöörduda 

ka juhul, kui inimene ei ole 
päris kindel, kas tema suhtes 
on kuritegu toime pandud. 
Nõu ja emotsionaalset tuge 
saab ka siis, kui ollakse mures 
lähedase pärast või tahetakse 
teist inimest toetada. Ohvri-
abitöötaja juures on võimalik 
taotleda kuriteoohvri hüvitist 
ja vajadusel tagatakse kaitse 
mitmete asutuste koostöös. 
Ohvriabitöötaja teeb teiste 
asutuste ja abiorganisatsioo-
nidega koostööd, vahetades 
omavahel infot ning leides 
koos parimaid lahendusi ja 
abi kannatanule.

Koostööd tehakse näiteks 
ka läbi MARAC meetodi. 
MARAC-võrgustiku eesmärk 
on tuvastada kõrge riskiga 
lähisuhtevägivalla ohvrid 
ja kindlustada nende kaitse 
mitme asutuse spetsialistide 
koostöös ning seeläbi vähen-
dada lähisuhtevägivalda ja 
selle raskeid tagajärgi.

Naistevastast vägivalda ko-
genuna saab pöörduda naiste 
tugikeskusesse, kus aitame 
vägivallast pääseda ja saa-
vutada iseseisev toimetulek. 
Tugikeskuses pakume abi-
vajajale ja vajadusel ka tema 
lastele ööpäev läbi turvalist 
keskkonda, kriisinõustamist 
ja ajutist majutust. Veel hin-
dame turvariske, anname 
esmast õigusabi ja koostame 
tegevusplaani, kuidas juhtu-
nuga toime tulla ning turvali-
sema elu suunas liikuda.

Seksuaalvägivalla kriisiabi-
keskuses toetame neid, kes 
on kogenud viimase seitsme 
päeva jooksul seksuaalvägi-
valda. Võtame abivajaja vastu 
ka ilma saatekirjata ja samuti 

ei pea selleks politseisse pöör-
duma. Kannatanu on oodatud 
ka siis, kui ta ei mäleta, mis 
temaga juhtus. Meie spetsia-
listid on valmis nõustama, 
soovi korral läbi vaatama ja 
võimaliku raseduse eest kaits-
ma ning pakkuma ennetavat 
ravi HI-viiruse ja B-hepatiidi 
vastu. Kõik uuringud ja ravi 
on seejuures tasuta.

Taolise abi andmine ei jää 
vaid kriisinõustamise taseme-
le. Pärast esmase abi saamist 
on kannatanu oodatud tagasi, 
et ta saaks jagada oma tun-
deid ja tal aidatakse taastada 
igapäevane elurütm.

Abi pakutakse ka vägivalda 
tarvitanud inimestele. Kui ol-
lakse mures enda või lähedase 
inimese vägivaldse käitumise 
pärast ja on soov astuda sam-
me turvalisuse suunas, siis 
nõustame vägivallast loobu-
mise tugiliinil 660 6077.

Igasugusele vägivallale 
saab piiri panna ainult koos-
töös. Kuna kannatanutel on 
tihti raske abi otsida, siis on 
kõrvalseisjatel ülioluline roll 
märgata ja abi pakkuda. Kui 
naabrite juurest kostab kar-
jumist, vägivallale viitavaid 
hääli või appikarjeid, siis tu-
leb teavitada kohe politseid 
telefonil 112. Kui on kahtlus, 
et naabri, kolleegi, sugulase 
või sõbra peres esineb vägi-
valda, siis tuleb sellest rääki-
da. Kui ei tea, kuidas sekkuda 
ja olukorrast rääkida, siis an-
navad nõu meie spetsialistid 
Ohvriabi kriisitelefonil 116 
006. Ärme jää ükskõikseks 
enda ega teiste suhtes!

Merli Tamm-Jõeveer,
Rakvere ohvriabi töötaja
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NÄDALA PILT

MUST KROONIKA 

R iigikogu kultuuriko-
misjon selgitas välja 
11 riiklikult tähtsate 

kultuuriehitiste ettepanekut, 
mille seast järgmisel poolaas-
tal lõplik valik teha. Teis-
te hulgas pääses teise vooru 
Rakvere Arvo Pärdi nimeline 
muusikamaja.

Lisaks jäid komisjoni esma-
sesse valikusse Anu Raua kes-
kus, Helioru kontserdimaja, 
Kahni keskus, Narva Kreen-
holmi kultuurikvartal „Ma-
nufaktuur“, Pärnu kunsti-
hoone, rahvusooperi praegu-
se hoone juurdeehitus, Saare-
maa muuseum, Tallinna 
filmilinnak, Tartu südalinna 
kultuurikeskus ning teadus- 
ja tehnikakeskus NOBEL.

Kultuurikomisjoni esimees 
Aadu Must tõdes, et esitatud 
ettepanekute hulk ja mitme-
külgsus oli väga rõõmustav 
ning seega oli juba ainu-
üksi eelvaliku tegemine 
väga keeruline. Musta sõ-
nul peeti tähtsaks toetada 
regionaalset tasakaalu ning 
kultuurielu ka väljaspool 
pealinna. „Samuti soovime 
Kultuurkapitali vahendi-
te abil hoogu anda nendele 
kultuuriehitistele, mis ühen-
davad erinevaid kultuuri-
valdkondi ning soodustavad 

Tarva skulptuur 
sai kaitsemaski
T eisipäeval kinnitasid Rakvere linna- ja linna hallatava-

te allasutuste juhid Vallimäel kõrguvale linna sümbo-
lile, Rakvere Tarvale linna lipuvärvides kaitsemaski.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on koroonaviiruse 
levik endiselt oht nii inimestele kui ka majandusele: „Väga 
oluline on järgida terviseekspertide suuniseid, sest me tea-
me, et viirus levib inimeselt inimesele. Me kõik saame vii-
ruse leviku takistamiseks anda oma panuse. Tuleb hoida 
distantsi, kanda maski ja desinfitseerida käsi!“

Linnapea sõnul on Tarvas eeskujuks ja tuletab meelde 
reeglite järgmist ning seda, et peame üksteist hoidma.

Foto: Jaanus Lekk

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
11. detsembril teatati politseile, et Rakveres Võidu täna-

va kortermaja trepikojas ründas 32-aastane naine tuttavat 
66-aastast naist. Politsei selgitab välja juhtunu täpsemad 
asjaolud alustatud kriminaalmenetluse käigus.

13. detsembril teatati politseile, et Rakveres Tallinna tä-
nava korteris ründas 29-aastane mees oma abikaasat. Polit-
sei selgitab välja juhtunu täpsemad asjaolud alustatud krimi-
naalmenetluse käigus.

Tehti eelvalik riiklikult 
tähtsatest kultuuriehitistest

Tulevase Arvo Pärdi muusikamaja eskiis. Autor: Stuudio KAH OÜ

valdkondadevahelist koos-
tööd,“ rääkis Must.

Rakvere abilinnapea Laila 
Talunik nentis, et teise voo-
ru edasi pääsemine tähendab 
linna jaoks väga palju. „Ei 
saa salata, kui mulle saabus 
messenger’i esimene õnnit-
lus, et oleme edasi pääsenud, 
oli rõõmutunne suur. See ot-
sus tähendab, et läheb aina 
reaalsemaks pääseda riiklikult 
tähtsate kultuuriobjektide ni-
mekirja, mida on Kultuurka-
pital valmis rahastama,“ aval-
das Talunik heameelt.

„See on see, mille nimel 
me oleme tööd teinud. Seda 
projekti on vedanud mitmed 
linnavalitsuse koosseisud 
ning usun, et kui tuleb lõp-
likult jah-sõna, siis see on 
ülioluline kõigi rakverlaste ja 

läänevirumaalaste jaoks,“ lisas 
abilinnapea.

Laila Taluniku sõnul ei ole 
praegusel hetkel linnavalit-
susse ühtegi ametlikku pärin-
gut või teadet selle kohta tul-
nud, mis edasi saama hakkab. 
„Lugesime meediast, et haka-
takse täiendavalt analüüsima 
väljavalitud taotlusi selles 
osas, mis puudutab projekti-
de maksumust, jätkusuutlik-
kust ning finantsprognoose. 
Eeldame, et tulevad täien-
davad küsimustikud ja siis 
vastavalt seal esitatule koon-
dame lisaandmeid,“ sõnas 
abilinnapea.

„Arvestades pressiteates 
väljaöeldut, siis ma arvan, 
et hätta me ei jää – ehitus-
projekt on meil olemas ning 
jätkusuutlikkuse tagab see, et 

tulevasse muusikamajja ko-
lib kultuurikeskus oma või-
meka meeskonnaga ja majas 
hakkavad tegutsema meie 
igapäevased kollektiivid,“ lau-
sus Talunik. „Kuna meil on 
lisaks tavapärastele rentnike-
le eelkokkulepped mitmete 
nimekate ürituskorraldaja-
tega, siis ma usun, et ei ole 
muret ka täiendava finants-
prognoosi esitamisel,“ jätkas 
abilinnapea.

Pingerea järgmistest riikli-
kult tähtsatest kultuuriehitis-
test, mille ehitamist või reno-
veerimist järgnevatel aastatel 
Kultuurkapitali vahenditest 
toetada, ning vastava otsuse 
teeb kultuurikomisjoni ette-
panekul Riigikogu.

Seadus võimaldab Kultuur-
kapitali nõukogul toetada 
vastavalt pingereale ühe-
aegselt kuni kahe riiklikult 
tähtsa kultuuriehitise raja-
mist või renoveerimist. Kul-
tuuriehitiste rajamiseks ja 
renoveerimiseks eraldatakse 
iga-aastaselt 60,6 protsenti 
Kultuurkapitalile sihtotstar-
beliselt laekuvast hasartmän-
gumaksust. 2019. aastal oli 
laekunud summa suuruseks 
8,3 miljonit eurot.

Liisi Kanna
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ARVAMUS

M õned päevad on 
jäänud uusaasta-
pidustusteni, mil 

taevalaotuse lööb pidulikult 
särama imeline ilutulestik. 
Vähemalt kord aastas toob 
see meid eemale tavatoime-
tuste juurest. See on nagu 
lakke lendav šampanjakork – 
tõstab tuju! Ilutulestikuga 
saabub emotsioon, mida peab 
nautima nüüd ja kohe ning 
võtma viimast igast värvi- ja 
sädelusmängust, mis taeva 
elama paneb.

Sageli on ilutulestikku võr-
reldud äikesega, sest mõlema-

ga kaasneb kõva pauk, kuid 
vaatemäng on lummav. See 
on küll väheke hirmutav, aga 
väike närvikõdi kostitab meie 
keha adrenaliiniga ning li-
sab meie elule särtsu ja värvi. 
Inimestele on omane jälgida 
valguse mängu ning seetõttu 
ei pööra me pilku ära elavalt 
tulelt, olgu see küünlaleek 
või kaminatuli. Ükski tehno-
loogiline vidin ei suuda mat-
kida tunnet, mida pakuvad 
ilutulestiku kärgatused ning 
reaalset valguse ja värvide 
kaleidoskoopi ei suuda tabada 
üksi kaamera. Seetõttu pakub 

vaid vahetu ilutulestiku koge-
mine põnevust ning köidab 
nii noori kui vanu.

Tähistaeva vaatlemine on 
olnud vana aasta ärasaat-
misel iidne komme. Tähine 
uusaastaöö tähendas kunagi, 
et järgmisel aastal on laudas 
palju noori loomi, viljasaak ja 
heinaaeg tuleb hea ja kalasaak 
rikkalik. Ilutulestik pakub 
suurepärast pürotehnilist sä-
delevat plahvatust, mis lööb 
öötaeva särama värvidega, 
mida me tavaliselt sealt ei 
leia. See on maagiline ja sa-
mal ajal müstiline.

Kärtsu ja mürtsu osati Hii-
nas teha juba VII sajandil. 
Juhtus see kõik tänu sellele, et 
üks munk sai igavese elu elik-
siiri jahtides kogemata hakka-
ma põneva seguga, mida tä-
napäeval kutsutakse püssiro-
huks. Nüüd toimuvad mõnes 
riigis päevi ja isegi nädalaid 
kestvad festivalid, kus võis-
teldakse ilusamate ja vaate-

mängulisemate tuleskulptuu-
ride loomises. Ja melust on 
haaratud kõik põngerjatest 
kuni raukadeni välja.

On inimesi, kelle arvates on 
ilutulestik keskkonda saastav 
raharaisk. Samuti tuletatak-
se meelde, et paugutamine 
hirmutab koduloomi. Aru-
saadavalt peab oma neljajalg-
se sõbra heaolu tagamiseks 
aastavahetusel mõningaid 
ettevalmistusi tegema. Nii tu-
leb looma hoida toas ajal, kui 
väljas on oodata ilutulestikku, 
ning teha talle akendest ee-
male mõnus pesa.

Tuleb toonitada, et ilutu-
lestikule kehtivad kindlad 
reeglid nii inimeste kui loo-
made heaolu silmas pidades. 
Samas on suur vahe ilutules-
tiku mõistlikul kasutamisel 
ja sellele olemuslikult vaid 
negatiivsete mõjude omista-
misel. Nagu muul inimtege-
vusega kaasneval on teatav 
mõju keskkonnale ka ilu-

Ilutulestik, kas tüütu paugutamine? tulestikul, kuid selle keskkon-
da koormav mõju ehk õhu-
saaste jääb teiste tegevustega 
võrreldes siiski väikseks, sest 
ilutulestikku korraldatakse 
harva, vaid suurte tähtpäeva-
de puhul.

2020. aastal puudutas viirus 
valusalt ja laastavalt siin pla-
needil kõiki ning kahjuks ei 
jää meil üle muud, kui võtta 
see võitlus kaasa ka algavasse 
aastasse. Me tähistame aas-
tavahetust seekord hoopis 
teistmoodi, kui oleme harju-
nud. Ilutulestik on üks vähes-
test alles jäänud positiivsetest 
emotsioonidest ja mis kõige 
tähtsam, seda saab ja peabki 
vaatama distantsilt, et säilita-
da ohutus. Ja kõik selleks, et 
vana aasta mured kiiresti ha-
juks.

Ilutulestik on hetkeline 
vaatemäng, mis ei pruugi 
korduda paljudele enne järg-
mist aastavahetust, kuid mä-
lestused sellest on korduma-
tud ja elavad meis kaua, jättes 
maha soovi kogeda ja näha 
seda veel ja veel. Ja neile, kel-

lel pole võimalik ise ilutules-
tikku lasta, on väljakul või 
mäekünkal vaadatav turva-
line ilutulestik üks võimalus 
saada solidaarselt osa ühisest 
meelelahutusest.

Ilutulestik läbib kogu meie 
keha ja viib endaga kaasa. 
Selle vaatemängu jõud liidab 
inimesi ja kingib mälestuse 
pikaks ajaks, kuigi kaob ise 
taevavõlvilt vaid sekundite-
ga. Hetkeks taevasse laotuva 
kunstiteose saatel jäetakse 
midagi maha, võetakse mida-
gi kaasa ning vaadatakse loo-
tusrikkalt tulevikku.

Me vajame ja naudime 
maagiat ning aastal, kui kõik 
on teistmoodi, annab värvili-
ne taevas lootusrikka tunde.

Meile on vaja kogemusi, 
mis oleks suuremad kui elu. 
Inimene, kes oskab ilu hinna-
ta, on hingelt suurem.

Palju uhkeid ilustikke ja 
kustumatuid emotsioone!

Eesti Pürotehnikute Liit
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Olgu jõulud või aasta uus,

tervis on parim kingitus!

Saadaval ka 
kinkekaardid

Broneeri aeg: 324 0301    info@silmatervis.ee

Laada 29, Rakvere  T–R 10–18, L 10–14  silmatervis.ee

RMK ootab detsembris kõiki 
riigimetsa endale meelepä-
rast jõulupuud valima. So-
biva koha kuusevõtmiseks 
koos maksmisinfoga leiab 
RMK äpist ja kodulehelt 
www.rmk.ee/kuuseke.

RMK peametsaülema 
Andres Sepa sõnul armasta-
vad eestimaalased metsa ja 
jõulupuu toomise traditsioo-
ni, kuna see annab meile ka 
sügistalvisel ajal põhjuse lä-
hedastega loodusesse minna 
ja ühiselt sobivaim jõulupuu 
otsida.

Seetõttu pakubki RMK 
riigimetsast jõulukuu-
se toomise võimalust juba 
alates 2008. aastast, et ai-
data elus hoida kaunist tra-
ditsiooni. Lisaks kingib 
RMK jõulukuused kõigile 
asenduskodudele, kes seda 
soovivad ning kaunistab 
riigimetsast pärit jõulu-
puuga mitmete ühiskondlike 
institutsioonide ruume.

Kuuske tohib riigimetsast 
võtta vaid neist kohtadest, 
kus tal pole lootust suureks 
kasvada: teede ja kraavide 
servadest, elektriliinide ja 
vana metsa alt. RMK mobii-
lirakendusest ja kodulehelt 
leiab abistava veebikaardi, 
mis positsioneerib kuuse-
otsija asukoha ning näitab lä-
himaid kohti, kust jõulupuud 
võib langetada.

Elektrilevi paneb südamele, 

et elektriliinide alt kuuske va-
lides tuleb eelkõige veenduda 
ohutuses — jälgi, et puu latv 
oleks elektriliinist vähemalt 
3 meetrit madalam. Samu-
ti tuleb elektriliini läheduses 
liikudes olla tähelepanelik 
ja veenduda, et torm poleks 
liinijuhtmeid maha murdnud. 
Liinile langenud puust või 
katkisest elektriliinist tuleb 
teada anda numbritel 112 või 
1343.

Kuuske ei tohi võtta metsa-
noorendikust ega kaitsealalt. 
Metsanoorendiku tunneb ära 
selle järgi, et puud on korra-
päraselt hooldatud ning ena-
masti ühekõrgused. Kaitse-
alad on riigimetsa kaardil 
pruuni tooniga välja toodud 
ja piiritletud ning ka looduses 
valdavalt siltidega tähistatud.

Kuuse eest tuleb maksta 
enne selle maha võtmist, ta-
sudes mobiili- või pangamak-
sega. Kuni meetrine jõulupuu 
maksab 3 eurot, 1–2-meetri-
ne 8 eurot ning 2–3-meetrine 
13 eurot. Osta saab ka kõrge-
maid kuuski, mille hinnad on 
välja toodud RMK kodulehel. 
Makse tegemist tõendav SMS 
või maksekorralduse kinni-
tus peab metsas kaasas ole-
ma – seda võivad kontrollida 
pisteliste reidide käigus RMK 
ja Keskkonnainspektsiooni 
töötajad.

Kuulutaja

Too jõulupuu riigimetsast
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Soovime teile rahulikke
pühi ja turvalist

teekonda uuel aastal!

Veho AS Rakvere esindus: Rakvere, Haljala tee 1, tel 660 0152. www.mercedes-benz.ee

Veho esindused on suletud 24.-26. detsembril ja 1.-2. jaanuaril.

K äes on jõulukuu, rahu 
ja enesesse vaatamise 
ning aasta kokkuvõtete 

aeg. 2020. aastale vastu min-
nes ei osanud meist keegi ette 
näha, missugused katsumu-
sed ning mured ees ootavad. 
Ja vaatamata COVID-19 vii-
rusele, on oluline tõdeda, et 
aasta 2020 oli Rakverele väga 
hea ja edukas!

Kuigi oleme pidanud ära 
jätma (linnapäevad) ja üm-
ber kujundama erinevaid 
sündmusi (Vallimäe avami-
ne) kehtivatest nõuetest tu-
lenevalt, ei ole elu päriselt 
seiskunud ja tänan siinkohal 
kõiki, kes viiruse leviku tõ-
kestamiseks on reegleid järgi-
nud. Suur kummardus kõigile 
ettevõtjatele, et piirangutest 
hoolimata olete suutnud 
hoida töös oma asutusi, tööl 
inimesi ja tänu teile on ol-
nud linnale maksulaekumine 
stabiilne.

Rakverele on olnud 2020. 
aasta märgiline ka valminud 
suurinvesteeringute poo-
lest, nii Vallimäe vabaõhu-
keskus, kui Muinsuskaitsea-
meti preemia pälvinud Pikk 
tänav. Lisaks mitmete täna-
vate rekonstrueerimine, nn 
õpetajate korterite majaosa 
remont Rakvere Gümnaasiu-
mi Vabaduse tn õppehoones, 
linna tänavavalgustuse uuen-
damise jätkamine jpm.

Ärevatel aegadel, mis 
ootamatult tabavad, on 
oluline teha enda jaoks 
järeldusi. Elu kiirus, 
töötempo ja „orav rattas“ 

mentaliteet sai järsku 
käsipiduri. Reaalsuskontroll, 
kus mõistame, kui oluline on 
ettevõtluse toimimine, aga ka 
seda, et kui ei ole tervist, mis 
meil siis on?

Pannakse südamele, et 
hoiaksime enda ja teiste ter-
vist. Mina panen ju ka. Jõulu-
pühad on ees ja traditsiooni-
liselt koguneksid pered põlv-
kondade kaupa, et koos jõule 
tähistada. Peame mõtlema 
rohkem oma lähedastele ea-
katele ja kindlasti sellele, kui-
das ja kas on turvaline nen-
dega kohtuda. Kingime üks-
teisele aega ja valime selleks 
koosolemise viise värskes 
õhus, väikselt distantsilt. On 
jah teistmoodi, aga mis siis. 
Oluline, et me siiski saame 
kohtuda ja pidusöömaaegu 
saab korraldada ka edaspidi.

Jõulud ei ole kõigile alati 
rõõmuaeg. Palju on üksikuid 
inimesi, neid, kes eluraskuste 
tõttu majanduslikes raskus-
tes vms. Püüame neid inime-
si mitte unustada ja märgata 
neid. Hea sõna, telefonikõne 
„kuidas sul läheb?“ või pipar-
koogid naabritädile soojade 
soovidega – on lihtne viis 
väikeste headuseseemnete 
külvamiseks. Heategu on hea 
tegu.

Siiralt loodan, et uus aasta 
toob endaga häid emotsioo-
ne ja rõõmu. Tervist, edu 
ettevõtmistes ja rahu ning 
stabiilsust. Rakverel on ees 
mitmed uued suured pro-
jektid – jätkame Pika tänava 
rekonstrueerimist, algab töö- 

ja tehnoloogiaõpetuse maja 
ehitus kõigile linna põhikoo-
lide õpilastele, riik hakkab 
ehitama riigigümnaasiumi. 
Hoiame pöialt, et Arvo Pärdi 
nimeline muusikamaja saab 
vajaliku toetusotsuse. Sü-
damlik tänu kõigile, kes olete 
teinud annetuse muusikama-
ja ehitamise toetuseks! Sot-
siaalvaldkonnas, kus tavaliselt 
muresid rohkem kui rõõme, 
on Rakvere olnud väga tubli 
ja 2021 .aastal jätkub projekt, 
mille raames saame ühtla-
si avada aasta alguses eakate 
päevahoiu dementsetele.

Laulusõnad ütle-
vad „igas hetkes pei-
tub head ja halba...“ – 
et selline ongi elu, ei ole kind-
lasti üllatuseks. Oluline on, 
missuguseid hetki me ise loo-
me ja milliste hetkedega oma 
ja teiste elu valime täita. Eri-
arvamused on ka elu osa, aga 
ma arvan, et eriti pühade ajal 
oma jonni ajamine rõõmu 
ei too. Meid, eestlasi, on nii 
vähe, et igaühe püha kohus 
peaks olema teise toetamine, 
hoidmine ja rõõmustamine. 
Rakveres on jätkuvalt turva-
line ja hea elada. Üheskoos 
saame hakkama! Hoiame ilu, 
mis linnas loodud ja hoiame 
üksteist.

Soovin rahulikke jõulupü-
hi, ehedaid hetki ja emotsioo-
ne, tugevat tervist kõigile! 
Parimat uueks aastaks!

Triin Varek,
Rakvere linnapea

Foto: Jaanus Lekk

Hoidkem ja hooligem!
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E lron kutsub üles saatma 
neile jõulusoove, mis 
seejärel jõuavad jõulu-

kaartidel üksikute inimesteni 
üle Eesti.

„Üle maailma räägitak-
se üksilduse epideemiast, 
mis sel aastal koroonapan-
deemia valguses on eri-
ti aktuaalne probleem. Ka 
Eestis on üle 100 000 üksi 
elava eaka. Lisaks on tu-
handeid inimesi, kes on jää-
nud lähedasteta või kes sel 
aastal on pühade ajal üksi 
koroonapiirangute tõttu – 
nii kodudes, hooldekodudes 
kui ka haiglates. Üks või-
malus pühade ajal üksindust 
leevendada, on märgata neid 
inimesi ning soovida neile 
head,“ selgitas Elroni turun-
dus- ja kommunikatsiooni-
juht Mariis Adamberg.

„Kui Elroni rongid hoiavad 
igapäevaselt ühendust paika-
dega üle Eesti, siis selle aasta 
jõuludel, mil sotsiaalsed kon-

taktid on raskendatud, aitame 
viia häid soove nendeni, kes 
sel jõuludel on üksikud, hoi-
des seeläbi inimesi üle Eesti,“ 
põhjendas Adamberg.

Jõulutervitusi saab saata 
e-posti aadressile heategu@
elron.ee. „Meile laekunud 
soovid kirjutame postkaar-
tidele ning saadame jõulu-
nädalal üle Eesti inimestele, 
kes on sel aastal jõulupühade 
ajal üksi. Seeläbi märkame 
neid ja valmistame sellega 
üheskoos pisut jõulurõõmu, 
mida muidu ehk ei oleks,“ sel-
gitas Adamberg.

Ta lisas, et nii jõuavad 
jõulukaardid kümnetesse 
hooldekodudesse, aga ka üksi 
elavate inimesteni nii Tartu-, 
Võru-, Jõgeva-, Viljandi-, 
Pärnumaal, kellest on teada 
andnud nii hoolekandeasu-
tused kui ka naabruskonnas 
elavad inimesed.

Kuulutaja

Pühadel üksi olijatele 
saab jõulusoove saata
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PAKUN TÖÖD

• Otsin osavate kätega 
meest, kes paar lampi ja 
pistikut paika paneks. 
Tel 5614 5186 

• Pakume tööd talvepe-
rioodiks tublile ehitus-
mehele, tubastes tingi-
mustes korteri remon-
diks. Tel 5887 4745 

• Ettevõte otsib oma 
meeskonda oskuste ja 
kogemustega müürila-
dujaid ja tänavakivide 
paigaldajaid. Tel 5347 
7840

OTSIN TÖÖD 

• Naispensionär otsib 
mingisugust tööd (hool-
duskoristamine). Tel 
5808 5260

Töötamine pühade ajal
24., 25., 26. detsember ning 
1. jaanuar on riigipühad, 
mis on reeglina töötajate 
jaoks vabad päevad. Pühade 
ajal töötavatele inimestele 
tuleb maksta töötatud aja 
eest kahekordset töötasu. 
Riigipühade eel (23. ja 31. 
detsembril) tuleb kõikide 
töötajate tööpäeva lühenda-
da kolme tunni võrra.

Riigipühade eel tööpäeva 
lühendamine on tööandja 
kohustus. Lühendada tuleb 
tööpäeva pühadele eelne-
vatel tööpäevadel ehk 23. ja 
31. detsembril. Tööpäeva 
lühendamine ei sõltu töö-
päeva kestusest. Näiteks kui 
inimene töötab osaajaga ai-
nult kolm tundi päevas ei 
pea riigipüha eelsel päeval 
tööle tulema.

Kui tööandja majandus-
tegevus ei võimalda tööpäe-
va lühendada, tuleb saavuta-
da töötajaga kokkulepe töö-
tamiseks pühade-eelsel päe-
val nagu tavalisel tööpäeval. 
Kui töötaja on sellega nõus, 
loetakse pühade-eelsel töö-
päeval lühendamata jäetud 
kolm tundi ületundideks 
ning hüvitatakse vastavalt 
seadusele kas tasulise vaba 
aja andmisega või kokku-
leppel rahas 1,5-kordselt. 
Summeeritud tööajaga töö-
tajate ületunnid selguvad 
arvestusperioodi lõpuks 
ning need hüvitatakse sama-

moodi – tasulise vaba ajaga 
või kokkuleppel rahas. Kui 
töötaja ei nõustu pühade-
eelsel päeval töötama täis-
tööpäeva, ei tohi tööandja 
teda selleks sundida.

Riigipühal töötatud tun-
dide eest tuleb töötajale 
maksta kahekordset töötasu 
sõltumata sellest, kas talle 
makstakse töötasu kuutasu-
na või tunnitasuna, ta töö-
tab tavapärase või summee-
ritud tööajaarvestuse alusel. 
Kui töötaja vahetus algab 
tavalisel tööpäeval ja lõpeb 
riigipühal, tuleb hüvitada 
riigipühal tehtavad tunnid. 
Ülejäänud töötunnid tasus-
tatakse aga tavalises kor-
ras. Lisatasu ei pea maksma 
sama vahetuse töötundide 
eest, mis langevad riigipü-
hale eelnevale või järgneva-
le päevale.

Tööpäeviti saab nõu kü-
sida Tööinspektsiooni in-
fotelefonil 640 6000. Küsi-
muse võib saata ka e-posti-
ga jurist@ti.ee. Infotelefon 
töötab 23. ja 31. detsembril 
kuni kella 13-ni. 24., 25. ja 
26. detsembril ning 1. jaa-
nuaril nõustamist ei toimu.

Tööinspektsioon soovib kõigi-
le turvalisi ja rahulikke pühi!

Kristel Abel,
meedianõunik
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L äheneval jõuluajal soo-
vivad paljud soetada 
oma perele uue lemmik-

looma. Kuna lemmikloom on 
pereliige, kes vajab hoolt ja 
tähelepanu, siis tuletab Vete-
rinaar- ja Toiduameti meel-
de, mida tuleks kindlasti jär-
gida koera soetamisel.

Veterinaar- ja Toiduameti 
loomatervise ja -heaoluosa-
konna peaspetsialist Darja In-
jukina on vastanud küsimus-
tele, millega kutsika soetamist 
kaaluvad inimesed sageli 
tema poole pöörduvad.

Mida tuleb kutsika soeta-
misel eelmiselt omanikult 
kindlasti uurida?

Kindlasti tasub uurida, 
kas kutsikas on enne müüki 
loomaarsti poolt üle vaadatud 
ja kiibistatud. Heaks indikaa-
toriks on kutsika väljanäge-
mine. Juhul, kui ta on loid ja 
räsitud, on tegemist ohumär-
giga. Looma heaolu tagamisel 
on oluliseks nüansiks tema 
kasvatamiseks loodud kesk-
kond. Inimene võib paluda 
enne kutsika ostmist sellega 
tutvuda.

Millised dokumendid on 
kutsika müüja kohusta-
tud uuele omanikule esita-
ma ja kaasa andma?

Kutsikas tuleb uuele oma-
nikule anda koos veterinaar-

arsti poolt väljastatud doku-
mentide ja tõutunnistusega, 
juhul kui need on olemas. 
Lisaks soovitame alati sõl-
mida kahepoolse kirjaliku 
ostu-müügi lepingu.

Kes peaks rahastama 
enne kutsika ostu soorita-
mist teostatavad tervise-
uuringud?

Enne ostu sooritamist lasub 
vastutus kutsika eest müü-
jal. Juhul, kui potentsiaalne 
ostja soovib läbi viia täien-
davaid terviseuuringuid, on 
nende rahastamine osapoolte 
kokkuleppe küsimus.

Leidsin kutsika, kes mulle 
väga meeldib, kuid tema 
hind tundub turu keskmi-
sega võrreldes äärmiselt 
odav. Kas mul on põhjust 
muretsemiseks?

Kutsika odav hind ei pruugi 
anda põhjust muretsemiseks. 
Näiteks võib tavalisest oda-
vamat hinda seletada sellega, 
et pesakonnast on järgi jää-
nud viimane kutsikas, kellele 
soovitakse võimalikult ruttu 
kodu leida. Ometi tuleb oda-
vama hinna puhul olla tähele-
panelik ja uurida põhjalikult 
müüja tausta.

Millised erinõuded kohan-
datakse välismaalt osteta-
vatele kutsikatele?

T eisipäeval toimunud 
virtuaalsel konverent-
sil anti keelekümblus-

programmi kvaliteediauhind 
Sillamäe lasteaiale Päikseke ja 
kuulutati välja keelekümblus-
programmi sõbrad.

Haridus- ja Noorteameti 
õppekava ja õppevara osa-
konna juhataja Kristjan Oadi 
sõnul pälvis lasteaed Päikseke 
auhinna „Keelekümblusasu-
tus 2020“ just hea koostöö 
eest huvirühmade ja partneri-
tega. „Päiksekese keelekümb-
lusõpetajaid tuleb eriti tun-
nustada selle eest, et nad pi-
devalt näitavad, et koos jõuab 
rohkem. Samuti on nad ees-
kujuks oma kogemuste jaga-
misel nii kolleegide vahel kui 
väljapoole oma lasteaeda. On 
muljetavaldav, kuidas Päik-
seke kasutab kõiki võimalusi, 
et laste õpet rikkamaks teha, 
nagu näiteks erinevad õppe-
käigud ja koostööüritused nii 
lasteaias kohapeal kui part-
nerite juures,“ tunnustab Oad 
lasteaia tegevust.

Sillamäe lasteaed Päikseke 
liitus keelekümblusprogram-
miga 2008. aastal ja 2020/21. 
õppeaastal tegutseb lasteaias 
kuus keelekümblusrühma.

Virtuaalkonverentsil kuu-
lutati välja ka neli valdkonna 
spetsialisti, kes pälvisid tiitli 
„Keelekümblusprogrammi 

Selgusid keelekümblusprogrammi 
kvaliteediauhindade saajad

Foto: hm.ee

sõber 2020“. Keelekümblus-
programmi sõbra aunimetus 
antakse iga-aastase austus-
avalduse ja erilise tunnustuse-
na keelekümblusprogrammi 
arengu otsustava mõjutamise 
eest. Allpool tänavu auhinna 
pälvinute tutvustus.

Natalja Mjalitsina – kaua-
aegne keelekümbluse eestve-
daja, inimeste ühendaja, hoid-

ja ja innustaja.
Virve Laube ja Marga 

Napp – Pärnu linnavalitsuse 
haridusosakonna spetsialistid, 
kes on keelekümblusprog-
rammi edendajad Pärnus ja 
aktiivsed kaasalööjad üleriigi-
lises võrgustikus.

Anne Roos – on olnud pik-
ka aega Tapa valla haridus-
spetsialist ning novembrist 
Harno mitmekeelse büroo 
töötaja. Anne on keelekümb-
lusprogrammi edendaja Ta-
pal, aktiivne kaasalööja ülerii-
gilises võrgustikus ning olnud 
kahesuunalise keelekümbluse 
juurutaja alates 2016. aastast 
Tapa lasteaias Vikerkaar ja 
septembrist 2020 Tapa vene 
põhikoolis.

Keelekümblusprogrammi 
kvaliteediauhinnaga tunnus-
tatakse keelekümblusprog-
rammiga liitunud haridus-
asutusi silmapaistva panuse 
eest keelekümblusprogrammi 
rakendamisse ja arendamisse. 
Kvaliteediauhinda antakse 
välja alates 2012. aastast, seda 
on senini pälvinud 13 laste-
aeda ja 13 kooli. Alates 2013. 
aastast koordineerib keele-
kümblustegevusi Haridus- ja 
Noorteamet (kuni 01.08.20 
SA Innove).

Kuulutaja

Lemmiklooma soetamisel tuleb olla tähelepanelik

Foto: pixabay.com

Esmalt tuleb kindlasti 
veenduda, et loom vastaks 
Eestis kehtestatud nõuetele. 
Välismaalt ostetud kutsika 
puhul on oluline, et ta oleks 
märgistatud mikrokiibiga 
ja vaktsineeritud marutaudi 
vastu enne päritoluriigist lah-
kumist. Lisaks peab loomaga 
kaasas olema lemmiklooma-
pass. Väljastpoolt Euroopa 
Liitu ostetud kutsikatel peab 
seevastu olema lähteriigi pä-
deva asutuse poolt väljastatud 
veterinaarsertifikaat.

Kuidas toimub täna lem-
mikloomade üle piiri 
toomine?

Paljude riikide piirid on su-

letud reisimiseks, mille tõttu 
võib uue pereliikme Eestisse 
toomine olla raskendatud. 
Enne kutsika ostmist tuleks 
esmalt tutvuda transpordi 
võimalustega. Juhul kui soo-
vite kasutada loomakulleri 
teenust, siis tasub teada, et 
lemmikloomade transporti-
misega võib Euroopa Liidus 
tegeleda ainult veoloaga ve-
daja, kelle transpordivahend 
on lemmikloomade vedami-
seks sertifitseeritud.

Kuidas tunda ära ohumär-
ke, et müüja varjab kutsi-
kaga seotud infot?

Ohumärgiks on näiteks see, 
kui müügikuulutuses soovi-

takse transpordi- või kindlus-
tuskulud saada ettemaksuna, 
mis võib viidata võimalikule 
petuskeemile. Kahtlusi peaks 
tekitama seegi, kui müüja 
põikleb küsimustest kõrvale 
ega esita vajalikke dokumen-
te. Samuti olukord, kus po-
tentsiaalse ostjaga soovitakse 
tehing sooritada neutraalsel 
pinnal, koerte kasvukeskkon-
da nägemata. Lisaks on olu-
line, et enne kutsika ostmist 
kontrollitaks müüja usaldus-
väärsust. Abiks on siinkohal 
internet ja Eesti Kennelliit. 
Selliselt on võimalik tõkesta-
da n-ö kutsikavabrikute te-
gutsemist, kus odava hinnaga 
kaasnevad enamasti suured 

veterinaararved.

Mis võib juhtuda, kui kut-
sikas ei vasta Euroopa Lii-
dus kehtestatud nõuetele?

Juhul kui lemmikloom ei 
vasta nõuetele – puudub ma-
rutaudivastase vaktsineeri-
mise tõendus, lemmiklooma-
pass, mikrokiip jne, siis on 
tegemist mittenõuetekohase 
lemmiklooma toomisega rii-
ki. Sellisel juhul võib pädev 
asutus saata loomad tagasi pä-
ritoluriiki, isoleerida loomad 
karantiini või kõige kurvemal 
juhul tuleb loom eutaneerida. 
Kõigi nende tegevuste juures 
kaasneb majanduslik kulu, 
mille peab kinni maksma loo-
maomanik ning see võib üle-
tada looma hinda mitu korda. 
Seetõttu tuleb viia end kurssi 
kõigi kehtivate nõuetega.

„Vältimaks hilisemaid eba-
meeldivaid ja ootamatuid ül-
latusi, tasub kutsikat puudu-
tavate oluliste dokumentide-
ga, tema tervisliku seisundiga 
ja teostatud vaktsineerimis-
tega tutvuda juba enne lem-
mikule uue kodu pakkumist,“ 
paneb Injukina inimestele 
südamele. Ta lisab, et järje-
pideva teadlikkuse tõstmi-
sega soovib Veterinaar- ja 
Toiduamet kaasa aidata selle-
le, et Eestis elaksid õnnelikud 
ja terved loomad.

Kuulutaja
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OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt kliendi 

joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus (vaja-

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

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

KINNISVARA

• Müüa (ka pikaajalise järel-
maksuga) või üürida (taga-
tisraha nõue) Tapal korter 
1toaline ja  eriplaneeringuga 
korter, 3 tuba + köök, 2 x dušš, 
2 x WC, saab kasutada kahe 
eraldi 1toalise korterina, ahi-
keskküte + õhksoojuspump + 
2 x konditsioneer, möbleeritud, 
5 minutit rongi peatuseni. Või-
malik ehitada pööningukor-
ter-keldris saun. Üür alates 100 
€/korter + maksud. Hind 26 000 
€. Vahetus variandid. Tel 5648 
8989

• Müüa Tamsalu kesklinnas 
ilusas kohas 2toaline remon-
ti vajav ahjuküttega korter, 
telliskivi majas. II korruseline 
maja, korter asub  I korru-
sel. Aiamaa, puukuur, kelder. 
Hind 7900 €, tingi. Tel 5551 
8067

•  Müüa 2toaline rõduga kor-
ter Aseris. Tel 5632 7008

• Müüa korter Rakvere lin-
nas Küti 17, (41,7 m2). Korter 
soe päikesepoolne. Alusta-
tud renoveerimine, aknad 
vahetatud. Hind 35 700 €. 
Tel 5838 5454, eesti keeles ja 
vene keeles. Tel 5553 0344, 
vene keeles

• Müüa Kundas 3toaline (49 
m2) remonditud korter koos 
uue sisustusega või vahetada 
1toalise korteri vastu Rakve-
res. Tel 5894 2895

• Müüa 3toaline ahjuküttega 
korter Ubjas. Remonti vajav. 
Tel 5365 4047

• Müüa  4toaline korter Kaevu 
6, Rakvere linn. Otse omani-
kult, kehtiv hindamisakt on 
olemas! Korter asub I korrusel, 
(71,9 m2). Hind 69 000 €. Tel 
5300 4767

• Müüa 5toaline maja Vinni 
alevikus. Ehitusaasta 1983, 
üldpind 93 m2, krunt 1415 
m2. Maja juurde kuulub ga-
raaž, välikelder ja väga heas 
korras aed. Hoone on väljas-
tpoolt renoveeritud (aknad 
vahetatud, uus välisfassaad 
ja katus), osad siseruumid/
toad on remonditud.  Tsent-
raalne vesi ja kanalisatsioon 
ning oma keskküttesüsteem 
(küttepuudega) ja õhksoo-
juspump, lisaks ka töös-
tusvool.  Hind 129 000 €.  
Helista otse omanikule tel 
5685 5008

• Müüa kaks kanaliga garaaži 
Rakveres Ussimäel. Elekter 
olemas. Hind kokkuleppel. 
Lisainfo tel 506 7820

• Elamumaa ligi hektarisuu-
rune. Krundil on nii looduslik 
rohumaa kui kõrghaljastus. 
Asub Lääne-Virumaa põhja-
poolse avara looduse keskel. 
Juurdepääs asfaltkattega teelt. 
Elektriliitumine krundi piiril. 
Hind 8450 €. Küsi lisainfot tel 
5555 4745 ja e-mail inurmits@
gmail.com

OST

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

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

• Ostan väiksema korteri Rak-
kes või Simunas. Tel 5669 3339

• Ostan garaaži Rakveres, võib 
vajada remonti. Tel 5340 3775

• Soovin osta garaaži Rakveres. 
Tel 504 3520

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 
5592 9942

• Soovime osta väiksema maa-
lapi (5000-10000 m2) oma unis-
tuste kodu rajamiseks. Asukoht 
võiks jääda Rakvere või Haljala 
valla piirkonda. Tel 5301 3873

• Ostan talumaja koos maaga 
ca 5 hektarit. Hooned võivad 
vajada remonti. Vaatan üle kõik 
pakkumised. Tel 5666 9006

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad ööma-
ja Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 516 4685

• Anda üürile Rakvere linnas 
kõigi mugavustega möbleeri-
tud 1toaline korter (26,7 m2).
Tel 5029052

• Anda üürile 1tolaine kõigi 
mugavustega möbleeritud 
korter, renoveeritud majas 
Sõmerul. 180 € + kommunaal-
maksud. Tel 523 4376

• Üürile anda 2toaline kõigi 
mugavustega korter Rakveres, 
Lennuki tn. Üür 250 € + kom-
munaalmaksud (ei lisandu KÜ 
laenumaksed). Ettemaks 500 €. 
Tel 5809 6616

• Anda üürile 2toaline ahjuküt-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Dušš, WC, lisaks ahjuküttele 
õhksoojuspump. Tel 554 5090

•Anda üürile kõigi mugavus-
tega 2toaline korter Rakveres. 
Tel 5341 4807

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B3, 1991. a. 
1,8. 66kW, heas sõidukorras. 
Järgmine ülevaatus 05.21. a. 
Hind 650 €. Rohkem infot tel 
5356 2105

• Müüa Hyundai Getz. 1,5 
diisel, 65 kW, luukpära, 5 ust. 
Väga heas korras. Hind 2300 €. 
Tel 5302 9943

• Opel Meriva, 1,9 bensiin, 
64kW, punane, läbisõit 201 000 
km. Väga heas korras. Ülevaa-
tus kehtib 11.2021. a. Hind 1200 
€. Tel58772173

• Müüa Volkswagen Caravelle, 
2014. a. Hall, diisel, 9 kohta, 
automaat. Tel 5197 2779

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

• Ostan kõikide Javade osi ja 
GAZ 51 tuletoru. Tel 5558 5956

• Autode kokkuost: sõidukor-
ras, avariilised, kaua seisnud ja 
vanarauaks. Tel 5807 3949

• Soovin osta korraliku VAZi, 
mida on kasutatud ainult 
suvehooajal. Helista ja paku 
julgelt. Tulen kohale ja vaa-
tan üle, asukoht ei oma täht-
sust. Võib olla registrist maas 
või pikalt seisnud. Tel 5394 
9760

• Ostan sõidukeid, kau-
bikuid ja maastureid igas 
seisukorras! Raha kohe kät-
te! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, 
maksan rohkem! Tel 5355 
5848

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid. Võivad olla seisnud, 
remontivajavad, avariilised, 
heas korras jne.  Maksan 
head hinda! Huvi pakuvad 
ka vene masinad. Romud 
kustutan registrist. Tel 5357 
7108

• Ostan sõidukeid igas sei-
sukorras üle Eesti! Võib va-
jada remonti! Ei pea omama 
ülevaatust ega kindlustust! 
Lääne-Virumaal tulen ko-
hale 30 minuti jooksul. Paku 
julgelt oma sõidukit telefo-
nil 5309 2650

• Sõidukite kokkuost üle 
Eesti! Lääne-Virumaal tu-
leme kohale 15 minutiga ja 
maksame parimat hinda! 
Pakkuda võib ka vigaseid, 
avariiliseid või seisnud ma-
sinaid. Arveldamine sulara-
has! Helista 5631 1001

• Ostan seisnud, remontiva-
javaid, avariilisi, heas korras 
jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise kor-
ral tulen kohe järgi. Arvelda-
mine ja dokumentide vormis-
tamine kohapeal. Tel 5376 2575

• Ostan igas seisukorras 
sõidukeid/maastureid/
kaubikuid! Huvi pakuvad ka 
väga vanad autod ja uuniku-
mid! Vajadusel puksiir! Ar-
velt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku 
julgesti! Tel 5565 9595

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

 

•  Transpordi teenus väik-
sema veoautoga, kande-
võime 3 tonni, kraana. Hin-
napakkumised tasuta. Info 
5619 9994, ehitusabi24@
online.ee

• Rentida suur buss Sprin-
ter. Kaubaruum 4,2 x 1,7 m. 
Kolimiseks, veoteenuseks 
vms. Saab vedada ka 6 m 
pikkuseid asju. Hind 50 €/
ööpäev. Lisandub kütus. Tel 
511 1856
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

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

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

 

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

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

AAAAnnnvvvvvvooooooorrrrrraaaaaaa OOOOOOOOOÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
TÕTÕTÕT STSTSTS ETETTTTE EEEEEEEEEEE NUNUUUUNUNNN SSSSSSS

VEVEEEOTTTOTO EEEEEE NUNUNUNUUUN SSSSS
5225252444 656565212121

ininfo@a@aanvvnn ororro a.aa eeeeee

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

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

• Reovee- ja fekaalivedu 
Lääne-Virumaal. Raskaka-
evude tühjendus. Teenin-
dame iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5330 5970

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

• Teeme korteritele ja van-
nitubadele remonti. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

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

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Lammutustööd koos pra-
hi äraveoga. Tel 5553 0770

• Teostame kõiki ehitus- ja 
remonttöid nii eramutes kui 
korterites, vannitoad, sisevii-
mistlus, soojustamine, vood-
rid jne, santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info tel 
5808 5965

• Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, remont ja rõn-
gaste vahetamine. Kaevu-
pealsete ehitus. Tel 5840 0240

• Teostame eramajade venti-
latsiooni töid, täislahendus! 
Hinnad mõistlikud. Küsi pak-
kumist! Tel 5197 0125

•  2 ehitusmeest teevad 
ehitustöid: betoonitööd, 
üldehitus, vannitoad, sep-
tikute ja kanalisatsiooni 
süsteemide ehitus, jne. 
Hinnapakkumised tasuta. 
Tel 5619 9994

• Ventilatsioonisüsteemide 
paigaldus ja hooldus. Ventilat-
siooniseadmete müük. Parim 
Õhk OÜ, parimohk@gmail.
com. Tel 53481874

• Treppide ja varikatuste ehi-
tus. Tel 5380 0863

• Lammutustööd koos sodi 
äraveoga. Tel 5380 0863

• Kõrvalhoonete ehitus, ga-
raažid, saunad, grillimajad, 
puukuurid. Tel 5380 0863

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Lammutus, ehitus, sisevii-
mistlus, toru- ja elektritööd 
(pahteldus, värvimine, tapee-
timine, plaatimine, liistutami-
ne). Tel 504 5560

• Terrasside-, varjualuste- 
ja kuuride ehitus. Tel 5553 
0770

• Korterite, vannitubade 
remont. Tel 5553 0770

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

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

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

• Teostan maalri ja sise-
viimistlustöid, vannituba-
de remont ja plaatimine. 
Tel 5684 3839, https://www.
facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• Pleki kantimine: valmista-
me plekke vastavalt kliendi 
soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõ-
duga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundu-
sel. www.kenriko.ee. Tel 508 
3305

• PUR VAHUGA SOOJUSTA-
MINE. Tel 5565 3842, www.
pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE. info@estpur.ee, tel 
5347 6567

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, korstna-
pühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong 
pakub küttesüsteemide 
paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesa-
long@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

• 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

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Mahutite ja septikute 
müük ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide paigal-
dustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

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

PAIGALDUS

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Küte, vesi, 

kanalisatsioon, 
jäätunud torude 

sulatus
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• 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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Turu kaubamaja II korrusel!

Meeste juuste lõikus 
10-15 €

 Naiste juuste lõikus 
10-15 €

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

Avatud:  E-R 9-17, L 9-14
Tule uudistama! Tel 526 9069

TEENINDAN ELAVAS 
JÄRJEKORRAS

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Ootame tööle NAISTEJUUKSURIT, 
kasuks tuleb ka meestelõikuse oskus. 

Tel 5897 9293

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

•ROLLERID, ATVD suure 8-tollise rat-
taga 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva raami 
kõrgusega; 140CC  õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas
3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

MUUD TEENUSED

• Soojuspumbad, müük ja 
paigaldus. Meilt ostetud soo-
juspumpadel hooldus soo-
dushinnaga. TASUTA kon-
sultatsioon. Calidum OÜ. Tel 
5818 0046

• Vajad abi hagiavalduse või 
mõne dokumendi koosta-
misel? Kirjuta kvoigusabi@
gmail.com

• Müün, paigaldan ja re-
mondin õhksoojuspum-
pasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Pakkuda raamatupidamis-
teenust ettevõtetele. Huvi 
korral ühendust võtta numbril 
+3725824 1050 või e-maili teel 
karlleopart@gmail.com

• Pakun lemmikloomade pü-
gamisteenust sulle sobilikus 
asukohas: pügamine, küünte 
lõikus, paunade kontroll jm. 
Oman pikaaegset töökoge-
must veterinaari abina. Võta 
ühendust ja lepime täpsemad 
tingimused kokku! Tel 505 
6412, e-post: koppel.liiake@
gmail.com

• Jouluvana.webs.com, jõulu-
vana tuleb külla, ka interneti 
vahendusel

• Pehme mööbli remont veo 
võimalusega. Tel 506 1547

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

•  Pööningute ja keldrite 
puhastus, samas ka prahi 
ära vedu. Tel 5553 0770

• Soojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, re-
mont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad 
al 395 €. Õhk-vesi soojus-
pumpade müük, paigaldus 
(Daikin, Thermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

• KALEVBAND, tantsumuusi-
ka igale eale! Tel 518 5318

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

• Tele- ja SAT seadmete müük 
ja paigaldus, era- ja korterma-
jadele. OÜ Ertesantenn. Tel 
5340 7808

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

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Ära anda pruuni ustega köö-
gikapp ja müüakirjutuslaud. 
Tel 551 7090

• Müüa väiksemaid jõulu-
kuuski 1-1,2 m, Rakveres. Tel 
5566 3501

• Müüa saunakeriseid. Tel 
5380 0863

• Müüa odavalt automudeleid. 
Tel 5390 4654

• Müüa lahtikäiv tugitool 30 €, 
pimendav ruloo(bordoo) 15 €. 
Tel 5566 9310

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusos-
tud majapidamiste likvideeri-
misel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 
7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristall 
nõusi- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

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

• Ostan Norma/Salvo ja tei-
si NSVL aegseid mänguau-
tosid ning vanu 1970–1990. 
a valmistatud Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

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

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanavara ja 
kaasaegset kila-kola, raama-
tust mööblini ja vean ära teie 
mittevajalikud esemed. Tel 
503 1849

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel või kolimisel seisma 
jäänud esemeid. Tel 503 1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju 
ukse, kruusatangid, alasi ja 
muud garaaži raua kolu. Tel 
503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. 
Tel 5555 5527
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KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, 
kuiv lepp - hind alates 55 €/
rm, saadaval ka sangleppa 
ja kaske. Puulõhkumistee-
nus halumasinal - hind ala-
tes 8 €/rm. Puud on laotud 5 
m3 alustele, võimalusel saab 
ka väiksemale alusele. Puu 
pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Viru-
maa

• Müüa kuiv lepp 30 cm,  40 l, 
2,50 €. Kuiv kask 30 cm, 40 l, 3 
€. Kase-puitbrikett alusel 960 
kg, 150 €. Segu puitbrikett alu-
sel 145 €. Turbabrikett alusel 
140 €. Pellet 975 kg (hele) 195 
€. VEDU TASUTA! Tel 5373 
3626

• Kuiv ja pakitud küttepuu. 
Transport tasuta. Tel 5660 3585

• Müüa soodsalt küttepuid. 
Tel 506 0177

• Müüa kuivi ja tooreid kütte-
puid, koos kohaletoomisega. 
Tel 514 3328

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud: sanglepp, lepp, kuusk. 
Kuivad ja toored. Kütteklotsid 
40 l kotis, hind 1,80 €.  Tel 5192 
4320

• Müüa küttepuid, briketti, 
pelletit 6/8 mm, kivisüsi. 
Transport hinnas. Tel 5390 
0545

• Müüa küttepuid aastaring-
selt koos kohale toomisega, 
veokile laotult 5-15 m3 ja too-
red 30-50 cm, kuivad 38, 50 cm, 
hinnad soodsad. Tel 503 0311

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l 
võrkkotis, 2,50 €. Müüa kuiv 
kask 30 cm, 40 l võrkkotis, 3.00 
€. Müüa kase-puitbrikett 96 
tk alusel 960 kg, 150 €. Müüa 
turbabrikett 86 tk alusel ca 900 
kg, 145 €. 

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. 
Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja 
lõhutud kuivi küttepuid. Mii-
nimumkogus 2 m2. Tel 504 
5632

• Müüa soodsalt 3 m kütte-
puud. Tel 5074 553

•  Mü ü a  s o o d s a l t  kü tt e -
puid  koos veoga.  Asume 
Kadrina lähedal. Tel 5377 
4627

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõima-
lus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Rakvere 
Kütteladu müüb 
Kasepuitbrikett 

130 €/alus
Turbabrikett 

125 €/alus 
Küttegraanuleid 

(6 ja 8 mm) 185€/alus
Kivisüsi 

al. 200 eur/tonn 
Transpordivõimalus. 

Narva 17, tel. 5566 9440, 
www.algaveod.ee

Jõulusoodus!
Viru Halud OÜ 
müüb kõrge 

kütteväärtusega

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

•Kuiv lepp 26cm 
võrkkotis 

hind 2,5 eur/kott
•Kuivad klotsid 

võrkkotis 
hind 2 eur/kott

EHITUS

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, freesasfalti, 
graniitsõelmeid, liiva, hal-
jastusmulda. Suuremate 
koguste tellimisel koostame 
hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5463 8919

• Ostan saematerjali, OSB 
plaati, kivivilla, eterniiti, võib 
ka väikestes kogustes olla. Tel 
5380 0863

• Soovin osta kahte ve-
ne-aegset raudbetoon lae-
paneeli mõõtudega: 12 m 
pikk ja 3 m lai. Tel 5397 2245

• Müüme katusematerjali 
otse tootjalt: plekk, eterniit, 
kivi, sindel. Samas ka paigal-
dus. Tel 5553 0770

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

METS

• Saemeeste brigaad teostab 
raieteenust ja võsalõikust. Pu-
hastame kraavid ja teeservad 
võsast ja suurtest puudest. Tel 
506 0777 

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

OST
• Ostan MTZ 82 soovitavalt 
väikese kabiiniga, samas müüa 
2- hõlmane ader. Tel  5836 
4842

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

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

• Ostan vanemaid seisma 
jäänud  es emeid .  Vanast 
naelast kuni mööblini. Tel 507 
9984
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HINNAD RAKVERE TURUL 17. DETSEMBER 2020 
RAKVERE TURG LAADA 39  AVATUD T  L 8.OO  16.OO

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM HIND KÕRGEIM HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (till, r.sibul, 
petersell)

kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 8,00

Tomat (Poola) kg 3,80

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Punapeet kg 1,00 1,50

Kõrvits kg 0,80

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

TURUL JÕULUKUUSKEDE MÜÜK!

Laupäeval, 19. detsembril turul  Peipsi kala 
(värske ja suitsutatud) müük!

MÜÜGIL SOOJAD KUDUMID (SOKID, KINDAD, MÜTSID) 
JA KALMUSEADED!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada ka 
VEEBIKESKKONNAS. 

Kuulutus ilmub 
nii internetis 

kui ka paberlehes. 

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud E-R 9-17

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Näpi Mööbel
Näpi tee 20A

E ja L 9-14
T-R 9-18

P-suletud
Tel 529 2692

• Ostan vanu nööpe. Tel 
5396 0504

• Ostan ENSV aegseid laste 
mõttemänge, konstruktori 
ja Norma lelusid. Tel 510 7541

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanavara ja 
kaasaegset kila-kola, raama-
tust mööblini ja vean ära teie 
mittevajalikud esemed. Tel 
503 1849

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel või kolimisel seisma 
jäänud esemeid. Tel 503 1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju 
ukse, kruusatangid, alasi ja 
muud garaaži raua kolu. Tel 
503 1849

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215

• Ostan vanu raamatuid, 
piibleid, ehteid, käevõrusid, 
merevaiku, sõlgi, setu ehteid 
(suur sõlg alates 500 €), hõ-
berublasid, hõbedat, uure, 
münte, paberrahasid, mär-
ke, kaitseväe ja Kaitseliidu 
märke, kiivreid, medaleid, 
kohvikanne, piimakanne, 
Langebrauni ja Lorupi too-
dangud, fotoaparaate, fo-
tosid, fotoalbumeid, doku-
mente, diplomeid, maale, 
seinapilte, ikoone, kujusid, 
Eesti vapiga või lipuga ese-
meid, vanu kommipabereid, 
tikutoose, õllepudeleid. Iga-
suguse vanavara ja kunsti 
ost! Raha kohe! Tel 5649 
5292

• Ostan igasuguseid vanu 
raamatuid. Enne 1940. a 
trükitud täisnahkköites raa-
matute eest maksan kuni 
100 € tükist! Samuti ostan 
vanu dokumente, diplo-
meid, tunnistusi, hinna-
kirju, katalooge, lendlehti, 
plakateid, reklaame, plekist 
silte, piibleid, ehteid, sõl-
gi, merevaiku, hõbedat, 
münte, hõberublasid, pa-
berrahasid, märke, meda-
leid, fotosid, fotoalbumeid, 
maale, seinapilte, kujusid ja 
kujukesi (memm, taat, nai-
sefiguurid jne). Igasuguse 
vanavara ja kunsti ost! Tulen 
ise kohale - raha kohe! Tel 
5649 5292

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. 
a) postkaarte, fotosid, albu-
meid, koos fotodega, marki-
dega ümbrikke. Ka kollektsioo-
nidena. Teemad – linnavaated, 
pulmad, matused, inimesed, 
pühadekaardid, sõjaväelased 
jm. Täiskirjutused hinda maha 
ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749

• Ostan kokku nõukogude 
aegset elektroonikat. Ost-
silloskoobid, EW Raadio, 
sagedusmõõturid, generaa-
torid, voltmeetrid, raadio-
jaamad, lennukite elektroo-
nika, raadiosaatjad, arvutid, 
trükkplaadid, raadioside 
komponendid, KM-kon-
densaatorid, isekirjutajad. 
Kõik nõukogude elektroo-
nika. Helistage 8-22.30. Tel 
511 1203

TEATED

 • Kalvi Pender Kadrinast soo-
vib OÜ MarilynKerrole ja 
tema kollektiivile, kes peab 
unikaalset loodusabi firmat 
Rakveres, Laada 14. Kus müü-
gisaalis on väga looduslik suur 
potikask ja üleval papagoide 
puurid, ravikivide riiulite all 
aedikus merisead ja leti ees 
virkalakeste akvaarium koos 
rõõmsa klienditeenindusega 
ning ümberringi lilled, mis te-
kitavad hea aura ja südamesse 
rahulduse. Seega Kalvi tänab ja 
soovides head vana aasta lõp-
pu ja paremat uut aastat koos 
parema vastupidava tervisega. 
Kalvi Virumaalt, Kadrinast

 Personaalne koeraomaniku 
nõustamine/koolitamine 
koera kodus või veebis. 

Igale koerale ja tema pe-
rele tuleb läheneda perso-
naalselt ja seda ma teengi. 

Keskendun jõuvabale ja 
positiivsele treeningule. 

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

eemal olema. 

Terve Koer OÜ
info@tervekoer.ee

5813 9207 
FB/Instagram: Terve Koer 

TUTVUS

• Kallis päkapikk kingi mi-
nule jõuluvana. Vanus võiks 
olla 60+ aastat. Seiklejatel ja 
napsivendadel palun mitte he-
listada, võib ka olla näärivana. 
Tel 5792 1125

•  Üksik mees Rakverest tutvub 
üksiku, pikemat kasvu naisega 
vanuses 60-aastat. Kes oleks 
hea perenaine, tantsupartner, 
kellega koos jõule veeta küün-
lavalgel. Tel 554 6490

• 59-aastane pikem mees, ei 
suitseta, tutvub saleda naise-
ga. Tel 5348 9906

MUU

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

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

• Nipi Öku korrutamise 
kaardid (11 tk). Igal kaardil 
on ühe numbrigrupiga (0-
10) korrutustehted ja nipid 
teadmiste kinnistamiseks. 
Lustakamaks õppimiseks 
on kaartide teisel poolel 
mäng vastava numbrigru-
piga korrutamise kohta. 
Kaartide mängudega pool 
kannatab korduvalt kirjuta-
mist ja kustutamist. Parim 
vahend kirjutamiseks on 
näiteks vildikas või marker. 
Kustutamiseks sobib kuiv 
pabersalvrätik. Ägedat õp-
pimist! Täringud ja nupud 
ei kuulu komplekti! Hind 
8 €. E-mail: nipikaardid@
gmail.com

Sügav kaastunne 
Ülo-Sulevile ja Kaidole  

SILVIA LOOSI
kaotuse puhul. 

Mälestavad 
Tapa, Turu tn.14, 
esimese trepikoja 

naabrid.
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Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja paberlehes, kuulutuste portaalis ning 

Kuulutuste Facebooki lehel

TÄNA MAAILMAS

 Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

Helista 32 25 093

 Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

 Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi Toidukaubad kaupluses „Joogid”. 
Kauplus avatud  iga päev 10-22

Meenutades ooperitäht 
Hans Miilbergi
2. detsembril lahkus Rahvusooper 
Estonia kauaaegne solist ja tore 
kolleeg, bariton Hans Miilberg 
(pildil). Ankeedi järgi oli Hans 
Miilberg sündinud 25. mail 1945. 
aastal ja sai tänavu 75-aastaseks.

1964 lõpetas ta Sindi töölisnoor-
te keskkooli. Õppis 1971–1972 
Tallinna muusikakoolis Harald 
Noodla lauluklassis ning lõpetas 
1978. aastal Tallinna riikliku kon-
servatooriumi. Hans Miilberg lau-
lis aastatel 1972–1977 Eest Raadio 
segakooris ning oli Estonia teatri koosseisuline solist aastail 
1977–2006.

Teatrikalendri järgi pidi 27. mail toimuma kauaaegse Esto-
nia solisti Hans Miilberg 75. juubelit tähistav pidulik kont-
sert-etendus „Operetikuningas Imre Kalman“. Peaosades 
lisaks Miilbergile ka Helgi Sallo. Aga mis parata, kui elus ja 
teatrielus oli eriolukord. Kui nii võib öelda, siis, viirus „vaatas 
pealt“, aga publikule jäi eesriie suletuks.

Elus on asju, olukordi, mida ei olegi võimalik ette näha. 
Juubelietendus sügisel siiski toimus, kuid eesriie jäi opereti-
kuninga jaoks ka seekord suletuks, teda asendas lavastaja Jaak 
Jõekallas.

Vahel öeldakse, et sõna „näitleja“ tähendab diagnoosi – 
tahab kogu aeg olla laval ja rambivalguses. Hans Miilber-
gi kohta see ei käinud. Tema oleks võimalikult kaua olnud 
töövalguses ehk proovis. Üht suhtumist Hans elu jooksul ei 
muutnud: „Lauljana olen igavene õpilane. Harjutama peab 
iga päev.“

Nelikümmend kolm aastat tagasi kirjutati Hans Miilberg 
Estonia teatri solistide koosseisu. Ta on laval kuipalju laul-
nud, tantsinud, steppinud, mänginud ooperi- ja operetirolle, 
aga ise arvas: „Ei ole ma olnud tõupuhas ooperikangelane ega 
operetikoomik.“

Ometi on Miilberg olnud laval pastor Lempelius, türklane 
Mustafa Bei, parun Zupan, linnupüüdja Papageno... Tema 
lauljateed jääb kaunistama 60 rolli.

„Ma olen ühtekokku mänginud viies Mozarti ooperis ja 
Mozart on minu lemmikhelilooja,“ on Miilberg öelnud.

Konservatooriumi viimasel kursusel jätkusid Jenny Siimo-
ni õpilase Hans Miilbergi õpingud Teo Maiste lauluklassis ja 
siis mängis ta ka koos oma õpetajaga Estonia laval.

„Tore oli õppida tugeva laulja juures. Aga mul ei lähe mee-
lest, kuidas Don Giovannit lauldes tundsin end ikka ebakind-
lana, kui pidin Leporellole, keda mängis Teo Maiste, ütlema: 
„Oh, sina tõbras, sina lontrus!“ Ikkagi oma õpetaja! Aga kui 
ta enne vahuveiniaariat kõrva sosistas, et ole nüüd tubli, võta 
ennast kokku, siis oli kindel tunne küll,“ on ooperikuningas 
meenutanud.

Konservatooriumi teisel kursusel kõlanud aeg-ajalt vihjeid, 
kas Miilberg on ikka teatri perspektiiviga laulja. Aga kui kol-
mandal kursusel tegid laulutudengid Mozarti „Figaro pulma“, 
Hans Miilberg krahv Almavivat, oli see tõestuseks.

Lavastaja Arne Mikule näis: „Hans Miilberg on lootustan-
dev, teatripärase olemusega noor laulja, kes orienteerub lava-
listes ülesannetes, taipab rolli sisemist olemust ja omab lava-
närvi.“ Tulevik näitas, et selles ütlemises oli tõetera sees.

Marvi Taggo

Foto: opera.ee

M oskva Punane väljak 
on oma ajaloo vältel 
näinud igasuguseid 

sündmusi, aga 1963. aasta lõ-
pus toimunu oli üllatuseks 
kõigile. Ka Moskval on oma 
rassistlik ajalugu, mida tunnis-
tab 18. detsembril 1963. aas-
tal toimunud esimene sankt-
sioneerimata nõukogude-
vastane demonstratsioon ala-
tes 1920. aastatest.

Umbes 400–500 musta-
nahalist üliõpilast marssisid 
Punasel väljakul venekeelse-
te loosungitega „Lõpp aafrik-
laste tapmisele!“, „Moskva on 
diskrimineerimise keskus!“, 
„Moskva – teine Alabama!“, 
„Me soovime inimlikku koht-
lemist!“ Manifestandid hüüdsid 
spontaanselt ka nõukogude-
vastaseid loosungeid.

Selle väljaastumise otseseks 
ajendiks oli Ghanast pärit 
29-aastase noormehe, Kali-
nini meditsiiniinstituudi tu-
dengi Edmund Assare-Addo 
surm ebaselgetel põhjustel, 
aga kõige selle taga pidavat 
olema rassistlik suhtumine, 
millega puutusid Nõukogude 
Liidus kokku Aafrika riikide 
üliõpilased.

Assare-Addo surnukeha 
leiti Moskva äärelinnast ühelt 
maanteelt. Vägivallast polnud 
mingit märki, välja arvatud 
väike arm kaelal. Kuidas sat-
tus Aafrika üliõpilane üksi-
päini äärelinna inimtühja 
piirkonda? Kuidas sattus Ka-
linini linnas õppinud tudeng 
üleüldse Moskvasse? Ja miks 
olid koos temaga pealinnas 
veel mitusada üliõpilast, kes 
õppisid Nõukogude Liidu eri-
nevates linnades?

1960. aastate alguses tihe-
nesid NSV Liidu suhted Aaf-
rika uute iseseisvunud riiki-
dega. Kui 1959. aastal õppis 
Nõukogude Liidus näiteks 
Aafrikast vaid 72 tudengit, 
siis kümme aastat hiljem oli 
neid juba 4000. Juba 1960. 
aasta märtsis saatis Mus-
ta Aafrika Tudengiliit kir-
ja tollasele riigipeale Nikita 
Hruštšovile, milles öeldi: 

1963: rassismivastane mäss Moskvas

„Vene üliõpilased on Aafrika 
üliõpilasi korduvalt solvanud 
ja jätkavad solvamist. Üht 
üliõpilast nimetati ahviks ja 
veel kaks üliõpilast said vene-
lastelt solvava kirja. Ülikooli 
administratsioon ja politsei 
ei võta kasutusele vajalikke 
meetmeid, vaid demonstree-
rivad hoopis eelarvamuslik-
kust ja erapoolikust.“

Väidetavalt läksid sageli 
konfliktid venelaste ja aaf-
riklaste vahel üle füüsilisteks 
arveteõiendamisteks. Aafrik-
laste massilised kaebused lae-
kusid saatkondadesse, ülikoo-
lidesse, erinevatesse asutus-
tesse ja organisatsioonidesse.

9. detsembril 1963. aastal 
jõudis NSV Liidu kõrghari-
duse ministeeriumisse info, 
et Ghanast pärit tudengid 
kavatsevad nädalalõpus sõi-
ta Leningradist, Kalininist, 
Harkovist kokku Moskvasse 
mingile Ghana saatkonnas 
toimuvale üritusele. Kui sel-
gus, et saatkond pole kedagi 
kutsunud, siis anti ülikoolide-
le korraldus tudengeid mitte 
lasta Moskvasse.

Sellele vaatamata kogunes 
13. detsembril Ghana saat-
konna ette Moskvas umbes 
300 noort inimest Ghanast 
ja teistest Aafrika riikidest. 
Hiljem rääkis Ghana suursaa-
dik Nõukogude Liidus John 
Banks Elliott, et üliõpilased 

olid elanud neli päeva täna-
val, joonud, lärmanud ja sega-
nud diplomaatidel töötamist, 
mistõttu saadik oli sunnitud 
koos oma perega barrikadee-
ruma saatkonda. Diplomaa-
di sõnul nõudsid tudengid 
stipendiumi suurendamist, 
elutingimuste parandamist, 
paremaid toite ja võimalust 
reisida lääneriikidesse. Gha-
na suursaadik nimetas neid 
nõudmisi ulmelisteks. Elliotti 
versiooni kohaselt olevat sel-
le väljaastumise provotseeri-
nud ühe lääneriigi saatkond.

18. detsembri hommikul 
kogunesid tudengid uuesti 
ja koostasid memorandumi 
nõukogude võimudele. Seejä-
rel hakkas kolonn käsitsi joo-
nistatud rassismivastaste pla-
katitega liikuma Kremli poo-
le. Punasel väljakul Spasski 
torni juures demonstrandid 
peatusid ja andsid intervjuu-
sid läänemaade ajakirjanikele.

Koheselt saadeti Punasele 
väljakule suur hulk militsio-
nääre, kes piirasid väljaku 
sisse ja tõrjusid umbes tunni 
ajaga manifestandid platsilt 
välja. Väidetavalt ei toimu-
nud miilitsa ja demonstranti-
de vahel kokkupõrkeid.

Mässavate tudengite juurde 
saabusid ka parteifunktsio-
närid ja ministeeriumi amet-
nikud. Aafriklased keeldusid 
laiali minemast ja nõudsid 

kohtumist Ülemnõukogus, 
et esitleda memorandumit. 
Läbirääkimised kestsid mitu 
tundi, misjärel protesteeri-
jad suundusid kõrghariduse 
ministeeriumi hoone juurde 
ja peatusid läheduses asu-
nud arhitektuuriinstituudi 
hoovis. Tudengid keeldu-
sid rääkimast suletud uste 
taga ja nõudsid ametnike 
väljatulemist.

Kokkusaamine arhitektuuri-
instituudi aktusesaalis oli 
väga pingeline ja kestis mitu 
tundi. Esinenud tudengid 
lükkasid tagasi kõrghariduse 
ministri Vjatšeslav Jeljuti-
ni interpretatsiooni rassis-
mist NSV Liidus ja nõudsid 
Assare-Addo hukkumise ja 
teiste intsidentide põhjalik-
ku uurimist. „Me pole veen-
dunud oma ohutuses selles 
riigis. Kui meid pekstak-
se, ei reageeri sellele keegi. 
Võib-olla pole minister liht-
salt asjadega kursis,“ räägiti 
kõnepuldist.

Peatselt avalikustati info, 
et Assare-Addo surma põh-
justas külmumine ja ta oli 
alkoholijoobes. Aga kuidas 
sattus tudeng äärelinna ja 
kust tekkis tema kaelale arm, 
sellele vastust ei leitud või 
ei räägitud sellest üldsusele. 
Moskvasse kogunenud aaf-
riklased aga sõitsid peatselt 
oma koduülikoolidesse tagasi.

Aafrika üliõpilased protestimas Punasel väljakul 1963. Foto: medium.com
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„Laululind“ on üks esi-
mesi praeguse koroona-
pandeemia ajal kirjuta-
tud, üles filmitud ja ka 
kinodesse jõudnud fil-
me, see fakt annab lina-
teosele vürtsi.

Margit Adorf

Õigupoolest jõuab sel nä-
dalal kinodesse kaks kind-
lasti vaatamisväärset filmi, 
üks nendest on „Laululind“ 
ja teine muidugi „Wonder 
Woman 1984“. Kuna vii-
matinimetatu on rohkem 
nagu kindla peale minek, et 
pettuma ei pea ja elamuse 
saab, siis keskendun seekord 
pandeemiafantaasiale.

„Laululinnu“ tegevustik on 
paigutatud aastasse 2024, mil 
maailma räsib koroonaviirus 
Covid-23 (meie praegune 
on Covid-19). See uus viirus 
on praegusega sarnane, te-
kib palavik, hakkad köhima. 
Ei muutu zombiks või mida-
gi muud veidrat. Küll aga on 
viiruse kohta öeldud, et see 
ründab ka aju ning et sure-
mus sellese on 56 protsenti.

See, et viirus kuidagi aju 
halvab, ei puutu tegelikult 
hiljem üldse asjasse. Ekraanil 
me näeme ühte haigestunud 

inimest, kes köhib, on pala-
vikus ja siis sureb, ilma min-
gite ulmeliste eripäradeta. 
Võimalik, et stsenaariumis oli 
algselt sellega seoses midagi 
enamat planeeritud, aga igal 
juhul hea, et sellega vinti üle 
ei keeratud.

Võin kinnitada, et pinget 
filmis jätkub, apokalüptilisi 
kaadreid on, samuti põge-
nemist ja tagaajamist ning 
ka armastus ja salakaubitse-
mine. Üldiselt üsna lihtsake 
stsenaarium, veidike klišee-
lik, aga mind vaatajana see ei 
häirinud.

Minu meelest täiesti korra-
lik märul ja ma vaatasin seda 
huviga just sellest vaatevink-
list, et kuidas lugu on pan-
deemia ajal lahendatud. On ju 
teada, et koroonapiirangute 
ajal pole filmitegemine kuigi 
lihtne, filmis ikkagi suur hulk 
inimesi korraga koos, sa-
mas pandeemiareegleid tuleb 
järgida.

Niisiis – suuri massistseene 
filmis ei ole. Valdavalt on 
kaadris korraga üks inimene 
ning enamasti ei viibi inime-
sed omavahel suheldes samas 
ruumis. Suheldakse läbi tele-
foni, video vahendusel hõigu-
takse läbi ukse jne.

Maailm on linateoses apo-
kalüptiline, linnad on välja-
surnud, ringi liiguvad vaid 

sõjaväelased ja üksik jalg-
rattakuller, kes on haigusele 
immuunne. Immuunsed ini-
mesed saavad endale vastavad 
käepaelad. Ülejäänud rahval 
on käsk viibida siseruumides.

Satume range eriolukor-
ra keskele, kus viirusevabad 
inimesed peavad elama täie-
likus eneseisolatsioonis, ka 
naabrile ei tohi külla minna. 
Haiged aga eskorditakse kon-
voi saatel suurtesse laagrites-
se. Laagrit näeb vilksamisi 
linnulennult, sellel film pike-
malt ei peatu.

Põhiline liin on siin ar-
mastajapaari Nico (K.J. Apa) 
ja Sara (Sofia Carson) lugu. 
Nico on immuunne kuller, 
Sara aga isolatsioonis koos 
vanaemaga. Siit saab lugu al-
guse ja jõuab ka oma õnneli-
ku finaalini. Suurt konspirat-
siooni loos ei ilmne, pigem 
näidatakse mitmete eri ini-
meste omavahelisi suhteid ja 
see on täiesti okei. Ekraanil 
on korralikud näitlejad, muu-
seas ka Demi Moore, Peter 
Stormare, Craig Robinson ja 
Bradley Whitford.

Kui te sooviksite igasugu-
sest pandeemiavärgist puha-
ta, siis kindlasti ei ole „Lau-
lulind“ õige valik. Kui aga 
soovite näha täiesti korralik-
ku pinevat tagaajamisfilmi, 
siis seda saab. Eelkõige aga 

on seda filmi huvitav vaadata 
just seetõttu, et asi nii kiiresti 
valmis sai ja vaataja ette jõu-
dis. See on omamoodi saavu-
tus ja väärib tähelepanu.

Režissööriks-stsenaristiks 
on Adam Mason, kes ongi 
spetsialiseerunud peami-
selt õudusfilmidele. Lina-
teos on esimene, mida sel 
aastal USA-s, Los Ange-
leses filmiti ja kogu mees-
kond pidi alluma rangetele 
reeglitele. Korraga ei toh-
tinud võtteplatsil olla roh-
kem kui 40 inimest, viiruse-
teste tehti regulaarselt. Nii 
et mõnes mõttes elasid kõik 
filmitegijad seekord midagi 
sarnast läbi, mida nende te-
gelased ekraanil. Minu jaoks 
annab see teadmine filmile 
vürtsi juurde, aga eks te pea-
te ise otsustama, kui leebed te 
selle pandeemiafantaasia suh-
tes olla tahate.

Ulmefilm küll, aga päris 
realistlik, ütleks ma. See fakt 
aga saab filmile ka komistus-
kiviks – paljud heidavad loole 
ette, et see on liiga fantaasia-
vaene. Kui seesama film aga 
oleks kinodesse jõudnud aas-
ta varem, oleks ehk kiidetud, 
et painavalt realistlik ja poeb 
nahavahele. Nii et jah, kahe 
otsaga asi.

USA megabändi staatuses 
Bon Jovi, karismaatilise laul-
ja Jon Bon Joviga eesotsas, 
ilmus muusikaareenile juba 
aastal 1983. Nende albumeid 
on müüdud kokku kõvasti üle 
saja miljoni. Möödunud aasta 
suvel esines „eakas“ Bon Jovi 
lõpuks ka Tallinnas, Laulu-
väljaku kontsert oli küllalt 
muljetavaldav.

Oktoobri alguses ilmunud 
„2020“ on Bon Jovi viieteist-
kümnes stuudioalbum, seda 
lindistati ajavahemikus 2019–
2020. Eelmisega on vahe kül-
laltki pikk, „This House Is 
Not For Sale“ tulistati välja 
aastal 2016. Seega on kõrged 

ootused põhjendatud.
Ning tõepoolest, värske 

materjal on toimiv ja mõne-
võrra üllatavalt paiguti vägagi 
ühiskonnakriitilise, protesti-
va sõnumiga. Kõige kõvema 
protestinoodiga on ilmselt 
„American Reckoning“, mis 
seotud Black Lives Matter 
liikumisega. Ja sellest tun-
duvalt rokilikumas võtmes 
immigrantide-sisserändaja-
te teemaline „Blood In The 
Water“.

Bon Jovi uut albumit saab 
muusikalise voolamise alusel 
kokku võtta kaunis üheselt. 
Bon Jovi nagu Bon Jovi ikka. 
Ei midagi väga erilist või uh-

keldavalt uuenduslikku, kuid 
seekordsed viisid on igal ju-
hul õnnestunud, ebahuvita-
vaid lugusid praktiliselt pole-
gi. Ühesõnaga raadiosõbralik, 
pehmema meloodilise roki ja 
popproki segu, kõrgema lii-
ga ballaadidega. Läägevõitu? 
Seekord mitte.

Eraldi singlitena on siit väl-
ja nopitud eespool juba mai-
nitud „American Reckoning“, 
lisaks „Unbroken“, „Limitless“ 
ja „Do What You Can“.

Tõeliseks säravaks pärliks 
ongi hoogne „Limitless“, kuid 
autahvlile asetaks sinna kõr-
vale lustakama poole pealt 
„Do What You Can“ ja „Beau-

tiful Drug“ ning tõsisematest 
lugudest „Lower The Flag“ ja 
„Unbroken“.

Hea sõber ütles antud plaa-
di kohta huvitavalt, samas pä-
ris tabavalt – tervikuna järje-
pannu kuulates võib plaat 
tunduda liialt ühetaoline, sar-
naste lugudega, kuid ükshaa-
val lugusid ette võttes on kõik 
väga toimiv.

Mis plaadiedetabelitesse 
puutub, siis kõrgeim platsee-
rumine, pronksine kolmas 
koht, on ette näidata „2020-l“ 
Austraaliast.

Hinne: 8/10

Ülo Külm

Bon Jovi, „2020“

Pandeemiaaja 
pandeemiafantaasia

2024. aasta pandeemia. Foto: pressimaterjalid

Rahvusraamatukogu 
näitab Eesti haruldasi ja 
sajandeid vanu õpikuid

R ahvusraamatukogus saab näha, millistest õpikutest 
omandati Eestis haridust 1600-, 1700- ja 1800-ndatel 
aastatel. Vanim raamat näitusel on pärit aastast 1515. 

Lisaks saab tutvuda tollal kasutusel olnud õppevahenditega.
Harulduste kogu näitusesaalis avatud näitus „ABC ja 

Cicero. Kooliraamat mineviku Eestis“ tutvustab nii talu-
rahva- kui ka linnakoolides kasutusel olnud kooliraamatuid.

Rahvusraamatukogu peadirektori Janne Andresoo sõ-
nul on teema täna eriti ajakohane, sest digitaalne haridus ja 
e-õppematerjalid kasvatavad oma tähtsust igapäevaselt: „Nii 
õpikute sisu kui ka kvaliteet on sajandite möödudes teinud 
läbi väga suure arengu. Kui täna on keskne küsimus prak-
tiliste ja rakenduslike oskuste andmine, siis varasematel sa-
janditel oli rõhuasetus väga tugevalt vaimu harimisel – olgu 
see vaimuliku või humanitaarhariduse andmisel.“

Ta lisas: „Tegemist on ainulaadse võimalusega teha väi-
ke ajarännak ja tutvuda teostega, mis on meie rahvuslik-
ku haridust kujundanud. Hariduse ja teadmiste keskusena 
seisame Rahvusraamatukoguna selle eest, et teadmised 
oleks kõigile vabalt kätte saadavad nii füüsiliselt kui ka 
digitaalselt.“

17. ja 18. sajandil õppis talurahvas lugema ning sai usu-
alast haridust aabitsa, katekismuse ja muu vaimuliku kirjan-
duse kaudu. Alles 19. sajandi alguses ilmusid esimesed eesti-
keelsed aineõpikud ning sajandi keskel kasvas õpikute arv ja 
mitmekesistus nende sisu. Tegelik pööre eesti koolikirjan-
dusse tuli 1860.‒1870. aastail, mil õpperaamatuid hakkasid 
koostama nooremad eesti soost koolmeistrid, seni olid neid 
koostanud peamiselt estofiilidest pastorid.

Linnades asuvad gümnaasiumid olid orienteeritud klas-
sikalisele humanitaarharidusele, kus suurt rõhku pandi 
antiikkeeltele, -kirjandusele ja -ajaloole. Põhjalikult õpiti 
Cicero, Vergiliuse, Aisopose ja teiste antiikautorite teoseid. 
Koolides puudusid ühtsed õpikud ning suures osas olid ka-
sutuses Saksamaal ilmunud õpikud, leidus aga ka kohalike 
gümnaasiumiõpetajate üllitisi. Pärast Tartu Ülikooli taasa-
vamist asusid ka sealsed õppejõud elementaar- ja kreiskooli-
dele õpikuid koostama. Spetsiaalselt koolidele mõeldud õpi-
kute kõrval kasutati ka erialaseid käsiraamatuid.

Näitus valmis Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Ajaloo-
muuseumi koostöös, toetab Eesti Kultuurkapital. Väljapa-
nek on avatud kuni 29. maini. Näituse koostajad on Urve 
Sildre ja Sirje Lusmägi, projektijuht Rahvusraamatukogu 
näituste osakonna juhataja Virge Loo.

Kuulutaja
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S9. jaanuar  kell 20.00
Rakvere Kultuurikeskuses

Rakvere Galeriil on aas-
ta lõpus saanud tradit-
siooniks rõõmustada 
publikut kõige värvikire-
vamate maalidega, mil-
leks on naivistlik kunst. 
Tänavu eksponeerib 
oma toredaid koomiksi-
laadseid maale pealkir-
jaga „Lõvikuningas“ Kai-
do Rätsep Pärnust.

Ülle Kask

Rakvere Galerii kuraator, 
klaasikunstnik Riho Hütt lau-
sus näituse avamisel, et Kaido 
tööd on väga avatud, selged, 
otsekohesed ja sirged. „Ta ei 
ole keeruline kunstnik nagu 
mõned naivistid. Kaido pil-
did on ilusad ja helged, ta on 
leidnud selle oma minatege-
lase, lõvikuninga, kes liigub 
pildilt pildile ja jutustab oma 
fantaasiarikast lugu,“ lausus 
ta.

Hüti sõnul on pooled 
kunstniku koomiksimaalid 
ehtsas päeviku vormis maa-
litud ja põhinevad tõsielul, 
pooled töödest põhinevad 
aga väljamõeldud sündmus-
tel. Kuraator tõstis esile maali 
„Kuningas väisab Egiptust“, 
mille joonistamiseks sai Rät-
sep inspiratsiooni hoopis tut-
tava reisimuljeid kuulates.

„Ühe pildi peal võib tohu-
tult palju infot olla,“ rõhutas 
Riho Hütt. „Aga neid peab tu-
lema ise vaatama, algul süve-
nema ehk rohkem ühte töös-
se ja siis tuleb ka arusaamine 

Tapa raamatukogus 
saab kaeda vahvaid näituseid
30. detsembrini saab Tapa raamatukogu laste- ja noorte-
osakonnas uudistada näitust „Narrid meis endis“.

Juhuse narrid, raha narrid, armastuse narrid, kuulsuse 
narrid, narride narr jne. Me kõik oleme iseendi kuningad ja 
samas ka narrid, seisab tutvustuses raamatukogu kodulehel.

Narrid oskavad inimesi naerma ajada, sealjuures ka ise-
ennast. Nad on terava mõistusega inimesed, kes lõbusalt 
mänglevad läbi elu. Nad kiirgavad mõnusat energiat ning 
sõbralik muie mängleb nende näol.

Narrid on tugeva empaatiavõimega ning võibolla just see 
ongi põhjus, miks nad alati ka kõige kehvemast olukorrast 
naerusuil välja tulevad. Nad oskavad leida igas olukorras 
midagi head ning kui leiavad midagi halba, oskavad ka selle 
üle naerda või selle naljaks pöörata.

Kuningate kujutamine tundus olevat üks tõsine ette-
võtmine. Seega, et elu liiga tõsiseks ei läheks, leidsid Tapa 
muusika- ja kunstikoolis koos maalimas käivad täiskasva-
nud, et elu ilma eluterve huumorita on üks vaene elu. Oli 
julgust näha naeru läbi pisarate ja endid kõverpeeglis kuju-
tada. Narr – ilma kelleta poleks ükski õukond elujõuline.

15. jaanuarini on aga Tapa raamatukogu teenindus-
osakonnas üleval fotorühmituse Hetkepüüdjad fotonäitus 
„Saarte lumm. Prangli ja Keri“.

Fotoühendus Hetkepüüdjad koondab kümmet tegusat 
naist. Neid ühendav nimi peegeldab hästi nende püüdlusi – 
fotograafia ongi ju tegelikult ühe hetke, ühe emotsiooni 
püüdmine ja jäädvustamine teatud ajahetkel. Juba kümme-
kond aastat on käidud avastamas-jäädvustamas Eestimaa 
saari, millest reeglina sünnib ka ühisnäitus. Eelmise aas-
ta sihtpunktid olid Prangli ja Keri. Nendel saartel kinni-
püütud hetked ja emotsioonid saavadki käesoleval näitusel 
nähtavaks.

Kuulutaja

Rakvere Teater
18.12 kell 11 ja 15; 19.12 kell 
11 „Sirli, Siim ja saladused“ 
s/s, lav. Mari Anton. Eten-
dus kingitusega!
18. ja 19.12 kell 19 „Kuni ta 
suri“ v/s, lav Peeter Raud-
sepp
21.12 kell 19 „Ilma sinuta“ 
v/s, lav. Peeter Raudsepp

Fotonäitus „Saarte lumm. Prangli ja Keri“. Foto: Tapa raamatukogu

Naivist Kaido Rätsep 
maalib loomade kuningat

Galerii kuraator Riho Hütt tutvustab Kaido Rätsepa maale. Foto: Ülle Kask

ülejäänud maalide kohta.“
Kunstnik Kaido Rätsep ka-

hetses, et ei saanud koroona-
pandeemia tõttu näituse ava-
misele tulla. Telefonitsi rääkis 
mees enda kohta, et on veidi 
konarliku ja kõvera elusaatu-
sega suvepealinna kodanik, 
sündinud ja kasvanud Pärnus.

Rätsep jätkas, et on joo-
nistanud juba lasteaiast saati. 
Nelja aastaselt korraldas ta 
teistele Mikkudele-Man-
nidele pliiatsijoonistustest 
Moskva Kremlit ja mausoleu-
mi kujutava näituse. „Tegin 
lasteaias ka äri ja vahetasin 
joonistusi tinasõdurite vas-
tu. Ema arvas, et ma varastan 
neid, aga mina vastasin, et 
olen aus kunstnik,“ ütles ta.

„Kunst on mind jälitanud 
läbi kogu elu. 15-aastase pu-
bekast punkarina oli mu tuba 
nagu ateljee, laes olid laemaa-
lingud ja tapeet oli grafitit 

täis,“ lisas Rätsep.
Kunstnik meenutas, et kui 

ta Jumala leidis ja usu juurde 
jõudis, käis ta igal pühapäeval 
peale jumalateenistust vennal 
külas, kelle 8-aastane tütar 
Marlene temalt pidevalt hari-
liku pliiatsiga joonistatud pil-
te tellis, et neid värvida. „Vär-
vitud pildid said megaägedad 
ja sellest tekkis idee hakata 
postkaarte tootma, hiljem 
jõudsin akrüülmaalideni,“ 
rääkis ta.

Rätsep jõudis lõvikuninga 
motiivi juurde samuti tänu 
vennatütrele, kes soovis pilte 
loomade perekondadest, kus 
valitseks headus ja armastus. 
„Siis tekkiski mul Piibli loo-
misloost positiivse lõvi ku-
vand, kes jänkudele liiga ei 
teinud, vaid sõi hoopis roh-
tu ja patseeris koos Aadama 
ja Eevaga mööda Paradiisi 
aeda,“ selgitas Rätsep. „Tegin 

eksperimendi ja tõin Jumala 
disainitud naivistliku super-
lõvi kaasaegsesse maailma. 
Sai kõvasti nalja ja ma pide-
valt itsitasin neid pilte luues.“

Reaalse näitusega tuli mees 
avalikkuse ette alles pärast viie 
aasta pikkust kristlikus rehabi-
litatsioonikeskuses elamist, 
kus vabanes sõltuvustest.

Oma silm on kuningas ja 
galeriisse tasub sisse põigata, 
et vaadata naljakaid värvi-
kirevaid maale loomade ku-
ningast ja lugeda lapseliku 
käekirjaga visandatud südam-
likke tekste piltidelt või näi-
tusele välja pandud päeviku-
test ja postkaartidelt. Kaarte 
on võimalik ka osta ja teha 
mõnele lähedasele tore jõulu-
kingitus.

Kaido Rätsepa näitus „Lõvi-
kuningas“ on Rakvere Ga-
leriis avatud 9. jaanuarini 
2021.
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Oma Põrsast leiad kõik vajaliku jõululauale:
maitsva eestimaise seaprae, süldi ja pasteedi
materjali, hõrgud singid ja vorstid, Reti Talu

marineeritud kapsad, kurgid ja kõrvitsad.

Seahakkliha

Kampaania sealiha

2,99
3,49

€/kg

€/kg

Achilleus Jalakliinik jätkab uue hoo ja laiendatud
meeskonnaga - ootame kõiki vanu ja uusi patsiente
jalaravi protseduuridele. Alates jaanuarist avatud

ka ortopeedi tasulised vastuvõtud.

Professionaalse väljaõppe saanud meditsiiniõdede teenused on
suunatud jalalaba hooldusele ja ravile - ravipediküür, kahjustunud

varbaküüned, sissekasvanud küüned, naha- ja küünepaksendid,
kannalõhed, konnasilmad ja soolatüükad, diabeetilise jala hooldus.

Külastage meid Rakvere kesklinnas, Vilde 14
Telefon 51 22 120, e-mail info@achilleus.ee

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu perefarm müüb
sealiha ettetellimisel
Vajangul ja Jõgeval

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

18. ja 30. detsember

30. detsember
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