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Parim kingitus on 
koos veedetud aeg

A asta lõpp on 
nii pilguheit 
möödunule 

kui tulevikku vaa-
tav. Lõppev aasta 
oli Rakverele edu-
kas, sest inimesed ja 
ettevõtted said pan-
deemilises olukor-
ras hästi hakkama. 
Suur tänu teile! 

Palju rõõmu tõid 
suured saavutused 
– Rohuaia lasteaed 
pälvis keskkon-
nasõbraliku hari-
dusasutuse tiitli, 
Rakvere kuulutati 
2022. aasta Euroo-
pa Spordilinnaks ja 
valiti maailma kest-
like reisisihtkohtade 

TOP100 nimekirja, lisaks saavutasime Green Destinations pi-
lootprogrammis rohelise turismisihtkohana pronkstaseme.

Saime riigilt toetust jalgpalli kuppelhalli ehitamiseks. 
Arvo Pärdi nimeline muusikamaja nimetati riiklikult täht-
saks kultuuriobjektiks, seega saame kauaoodatud projek-
ti lähiaastail riigi toel ellu viia. Jäädvustasime linnaruu-
mis Rakvere aukodaniku Edith Kotka-Nymani mälestuse, 
korrastasime olulisi teid-tänavaid, rajasime kelgunõlvad 
talviseks lustimiseks ning jätkub töö- ja tehnoloogia 
keskuse ehitamine põhikooli õpilastele jpm. 

2022 on Rakvere linna juubeliaasta, mil tähistame 720 
aasta möödumist Lübecki linnaõiguste saamisest. Juubeli-
pidustused kulmineeruvad juunis toimuvate Rakvere linna 
päevadega.

Uuel koalitsioonil on ees töine aeg ja kokkulepete täit-
mist jagub nelja aastasse. Koostöös pingutame, et Rakvere 
oleks parima elukeskkonnaga linn, kus on kõigil hea elada 
ja kuhu soovitakse tulla puhkama ning nautima kultuuri ja 
sporditegevusi.

Jõulud ei ole alati rõõmuaeg. Murelikuks teeb Covid-19 
pandeemia ja uus leviv haigustüvi ning elukalliduse tõus, 
mis tingitud energiahindade erakorralisest kasvust. Loodan 
siiski, et jõulukuu helgus ja rahu on jõudnud igasse kodusse 
ning kõigil leidub mõni väike rõõm, mis südant toidab. 

Võtke aega olla oma kallitega, sest parim kingitus on 
koos veedetud aeg. Üksteist toetades saab ületada kõik ras-
kused. Ärge unustage ka üksi elavaid sugulasi või naabreid. 
Märgakem, hoidkem ja hooligem!

Rahulikke jõule, uude aastasse tugevat tervist, edu ette-
võtmistes ning rõõmu!

Omikroni ja oomega vahel

Tauno Toompuu
EELK Viru praost

EELK Rakvere Kolmainu 
koguduse õpetaja

V iimased kaks aastat oleme omaja-
gu palju õppetunde saanud. Mõ-
ned on olnud head, nagu näiteks, 

et sülearvuti küljes olevat kaamerasilma 
polegi tegelikult tarvis karta või et kui 
kaks korda aastas soojale maale lenna-
ta ei saa, jääb ka ellu. Mõni õppetund 
on olnud selline, et poleks seda parema 
meelega endale soovinud. Näiteks kuidas 
on läbi meditsiinilise maski laulda või 
mismoodi Zoom´i keskkonnas sünni-
päeva pidada. 

Üks veider asi, mida oleme saanud 
õppida, aga mida kõik ehk pole tähe-
legi pannud, on kreeka keel. Vähemalt 
tähestiku ulatuses. Nimelt on koroona-
viiruse igat uut tüve hakatud nimetama 

ühe kreeka tähestiku tähe järgi. Kui koo-
lipõlvest ehk on meeles alfa ja beeta ja 
gamma, siis oleme nüüd õppinud juurde 
veel vähemalt delta ja lambda ning kind-
lasti viimasel ajal palju kõneldud omik-
roni. See viimane nimi tuleb siis kreeka 
väikesest „o“ tähest. See ei ole kaugeltki 
veel tähestiku lõpp. Viimaseks täheks on 
hoopis suur „o“ ehk oomega ja selleni on 
veel 9 tähte minna.

Sellisel moel tähtede õppimine on 
üsna hirmutav ja küllap loobuksime sel-
lest nii pea kui võimalik. Piisab meile 
sellest alfabeedist küll, peaasi, et jääksid 
tulemata need „piid“ ja „rood“  ja kõik 
need muud tähed, mis uusi viiruse tüve-
sid tähistavad.

Päris omapärasel kombel seostuvad 
aga need saadud õppetunnid jõulupü-
hade peakangelase  Jeesuse Kristusega. 
Nimelt on piibliraamatu päris viima-
ses peatükis öeldud tema kohta, et ta 
on „A ja O, esimene ja viimane, algus 
ja ots!“ (Ilm 22,13) Siin viidatakse taas-
kord kreeka tähestikule ja öeldakse, et 
ta on selle tähestiku esimene ja viima-
me täht, „alfa“ ja „oomega“ ning nõnda 
sisalduvad tema elus ka kõik need muud 
tähed. 

See lause ütleb rohkem, kui seda, et 
Jeesus on nagu kreeka keele tähestik. 
Sellega osutatakse, et kogu inimelu mit-
mekesisus ja selle kõik diapasoonid on 
tema ellu haaratud. Jumalik sai inimli-
kuks selleks, et teha puust ja punaselt 
ette – midagi inimlikku pole Jumalale 
võõras. Olgu meie uue aasta teel mis-
sugused tüved ja tähed tahes, kõiges 
selles ei ole me pidetud ja lootusetud. 
Vaid oleme ikka koos Jumalaga. Jõulud 
ütlevad nii lihtsat asja – Jumal on siin. 

Iga inimese juures. Iga olukorra juures. 
Igas hetkes. See imestama panev sõnum 
väikesest lapsest, kelles saab nähtavaks 
mõõtmatu Jumal tahab kinnitada seda 
tõde, mis meil ikka ja jälle meelest kipub 
minema: inimene, sa oled tähtis. Sina ja 
sinu olukord ongi Loojale kõige täht-
sam. 

Ehk see võiks olla meile jõulupüha-
de õppetunniks, kui me seda veel ei ole 
selgeks saanud. Need kaks tähte – alfa 
ja oomega – tuletavad meelde, et kõik, 
mis nende vahele jääb, on tegelikult ka 
lõpuks väike ja tühine asi selle kõrval, 
et Jumal on otsinud inimest ja igatsenud 
teda leida. Ja isegi kui need jõulud on 
taaskord veidi isemoodi ja me ei tea, mil-
lised on need veel uuel aastal, siis ome-
ti on selge see, et ükski inimene ei pea 
kaotama lootust, masenduma ja tundma 
hirmu eeloleva ees. Kui kõik ka muutub 
ja uus tuleb vana asemele, siis on ometi 
nii palju, mis ei muutu, ja millele tohime 
alati toetuda.

Vahel arutatakse, et milline see õige 
jõulutunne võiks olla. Õiget jõulutunnet 
võiks ehk ette kujutada sellise mõnusa 
sooja ja seestpoolt natuke kõditava tun-
de moodi, mida kogeme siis, kui keegi 
sulle ütleb – ma armastan sind. Sest just 
seda jõululoo kaudu väikesest lapsest 
Petlemma tallis öeldaksegi: sina oled ar-
mastatud. Ja ärgu ükski ähvardus sinult 
seda teadmist röövigu. Sest kui selle ar-
mastatud olemise tunde oled leidnud, 
siis kannab see sind läbi igast olukorrast 
ja kõikidest aegadest. Kasuta seda või-
malust. Lase neil jõuludel endale ligi see 
teadmine – Jumala poolt oled sa lõpmata 
armastatud. Algusest  lõpuni, alfast oo-
megani. Rahulikke jõule!

Triin Varek
Rakvere linnapea 
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Toidupank sai lastelt kingitusi
Rakvere põhikool, Kadrina 
keskkool ja Haljala vallavalit-
sus üllatasid jõulude eel Rak-
vere toidupanka: koolipered 
kogusid toiduaineid ning val-
mistasid jõulukaarte iga jõulu-
aegse toidupaki saajale. Hal-
jala vald aga otsustas teistele 
omavalitsustele tehtavate vii-
sakuskingituste rahalised va-
hendid suunata hoopis Toidu-
panka – kingituseks saadud 
400 euro eest plaanitakse 
toidupanga bussile kütet 
osta.

Katrin Uuspõld

Koroona tõttu ei ole toidu-
poodides viimasel ajal Toidu-
panga heaks mõeldud toidu 
kogumise kampaaniaid kor-
raldatud. Küll tekkis selline 
mõte kahel koolil Lääne-Vi-
rumaal. 

Kadrina Keskkooli huvi-
juht Egert Eenmaa rääkis, 
et idee tuli kooli direktorilt, 
kes oli kuulnud, et hetkel 
kauplustes Toidupangale 
kogumiskampaaniaid ei teh-
ta. Mõte lasti lendu ja kolme 
päevaga kogunes koolilastelt, 
lapsevanematelt ja personalilt 
kena kogus toiduaineid ning 
lapsed tegid ka omalt poolt 
jõulukaarte. „Toidukasti vaa-
dates oli näha, et mõeldud 
oli ka spetsiaalselt jõuludele,“ 
märkis Eenmaa.

Rakvere Põhikooli direk-
tor Lea Pilme ütles, et nende 
koolis tuli Toidupangale kin-
gituse tegemisega välja huvi-
juht. „Lisaks toidule tahtsime 
pakkuda ka vaimset toitu ehk 
lapsed tegid kaarte ja panid 
sinna kirja oma soovid pere-
dele, kuhu toidupakid jõua-
vad. Nii et põhirõhk oligi 

meil kaartidel, sööki kogusi-
me juurde,“ rääkis Lea Pilme. 
Üleskutsele reageeriti usinas-
ti. „Me oleme igatahes uhked 
selle üle, et saime panustada 
ja oli näha, et kui lapsed oma 
kaarte tõid, tegid nad seda 
uhkuse ja hea tundega,“ mär-
kis Pilme.

Varasematel aastatel on 
Rakvere Põhikool toetanud 
koerte- ja kasside varjupaika, 
hooldekodusse on viidud ter-
vitusi ja seal esinetud.

Haljala vallavalitsus tegi 
kohalikule Toidupangale aga 
400 euro suuruse ülekande. 
„Meie jaoks on oluline, et saa-
me aidata, loodan, et ka teised 
omavalitsused tulevad kaasa 
ja kontole jõuab veel raha,“ 
märkis Haljala vallavanem 
Ivar Lilleberg. „Ma ei tahaks, 
et me raiskame raha üksteise-
le kingituste tegemise peale, 
kui seda saab mujale panna.“

MTÜ Rakvere Diakoonia-
keskuse Rakvere Toidupanga 
juhataja Pille-Ruth Kukemilk 
oli väga rõõmus ja tänulik 
kingituste üle ja avaldas loo-

tust, et Haljala vald on oma 
suhtumisega teenäitajaks 
teistele omavalitsustele, kelle 
inimesi nad aitavad. Saadud 
kingiraha eest ostetakse aga 
kütust Rakvere Toidupanga 
uuele külmaagregaadiga bus-
sile – see katab terve kuu ku-
lutused ja jääb natuke ülegi. 

„Kui ma saan kingituse, on 
see hea tunne, aga kui õpin 
andma, on see veel suurem 
tunne. Ja kui ma õpin märka-
ma, olema empaatiline – see 
on koolilaste tehtud kingitus-
te puhul suurim väärtus,” rää-
kis Kukemilk.

Tänavu kümnenda tegut-
semisaastani jõudnud Rakve-
re Toidupank on käesoleval 
aastal lisaks Rakvere linnale 
toetanud kogu Lääne-Viru 
maakonna puudustkannata-
vaid inimesi.

„Ühendus omavalitsustega 
on olnud meil juba mitmeid 
aastaid, sest Euroopa Liidu 
toiduabi jõuab valdadesse 
meie kaudu. Iga valla sot-
siaalosakonnal on nimekiri 
oma piirkonnas toiduabi va-

javatest inimestest ja nii see 
ka nendeni jõuab, rääkis Pil-
le-Ruth Kukemilk.

Vabatahtlikud – praegu 
on neid 11 – on viis päeva 
nädalas Rakvere staadionil 
Toidupanga laos toimetamas, 
nädalas läheb välja umbes 
sada pakki. Tänavu on siit 
novembrikuu lõpu seisuga 
jagatud välja 98 110 kg toitu 
11 116 perele, abisaajaid kok-
ku on olnud 20 900, sealhul-
gas lapsi 7485.

Toidupakke antakse välja 
kord nädalas, omavalitsuste 
sotsiaaltöötajad viivad need 
Rakverest oma piirkonna ini-
mestele lähemale.

Toitu annetavad kolm 
Rimi (Põhjakeskuse, Rakvere 
ja Tapa), Selver, Äntu Mõis, 
Kaitsevägi, Päts, Würtspagar, 
Tallinna Toidupank saadab 
kaks korda kuus omalt poolt 
lisa ja Kukemilki sõnul on 
lubanud ka Maxima peagi an-
netajatega liituda.

„Kaitseväelt saame konser-
ve ja toitu, mida sõdurid oma 
õppustel kasutavad. Pätsilt 

ja Würtspagarilt oleme näi-
teks saanud täiesti ahjusooja 
saia-leiba, mis ei ole müügiks 
olnud silmale ilus, aga ega 
vorm maitset ju ei muuda,” 
rääkis Kukemilk.

Kauplused annetavad muu-
hulgas realiseerimisaja lõpule 
lähenevat kaupa, mis koheselt 
Toidupangas sügavkülmu-
tatakse ja seda saab kahe kuu 
jooksul realiseerida. 

„Meie toidupakid on arves-
tatavad, suurtel peredel paar-
kümmend kilo ja rohkemgi,“ 
nimetas Kukemilk.  Tagasisi-
dena on ta küsinud inimestelt 
kuidas mõjutab neilt saadav 
toidupakk pere toimetulekut 
ning vastuseks kõlas valda-
valt: väga palju. „Aga nagu 
alati, on ka nurisejaid, kes 
ütlevad, et „ah, mis ma siit 
ikka saan”, aga kordagi paki 
võtmist ära ka ei jäta,“ rääkis 
Kukemilk. 

Ta viitas, et neil on ka kast 
kirjaga: „Toit, mida ise ei tar-
bi, palun jäta siia“. Nimelt on 
olnud juhtumeid, kus mõ-
ned inimesed ei taha kõiki 
toiduaineid ja viskavad need 
siis minema – parem siis jät-
ta Toidupanka maha, et see 
jõuaks selleni, kes seda hin-
dab. Nii jõuavad sinna kasti 
näiteks jahu, saiatooted või 
sinihallitusjuust – kes on juba 
mitu korda jahu saanud, aga 
ei tarbi seda nii palju või ei 
söö saiatooteid või on sini-
hallitusjuustu maitse võõras.

Pille-Ruth Kukemilk paneb 
südamele, et kui kellegi ko-
gukonnas on mõni raskustes 
eakas või üksikvanem, kes ei 
julge ise abi küsida, siis võib 
märku anda kohalikule oma-
valitsusele, kes saab suunata 
abivajaja toidupaki saajate 
hulka. 

Rakveresse rajatakse 
pumptrack rada
Tuleval suvel peaks Rak-
veresse kerkima pumptrack 
rada, mis pakub mitme-
külgseid võimalusi veeta 
vaba aega sportlikult. Rak-
vere linnapea Triin Vareki 
sõnul on linna noored seda 
väga kaua oodanud.  

Rakvere abilinnapea 
Kert Karuse sõnul on 
pumptrack’id kõikjal väga 
populaarsed. Rakvere rada 
tuleb Uus tn 19 kinnistule. 
Projekteerimisega alustati 
tänavu kevadel ja lähiajal 
kuulutab linnavalitsus välja 
hanke ehitaja leidmiseks. 
Ehitusega saab alustada ke-
vadel peale lume sulamist 
ja kui kõik kulgeb plaani-
päraselt, saab rada suveks 
valmis,“ rääkis abilinnapea.

Pumptrack on spetsiifi-
line sportimise rada, mis 
koosneb erineva kõrgu-
sega lainetest ja kurvidest 
ning seal saab sõita nii rula, 
jalgratta, rulluiskude kui 
tõukerattaga. Projekteeri-
tav rada tuleb asfaltkattega, 
mida ääristavad murukat-
tega kaldsed osad. 

Abilinnapea lisas, et sa-
muti on lähiajal plaanis 
ümber kujundada prob-
leemne kelgunõlv ja muuta 
selle funktsioone.

Kuulutaja

Rakvere Toidupanga eestvedaja Pille-Ruth Kukemilk on väga rõõmus jõuludeks tehtud kingituste üle, mis jõuavad paljude peredeni. Foto: 
Katrin Uuspõld

Vaata ka: loodu.ee

facebook.com/Looduorganic/

LOODU sarja:

- tooted ei sisalda sünteetilisi koostisosi ja toetuvad

vanadele traditsioonidele.

- salvid sobivad kuivale nahale ja mõjuvad kauem

- logo tähistab looduse jõudu

LOODU sarja:

- tooted ei sisalda sünteetilisi koostisosi ja toetuvad

vanadele traditsioonidele.

- salvid sobivad kuivale nahale ja mõjuvad kauem

- logo tähistab looduse jõudu

LOODU sarja kõik kümme erinevat toodet on müügil:

Biore Tervisestuudio Laada 5, Rakvere

Avatud E-R 10-18 Iga kuu 2. laupäeval 10-14

Biore Tervisestuudio e-poes tervisepood.biore.ee/
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Leegi vaikselt küünlatuli,
lõhna kuuseoks,
kõik, mis aastas kaunis oli,
jäägu elavaks!

Kauneid jõule ja head uut aastat!

Kauneid jõule ja
rõõmsat aastavahetust!
Kauneid jõule ja
rõõmsat aastavahetust!
Kauneid jõule ja
rõõmsat aastavahetust!

UUDIS

Uuest aastast sõidavad Rakveres ka uued linnaliinibussid
Jaanuari esimesest päevast 
hakkavad Rakvere linnaliine 
teenindama AS Hansabussi 
uudsed keskkonnasõbralikud 
gaasibussid, lisanduvad mit-
med peatused ning koguni 
raudteejaamas peatust tegev 
uus liin number 4, mille 
graafik on kooskõlas Elroni 
reisirongidega.

Katrin Uuspõld

Sel nädalal tutvustas AS Han-
sabuss rakverlastele CNG 
surugaasil liikuvat bussi ja 
soovijad said teha ka proovi-
sõidu – uuest aastast hakkab 
Rakvere tänavatel reisijaid 
sõidutama seitse sellist MAN 
Lion’s City linnaliinibussi. 
Uued bussid on keskkonna-
säästlikumad ning reisijale 
mugavamad: nad on mada-
lapõhjalised ja kallutusfunkt-
siooniga ehk ratastooli ja lap-
sekäruga pääseb kenasti sisse 
ning neid on võimalik sõidu 
ajaks ka turvaliselt istmeteta 
alal kinnitada. Lisaks on sig-
naal- ja stop-nupud, millega 
sõitja saab märku anda oma 
väljumissoovist, aga ka audio-
visuaalne süsteem, mis tea-
vitab peatustest. Bussid on 
varustatud turvakaamera-
te, USB pistikupesadega. 
Tumendatud topeltklaasid 
aitavad tagada sobilikku si-
setemperatuuri, suvel jahu-
tab salongi kliimaseade ning 
talvel soojendab lisakütte-
seade.

Uusi busse kaunistab Rak-
vere linnakunstnik Marju 
Püümetsa loodud kujundus, 
milles on kasutatud Rakvere 
linna sümboolikat ja mitmeid 
linlastele tuttavaid elemente, 
näiteks Keskväljaku kelluka-
kujulisi valgustid, linnus, ki-
rik. Busside investeeringu-
maht on veidi rohkem kui 

üks miljon eurot.
Üks bussitutvustusele tul-

nud uudistajatest oli Arne 
Jõeots, kes praegu pensioni-
põlve peab, aga on 25 aastat 
keeranud ka ise Rakveres 
linnaliinibussi rooli. „Alusta-
sin Ikarusega, kui nüüd keegi 
ütleks, et peaksin sellega veel 
sõitma, siis keelduksin! Ma-
nuaal lihtsalt ei kõlba linna-
liinisõiduks, siin peab olema 
ikka automaatkäigukast. Olin 
Rakveres esimene linnalii-
nibussijuht, kes sai omal ajal 
automaatkäigukastiga bussi,“ 
rääkis Jõeots.

Rakvere linnapea Triin Va-
rek märkis, et AS Hansabus-
siga on tehtud leping kahek-
saks aastaks. „2022 on Rakve-
re linna jaoks juubeliaasta, tä-
histame 720 aasta möödumist 
linnaõiguste saamisest. Uued 
mugavad bussid on justkui 
esimene kingitus meile kõigi-
le,“ rääkis Varek. 

Ta tõi välja, et lisaks uute 
busside tulekule tuleb ka mit-
meid muudatusi sõiduliinides 
ja -plaanides, lisandub uusi 
väljumisi, avatakse uus linna-
liin number 4, mis hakkab tee-

nindama raudteejaama ja mille 
reisid on kooskõlas Elroni rei-
sirongide sõidugraa fikutega. 
„Edaspidi saavad linlased ja 
külalised mugavamalt bussiga 

lähemale ka terviseradadele 
Palermos, kuna J. Kunderi tä-
naval saab olema uus lisapea-
tus,“ rääkis Varek. 

AS Hansabussi juhatuse esi-
mees Indrek Halliste märkis, 
et Hansabuss on üks vane-
maid Eesti turul opereerivaid 
bussifirmasid, aga nende bus-
sid sõidavad ka Skandinaavias 
ja mujal Euroopas.

„Oleme 25 aastat turul ol-
nud ja selle aja jooksul oleme 
esimest korda Lääne-Viru-
maal,“ rääkis Indrek Halliste, 
lisades, et järgmise aasta juu-
nikuust alustavad nad kogu 
Lääne-Virumaa teenindamist 
keskkonnasõbralike busside-
ga. 

44 Iveco gaasibussi hak-
kab teenindama 65 liini kogu 
maakonnas ning Halliste sõ-
nul on plaan värvata selleks 
63 bussijuhti.

Rakvere linnapea Triin Varek ulatas AS Hansabuss juhatuse esimees Indrek Hallistele 
sümboolse võtme – linnaluba on antud. Foto: Katrin Uuspõld

Muutuvad ka piletihinnad
Rakvere abilinnapea Kert Karus rääkis, et uuest aastast tu-
levad muudatused linnaliinibusside piletihinnas ja laie-
neb ka soodustuse saajate ring. Nimelt kui seni said ta-
suta sõita Rakvere linna sissekirjutusega eakad alates 70. 
eluaastast, siis 1. jaanuarist on priisõiduõigus alates 65. 
eluaastast. Ning kui seni said tasuta sõita Rakvere nel-
jalapselised pered, siis uuest aastast ka kolmelapselised 
pered.

„Tuleb ka uus toode, tunnipilet ehk sama piletiga saab tunni 
jooksul sõita mitme linnaliinibussiga,“ selgitas Kert Karus. 

Kuna kuus aastat ei ole hindu korrigeeritud, siis nüüd 
seda tehakse. „Busside kvaliteet on parem, liinikilomeetreid 
ja peatusi tuleb juurde, lisandus uus liin, nii et hinnatõus on 
igati põhjendatud,“ selgitas Kert Karus ja lisas, et 25protsen-
diline hinnatõus on korrelatsioonis liinitariifiga. Jätkuvalt on 
soodsam kasutada elektroonilist sõidupiletit kui osta bussi-
juhilt.

Abilinnapea viitas, et kindlasti tuleks ka tasuta sõidu-
õigusega inimestel soetada elektrooniline sõidupilet ning 
see isikustada, et tõendada oma sissekirjutust. Elektroo-
nilisi sõidupileteid, mis kehtivad üle Eesti, saab soetada 
R-Kioskitest, Omniva postkontoritest, Rakveres ka Sel-
veri infoletist, bussijaamast. Isikustada saab ID-kaardi-
ga samades kohtades teenustasu eest või tasuta veebilehel 
pilet.ee.
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Energiahinna tõus hüvitatakse kuni keskmise sissetulekuga peredele
Kohalikud omavalitsused 
alustavad jaanuaris ener-
giahinna tõusu hüvitamise 
taotluste vastuvõttu, seda te-
hakse nii elektrooniliselt kui 
sotsiaalosakondades koha-
peal. Hüvitist saavad kuni 
keskmise sissetulekuga 
leibkonnad. 

Katrin Uuspõld

Haljala valla sotsiaaltöö juht 
Airi Öösalu sõnul on inimes-
te huvi elektrihinna kom-
penseerimise vastu on olnud 
väga suur, palju on helistatud 
ja küsitud. „Rahandusminis-
teeriumi koostatud taotluse 
vorm on meie kodulehel ja 
mõned on selle juba ka ära 
täitnud ja koos arvetega esi-
tanud. Kuigi me oleme teata-
nud, et võtame avaldusi vastu 
3. jaanuarist, ei ole me ühtegi 
juba esitatud avaldust tagasi 
lükanud,“ rääkis Öösalu.

Ta nentis, et riigipoolses 
kommunikatsioonis on jää-
nud kõlama, et riik on omalt 
poolt teinud kõik, kuid koha-
lik omavalitsus jokutab. „Aga 
meile korraldati alles paar 
päeva tagasi taotluste vastu-
võtmiseks vajaliku STARi 
keskkonna koolitus. Meil ei 
ole veel täna kõiki töövahen-
deid, et hakata väljamakseid 
tegema ja on kokku lepitud, 
et raha kohalikele omavalit-
sustele laekub järgmisel aas-
tal. Ja alles sel nädalal otsus-
tati, mis on see sissetuleku 
summa, millest alates saab 
hüvitist küsida. Ehk inimesed 
peaksid varuma kannatust ja 
aega,“ selgitas Airi Öösalu, 
lisades, et võib juhtuda, et 
tuleb palgata ka lisatööjõudu 
avaldusi menetlema.

Kõigile tarbijatele hüvitab 
riik elektri võrgutasu 50% 
ulatuses ja gaasi võrgutasu 

100% - soodustus kajastub 
automaatselt arvel.

Kuni keskmise sissetuleku-
ga leibkondadele hüvitatak-
se taotluse alusel 2021. aasta 
septembri kuni 2022. aasta 
märtsikuu eest 80% arvetel 
toodud energia koguhin-
nast, mis ületab elektril 12 s/
kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning 
kaugküttel alates 7,8 s/kWh. 
Toetuse ülempiir kõigi ener-
giakulude peale kokku on 500 
eurot ja alampiir 10 eurot ühe 
kuu kohta.

Energiakulude tõusu toe-
tuse saajaks kvalifitseerub 
pere, kelle netosissetulek jääb 
alla mediaantaseme, mida ar-
vestatakse leibkonna esime-
se liikme kohta 1126 eurot 
kuus. Iga järgmise vähemalt 
14-aastase pereliikme koh-
ta on sama summa kaaluga 
0,5  (ehk 563 eurot) ja alla 
14-aastased lapsed kaaluga 
0,3 (ehk 337,80 eurot). 

Tasub silmas pidada, et 
toetuse taotlemisel lähevad 
arvesse kõigi perekonnaliik-
mete sissetulekud nii Eestis 
kui väljaspool. Nii on sisse-
tulekuks palk, pension, saa-
dud elatis, rent, dividendid, 
saadud toetused (sh laste-

toetused), väljamakseid pen-
sionifondidest, hüvitised 
(nt tööõnnetuse hüvitis, va-
nemahüvitis, haigushüvi-
tis, töötuskindlustushüvitis, 
kutsehaiguse hüvitis jne).

Erandina ei võeta sissetule-
kuna arvesse üksi elava pen-
sionäri toetust; riigi või oma-
valitsuse makstud ühekordset 
toetust; omavalitsuse maksta-
vat täiendavat sotsiaaltoetust, 
sünnitoetust, matusetoetust. 
Juhul kui inimene maksab 
elatist ja täitemenetluses on 
kinni peetud teatud summad, 
siis need arvatakse tulust 
maha.

Rakvere linnavalitsus alus-
tab hüvitiste taotluste vas-
tuvõtuga 12. jaanuaril. Lin-
navalitsuse sotsiaalosakonna 
juhataja Kersti Suun-Deket 
märkis, et selleks kuupäevaks 
on inimestele laekunud kõik 
arved. 

„Mõistlik on kõik paberid 
korraga kokku korjata, ei ole 
mõtet tulla esimesel vastu-
võtupäeval kiiremas korras,“ 
soovitas ta. „Arvestama peab 
vähemalt kolm nädalat, enne 
kui raha arvele tuleb.“

Rakvere linna elanikud 
saavad taotluse esitada lin-

na kodulehel e-teeninduse 
keskkonnas (http://isetee-
nindus.rakvere.ee/), kuhu 
pääseb kehtiva ID-kaardi ja 
PIN-koodidega. Samuti saab 
taotluse esitada ka paber-
kandjal Rakvere linnavalitsu-
ses. Vastuvõtupäevade info 
avaldatakse linna kodulehel 
jaanuari alguses. 

Kersti Suun-Deket rõhu-
tas, et lisaks arvetele on va-
jalik ka sissetuleku tõendus – 
arvestatakse hüvitatava pe-
rioodi keskmist sissetulekut. 
Suun-Deket soovitas seda 
teha pangakonto väljavõttega. 
„Muidu peame hakkama te-
gema taotlusi maksuametile, 
sotsiaalkindlustusametile ja 
see pikendab menetlusprot-
sessi. Konto väljavõtte saab 
igaüks teha oma interneti-
pangast – ka linnavalitsuses 
meie juures arvutist,“ lisas ta.

Suun-Deket toonitas, et 
oluline on mõista, et kui 
elektri hind on kõrgem kui 12 
senti kilovatt-tunni eest, siis 
kompenseeritakse 80 prot-
senti sellest osast, mis jääb 12 
s/kWh ülespoole.

„Kui elektripakett on fik-
seeritud ja see on näiteks 7,7 
s/kWh eest, siis ei ole õigust 
toetust saada. Kel fikseeritud 
hinnaga lepingutes hind tõu-
seb uuest kalendriaastast ja 
on näiteks 20 või 25 s/kWh 
kohta, siis on neil õigus saada 
toetust 2022. aasta eest,“ sel-
gitas ta. 

Kõige täpsema info leiab 
rahandusministeeriumi ko-
dulehelt, kus on ühtlasi ka 
energiahinna hüvitise vee-
bikalkulaator. Kersti Suun-
Deket soovitas lähedastel ai-
data ka oma eakamatel vane-
matel-vanavanematel veebi-
kalkulaatorit kasutada ning 
hüvitise saamiseks avaldust 
vormistada.

Foto: pixabay.com
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Lääne-Virumaa kõrgeim 
autasu ootab kandidaate
L ääne-Viru Omavalitsus-

te Liit (VIROL) kutsub 
maakonna elanikke, 

asutusi ja organisatsioone 
üles esitama kandidaate, keda 
autasustada Lääne-Virumaa 
kõrgeima tunnustuse – vapi-
märgiga.

Välja antakse kahte lii-
ki vapimärke. Lääne-Viru 
maakonna kuldne vapimärk 
omistatakse inimesele, kes 
oma silmapaistva töö ja te-
gevusega kultuuri, spordi, 
hariduse, sotsiaal- ja tervis-
hoiu, majanduse, maaelu 
arendamise jm valdkonnas on 
oluliselt kaasa aidanud Lää-
ne-Virumaa arengule. Samuti 
muude saavutuste eest, mis 
on toonud au ja tunnustust 
maakonnale. Kandidaat ei 
pea olema maakonna elanik.

Lääne-Virumaa hõbedane 
vapimärk omistatakse mit-
te-eestlasele, kes on maa-
konnale osutanud erilisi tee-
neid ja kel on väljapaistvaid 
saavutusi.

Kirjalikku taotlust koos 
põhjendusega oodatakse Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liidu 
büroole hiljemalt 10. jaa-

nuariks 2022 aadressil F. R. 
Kreutzwaldi 5, 44314 Rakve-
re või e-posti aadressil virol@
virol.ee 

Taotlus teenetemärgi kan-
didaadi kohta tuleb esitada 
vabas vormis, kus on vähe-
malt järgmised andmed: 
• kandidaadi ees-ja perekon-

nanimi;
• elukoht, sünniaasta, -kuu ja 

-päev; 
• elukutse, amet (auaste) ja 

töö- või teenistuskoht; 
• kodakondsuse andmed; 
• kas omab teenetemärki, 

milliste teenete eest ja mil-
list klassi;

• üksikasjalik teenete kirjel-
dus; 

• esitaja, tema andmed.

Lääne-Viru maakonna vapi-
märk on maakonna kõrgeim 
tunnustus aastast 2005.

2021. aastal omistati kuld-
sed vapimärgid Päästeameti 
Ida Päästekeskuse juhile Ailar 
Holzmannile, Lääne-Viru-
maa Puuetega Inimeste Koja 
juhile Helmi Urbalule;

Rakvere Teatri näitlejale 
Volli Kärole, veterinaar Erti 
Susile ja Rakvere haigla anes-
tesioloog Aile Kaasikule. Hõ-
bedane maakonna vapimärk 
omistati estofiilile ja suurele 
Lääne-Virumaa sõbrale Pek-
ka Linnainenile.

Kuulutaja 

PAKUN TÖÖD

• Kui Sul on eelnev töökogemus 
õena ning soov töötada toetavas 
meeskonnas, siis tule meile tööle. 
Kui Sa oled empaatiline, aus ja 
soovid inimesi aidata, siis võta 
meiega ühendust. TNP KON-
SULTATSIOONID PAKUB TÖÖD 
ÕELE üldhooldekodus: Imastu 
hooldekodu – Tapa vald (töötajal 
ööbimisvõimalus), Pruuna mõisa 
hooldekodu – Tapa vald, Pan-
divere pansion – Väike-Maarja 
vald. Tööle asumise aeg: kohe. 
Sõit tööle-koju kompenseeritak-
se. E-post:tnpkonsult.personal@
gmail.com, tel 634 5177, 55606268

• Rakvere Matsamajand AS otsib 
öist valvurit. Töö eesmärgiks on 
vara säilimise tagamine ja sise-
korra kindlustamine öisel ajal. 
Töö sisaldab üksinda töötamist 
regulaarse graafi ku alusel. Töötasu 
kokkuleppel. Soovijatel helistada 
tel 508 3265 või kirjutada info@
rakveremm.ee

• Vajatakse hooldajat 80-aastasele 
naisterahvale Tamsalus. Info tel 
5804 442 6

• Põllumajandusettevõte Vinnis 
pakub tööd seafarmi talitajale. 
Tel 5341 3329

• Tööd saab kogemustega 
metsatööline. Info tel 511 
6500

• Otsin Rakverest või selle ümb-
rusest tellingutöödele paarilist, 
alameest. Töö üle Eesti, põhiliselt 
Tallinnas. Vajalik tugev tahe ja 

füüsiline vastupidavus. Töötulem 
tükitöö alusel. Töö ei ole keeruline 
ja töövõtted tulevad ajapikku koos 
tehes. Info korral võtta ühendust 
tel 5361 5043

• SOL Baltics OÜ ootab oma kol-
lektiivi puhastusteenindajaid 
parvlaevadele. Tööaeg 2 nädalat 
tööl, 2 kodus. Toitlustus ja majutus 
tööandja poolt. Vajalik mereohu-
tusalane väljaõpe. Kandideeri-
miseks helista meile 674 7399 või 
võta ühendust otse töödejuhataja-
ga Lea, tel 5344 2919. Kirjuta meile 
cv@sol.ee
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1925: Karupoeg Puhh 
tutvustas end lugejatele
Täna 96 aastat tagasi, 24. detsembril 1925. 
aastal jõudis Inglismaa ajalehe London Eve-
ning News kaudu esmakordselt lugejateni Ka-
rupoeg Puhh, kellest tänaseks on saanud 
maailma üks kuulsamaid karusid.

Allan Espenberg

1914. aastal tappis jahimees Kanadas karu-
ema, kellest jäi maha pisike karupoeg. Kana-
da armee leitnant Harry Colebourn (1887-
1947) ostis looma 1914. aasta augustis White 
River’i raudteejaamas Ontario provintsis 20 
dollari eest. See juhtus vahetult enne seda, 
kui mees saadeti Esimese maailmasõja rinde-
le Euroopasse. Colebourn võttis looma salaja 
Suurbritanniasse kaasa.

Karupojast, täpsemalt baribalist (Põhja-
Ameerikast pärinev karulane) sai peatselt 
selle korpuse mitteametlik talisman, kus 
Colebourn teenis loomaarstina. Mees nime-
tas looma oma kodulinna Winnipegi auks 
Winnipegiks ehk lühendatult Winnie’ks. 
Karu saatis leitnanti ja tema väeosa kogu 
Inglismaal viibimise aja. 

Kui Colebourn saadeti Prantsusmaa rin-
dele, pidi ta jätma Winnie Londoni looma-
aeda. Pärast sõda ei soovinud ta looma Ka-
nadasse tagasi viia ja otsustas selle lõplikult 
kinkida loomaaiale. Winnie elas Londoni 
loomaaias ligi 20 aastat ja suri 12. mail 1934. 
aastal. 

Isa kirjutas poja mängukaru ajalukku
1920. aastate alguses käis Winniet loomaaias 
tihti külastamas pisike poiss nimega Chris-
topher Robin (1920-1996), kelle isa oli ing-
lise kirjanik Alan Alexander Milne (1882-
1956). Karust sai poisi suurim, parim ja la-
hutamatu sõber, mistõttu isa poolt pojale 
esimeseks sünnipäevaks 1921. aastal kingitud 
mängukaru nimetati 1924. aastal loomaaia-
karu auks ümber Karupoeg Puhhiks (Win-
nie-the-Pooh). Senini oli Christopheri män-
gukaru kutsutud Edwardiks.

Alan Milne aga hakkas 1924. aastal kirja 
panema lugusid, mille peategelaseks sai Ka-
rupoeg Puhh. Nende juttude esimene pea-
tükk ilmus Londoni õhtulehes 24. detsemb-
ril 1925. Täies ulatuses nägi esimene raamat 
Karupoeg Puhhist „Winnie-the-Pooh“ ilma-
valgust 1926. aastal. Kaks aastat hiljem ilmus 
„The House at Pooh Corner“. Karupoeg Puh-
hist sai üks tuntumaid kangelasi 20. sajandi 
lastekirjanduses.

Lisaks mängukarule olid Christopheril ka 
teisi mänguloomi: põrsas Notsu, eesel Iiah, 
kängurud Kängu ja Ruu ning Tiiger, kelle 
poisi isa kirjutas samuti juttudesse. Veel kaks 
peategelast – Jänese ja Öökulli mõtles Milne 
ise välja. Christopheri mänguasju säilitatakse 
tänini New Yorgi avalikus raamatukogus.

Karupoeg Puhhi raamatuid on tõlgitud 
paljudesse maailma keeltesse. Ka eesti kee-
les on avaldatud mitmeid erinevaid teoseid 
ja väljaandeid, esimest korda juba 1968. aas-
tal, kui eestikeelse tõlke autoriks oli Valter 
Rummel.

Karupoeg on tegelikult tüdruk
Mõne aasta eest ilmunud lasteraamatu 
„Winnie otsingutel: maailma kuulsaima karu 
tegelik lugu“ (Finding Winnie: The True 
Story of the World’s Most Famous Bear) ka-
nadalannast autor Lindsay Mattick teatas, et 
Milne’i poolt kirja pandud karupoja proto-
tüübiks oli naissoost karu, kes pärines kõige 

tipuks veel ka Kanadast. Seega ei saa karu-
poja kohta öelda enam „kangelane“, vaid teda 
tuleb nimetada „kangelannaks“.

Matticki raamatut tõelisest Karupoeg Puh-
hist tasub tõsiselt võtta, sest naise vanavana-
vanaisaks oli leitnant Harry Colebourn, kes 
ostis karupoja enam kui sada aastat tagasi. 
Selle raamatu ilmumine suurendas märki-
misväärselt inimeste huvi selle legendaarse 
kirjandustegelase vastu. Lisaks tunnistati 
Milne’i kirjutatud Puhhi lood 2015. aastal 
viimase 150 aasta kõige armastatumaks laste-
raamatuks Suurbritannias.

Kuna Eesti kuulus pikka aega Nõukogu-
de Liidu koosseisu, siis muutus eestlastegi 
hulgas populaarseks stuudios Sojuzmultfilm 
aastatel 1968-1972 vändatud multifilmide 
sari Karupoeg Puhhist, milles andis pea-
tegelasele hääle kuulus meesnäitleja Jev-
geni Leonov. Seega pole venelastel kunagi 
tekkinud kahtlust, et Karupoeg Puhh ei ole 
meessoost. 

Need Fjodor Hitruki lavastatud kolm filmi 
dubleeriti ka eesti keelde ja neid demonstree-
riti sageli Eesti Televisioonis. Seejuures on 
huvitav, et eestikeelse hääle andis Karupoeg 
Puhhile näitleja Malle Peedov. Nii võib ise-
gi öelda, et eestlastel oli juba ammu teada, et 
Puhh on tegelikult naissoost.

Käed eemale Karupoeg Puhhist!
Kuigi info sellest, et Puhh on tegelikult tüd-
ruk, oli teada juba ammu, põhjustas see miski-
pärast just 2010. aastatel suure kiremöllu nii 
ajakirjanduses kui tavainimeste seas. Maail-
ma meedia oli sensatsioonilisest uudisest šo-
keeritud. Inglise ajakirjanduses ilmusid selli-
sed pealkirjad: „Karupoeg Puhh pole lihtsalt 
tüdruk. Ta on Kanada tüdruk“, „Jätke kõik 
toimetused pooleli: Karupoeg Puhh on tüd-
ruk“, „Karupoeg Puhh on naissoost ja tähtis 
ajalooline tegelane“, „Kes tuleb hommikul 
külla: tütarlaps Winnie“.

Seda uudist arutati pikka aega kõikvõima-
likes foorumites ja sotsiaalvõrgustikes. Väga 
paljud olid Lindsay Matticki peale tigedad ja 
nõudsid jamajuttude levitamise lõpetamist, 
sest nende meelest ei saa Karupoeg Puhh 
mingil juhul olla tüdruk. Nende arvates on 
Puhh oluline ajalootegelane ja ilmselgelt on 
ta meessoost. 

Paljud netikommentaatorid avaldasid nör-
dimust selle üle, et neile on lapsepõlves va-
letatud või nende eest tõde varjatud. Siiani 
teadsid ju väga vähesed inimesed, et Karu-
poeg Puhhi prototüübiks on olnud Kanada 
karu ja kõigele lisaks veel emane karu. „Ma 
tunnen, et lapsepõlves on mind petetud,“ 
kirjutas keegi Twitteris. Mõni pealkiri aja-
kirjanduses oli aga väga leppimatu: „Käed ee-
male Karupoeg Puhhist!“

2014. aastal otsustasid Poola linna Tuszyni 
võimud keelustada Karupoeg Puhhi kujuta-
mise ja demonstreerimise, kuna see kirjan-
dus- ja filmitegelane on poolalasti ja tal puu-
duvad genitaalid. Linnajuhid tõdesid, et karu 
näol on tegemist kahesoolise olendiga, keda 
ei sobi lastele näidata. Milne’i raamatutes oli 
Puhh karvane ja riieteta, kuid Disney ani-
mafilmides pandi talle selga lühike punane
särk.

Aga tänavu septembris esitleti Suur-
britannias meenemüntide sarja „Karupoeg 
Puhh ja tema sõbrad“, mille on kujunda-
nud kunstnik Daniel Thorne. Kokku jõuab 
kollektsionäärideni üheksa münti, mis an-
takse ükshaaval välja lähima kolme aasta 
jooksul.

Kuulutaja reede, 24. detsember 20218



VAIMNE TERVIS

Külli Mäe: Päriselt kohalolek avab uksed
Jõuluaeg tekitab meis ootusi: igatse-
me rahu nii enda sees kui ümber, ta-
hame olla koos enda jaoks oluliste 
inimestega, nautida küünlasära, tun-
da rõõmu ja helgust. Aga mitte kõik 
ja mitte alati ei koge seda. Üksindus 
tundub jõulude ajal eriti rõhuv ja ma-
sendus suur.  Vaimse tervise vald-
konna praktik ja koolitaja Külli Mäe 
jagab oma tähelepanekuid ja 
nõuandeid.

Katrin Uuspõld

Kui enda peres, töökollektiivis 
või naabruskonnas on keegi, 
keda tundub midagi rõhuvat, 
siis kuidas oleks õige talle lähe-
neda?

Soovitust on võimalik anda kahest 
vaatenurgast: sa märkad, et keegi on 
üksi ja masenduses või sa märkad, 
et oled ise masendunud ja üksi ning 
küsid endalt, mida saad enda heaks 
teha. 

Kui märkame, kellegi juures mär-
ke, mis näitavad, et tal võib olla 
mure, siis kindel soovitus on: ära 
mine mööda, vaid mine juurde. Ta-
sub öelda, et oled märganud teda 
murelikuna ja küsida, kas see on 
õige tähelepanek. Kindlasti öelda 
välja, mida oled käitumuslikult mär-
ganud tema juures ning öelda, et 
oled tema pärast mures ja sellepärast 
võtad ühendust.

Nii nagu me ei lähe naabrinaisest 
mööda, kui ta on libedaga trepil põl-
ve katki kukkunud, et me ei läheks 
kellestki mööda, kui märkame, et tal 
on hingeliselt raske. 

Inimesed ei hakka tavaliselt 
kohe oma murest rääkima, see 
eeldab pikemat protsessi enne 
kui tuumani jõutakse. Kuidas 
jõuda?

See võib tulla hästi loomulikult: 
kohtutakse maja ees jalutades, argi-
asju rääkides ja inimene ütleb mingi 
lause, mis paneb kuulajal ohukellu-
kese helisema. Siis tasub öelda: „ai-
täh, et jagasid, aga räägi veel sellest 
natuke“. Teha midagi, et inimene 
usuks, et oled päriselt kohal – päri-
selt kohalolek on see kuldvõtmeke, 
ukse avaja. 

Kui abivajaja tunneb, et teine ini-
mene on päriselt tema pärast mures, 
siis tõenäoliselt ta ennast ka avab. 

Või on kogemata poetatud, et 
„elul pole mõtet“ või „tunnen end 

jõuluajal kohutavalt üksinda“, siis 
kui see on päriselt märkamine ja 
sa tunned, et tahad aidata ja jaksad 
öelda „räägi veel“, siis tavaliselt ini-
mene ka räägib. „Kuu peale“ saade-
takse ja endasse sulgutakse siis, kui 
tunnetatakse, et teisele inimesele 
ta tegelikult ei lähe korda ja küsi-
takse ainult viisakuse pärast. Olu-
line on päriselt märgata ja päriselt 
hoolida. 

Ja kui inimene ütlebki, et ta 
ei näe millelgi mõtet. Mida siis 
teha?

Kui on tõsised ohukellukesed, siis 
tuleb veenduda ja üle küsida, mida 
oma väljaütlemisega mõeldi ja siis 
tuleb aitajal oma peas mõelda, kes 
oleks kõige õigem inimene abivaja-
ja jaoks päriselt kohal olema ja teda 
kuulama. Kas tema ise või leida kee-
gi teine. Hinnata olukorda ja riski, 
kas abivajajat võib jätta üksinda, kas 
tegemist on kriisiolukorraga või on 
aega rahulikult lihtsalt olemas olla. 
Küsida, kas abivajajal on kedagi, 
kellega rääkida või olla, julgustada 
teda kellegagi ühendust võtma.

Kui sa oled ise tundnud ära en-
das pikaaegse õnnetu olemise 
tunde, siis millest alustada „au-
gust välja ronimist“? 

Kõige parem õpetaja on elu ise, 
inimese enda elukogemus. Kui on 
sisemist elujõudu, siis tavaliselt ini-

mene võtab kasutusele midagi, mis 
on varem aidanud. 

Kui jõuluaeg on kellegi jaoks 
raske, elu on läinud nii, et ollakse 
üksi, siis küsida endalt, mis on see, 
mis on varem sellistes olukordades 
aidanud. 

Mõelda korraks iseenda peale, 
milline abiküsija ja vastuvõtja ma 
olen. Kui avastad, et jõuvarusid on 
vähe, siis mõelda, milliste inimes-
te käest mul siiski oleks mugav abi 
küsida: öelda, et mul oleks vaja rää-
kida, kasvõi lihtsalt jalutama minna 
või sauna. 

Vaimse tervise raskuste puhul ei 
ole ka mingi häbiasi pöörduda pro-

fessionaali poole. Vaimse tervise 
häirumise üle otsustab igaüks ise: 
kas see häirib igapäevase elu-
ga toimetulekut, ka elus rõõmu, 

naudingu ja tänutunde tundmist. 
Kui ma taban, et midagi on tasakaa-
lust ära ja teistmoodi kui tavaliselt, 
siis selle taga võib olla vaimse ter-
vise häire. Selle üle saab aga otsus-
tada professionaal. Hea uudis on, 
et vaimse tervise häired on päris 
hästi ravitavad, aga pöörduma pead 
sa ise. Kui vaimse tervise raskused 
lähevad enda jaoks üle piiri, siis abi 
selleks on Eestis olemas.

Kust alustada abi otsimist?
Üks paremaid eestikeelseid lehe-

külgi, kuhu info on kokku koonda-
tud on peaasjad.ee, kus teemad on 
kajastatud, nõuanded on olemas, 
sealt võib leida endale niidiotsa. Sa-
muti on vaimse tervise esmaabi ko-
duleht (https://esmaabi.peaasi.ee/). 
Kui sa kahtled ja kõhkled, kas sinus 
on jõudu kellelegi vaimse tervise 
esmaabi anda, siis meie usume, et 
iga Eesti inimene on selleks võime-
line ja see võiks olla täiesti tavaline 
oskus. 

Maailma tervishoiuorganisat-
siooni WHO vaimse tervise stra-
teegia rõhutab, et vaesus, töötus, 
kehvad töötingimused, halvas 
seisus eluase või madal haridus-
tase suurendavad oluliselt vaim-
sete häirete esinemise tõenäo-
sust. Mida selle teadmisega peale 
hakata, kui ollakse riskigrupis?

Vaevalt, et keegi meist saab ela-
da elu ilma stressi või pingeta, sest 
elu ei ole must või valge, kerge või 
raske. See, kui me ütleme, et elu on 
kerge või raske, on see tavaliselt 

peas kinni. 
Stress iseenesest on väike pinge, 

mis annab elule värvi ja särtsu. Ma 
võin võtta töötuse perioodi kui või-
malust millegi uuega alustada või 
mõelda, et mu elu on kokku kukku-
nud, sest mul ei ole tööd. 

Vaesus, töötus, madalam haridus 
on ühelt poolt välised riskitegurid, 
mida saab märgata, teiselt poolt on 
kõigile inimestele – sõltumata hari-
dusest, elusituatsioonist, vanusest ja 
perekonnaseisust – kaasa sündinud 
teatud haavatavus või on meil trau-
madest tulnud hingehaavad, mis ei 
ole hästi puhastatud. 

Kasu võib olla sellest, et keegi 
meie ümber märkab seda. On need 
siis pereliige, naabruskond, riigi 
ja kohaliku omavalitsuse tasand – 
meie vastutus on märgata neid, 
kes on raskesse olukorda sattunud. 
Vaimse tervise raskused ei ole on/
of nupud, inimene ei oska sageli ise 
vaimse tervise tasakaalu leida, män-
gu tuleb ka keskkonna vastutus – 
meie kõigi vastutus märgata neid, 
kes on tasakaalust väljas. 

Inimene ise – kui on vähegi jõu-

du – võiks mõelda, kellega ta saab 
rääkida, kust ta leiaks rõõmu tasa-
kaaluks keerulisele eluolukorrale. 
Tasub teha endale nimekiri tege-
vustest, mis rõõmu tekitavad ja sealt 
siis valida. Näiteks mina vahel ütlen 
endale: Külli, ära mõtle üle, jope sel-
ga ja õue jalutama! Sest ma tean, et 
värske õhk ja pikk jalutuskäik tee-
vad mulle head. Või  helista tütrele. 
Või tee midagi koos lastelastega.

Kui jõudu on endal vähe, siis mul 
on lähedastega kokkulepe: et nad 
kutsuksid mind heatahtlikult kaasa.  

Kui öeldakse, et „mul ei ole min-
git jõulutunnet” – kuidas seda 
saada?

Jõulutunne tuleb enda seest lei-
da. Ma usun, et iga inimese sees on 
jõuvarud ja et enda suhtes tuleb olla 
heatahtlik. Mõista, mis eluetapp pa-
rajasti on ja mõelda, mille üle vaata-
mata kõigele tänulik olla – usun, et 
nii poeb jõulutunne tasapisi sisse. 
Vaikus ja omaette olemine, pike-
mad jalutusk äigud, vaiksed ja rahu-
likud vestlused enda jaoks oluliste 
inimestega. 

Jõuluaeg, on aeg, kus ei peaks kiirustama, kus on 
hetkes püsimise võlu. Foto: Grete Mäe

Peaasi.ee pakub meeleolu 
parandamise veebikursust
MTÜ Peaasjad on saanud valmis veebikursuse, mille eesmärk on ja-
gada tõenduspõhist infot meeleolu parandamiseks ja vaimse tervise 
tugevdamiseks ning arendada oskuseid iseenda aitamiseks. Kursusega 
saab alustada endale sobival ajal, see kestab kümme nädalat ning iga-
nädalaselt peaks kursuse läbimiseks arvestama paar tundi.

 „Jõulud võivad tuua palju rõõmu, aga mitte alati. Pühadeajal või-
vad inimesed tunda rohkem stressi, alanenud meeleolu ja üksindust. 
Ootame e-kursusele osalema kõiki inimesi, kes tunnevad, et nende 
meeleolu on alanenud, energiatase vähenenud ning elurõõmu varase-
mast vähem. Pakume võimalust õppida ja läbi proovida erinevaid teh-
nikaid, et ennast aktsepteerida, toetada oma mõtteid ja tundeid, und ja 
suhtlemisoskust,“ ütles Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Peaasi.ee meeleolu parandamise e-kursus on mõeldud noortele ja 
täiskasvanutele, kelle elu häirivad alanenud meeleolu, langenud ener-
giatase, huvide ja elurõõmu vähenemine. See ei tähenda, et inimesel 
kindlasti on depressioon, aga kuna tegemist on depressiooni peamis-
te sümptomitega, siis keskendutakse kursusel sellele, et depressiooni 
olemusest paremini aru saada ja õppida viise, kuidas oma enesetunnet 
parandada. 

Materjalid on koostanud sotsiaalministeeriumi ja Heateo Mõjufondi 
toel kliinilised psühholoogid Ailen Suurtee, Kadri-Liis Sits ja psühho-
loog Tuuli Junolainen.

E-kursus on avatud kõigile huvilistele, kuni 30-aastased saavad osa-
leda tasuta tänu Coca-Cola toetusele, täpsem info kodulehel peaasi.ee. 

Kuulutaja
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 24. - 30. detsember

Fileeribad jogurti-tillimarinaadis
500 g / Tallegg

A+ A3.28
3.98

6.56 €/kg

Eelküpsetatud
seakoot
~1 kg
Rannarootsi

A+ A

Kummikommid Tutti Frutti
Sunny Fruits
325 g
Fazer

Kohvioad Araabika
Cofa
1 kg

Talve kohuke jogurtiglasuuri ja
vaarikatükkidega
43 g
Tere

A+ A

Jogurtijook Actimel
(vaarika-jõhvika)
8 x 100 g

Piimatäidisega biskviitkook
Kinder Pingui
30 g

Puding Alma Valio
230 g
3 sorti

Juust Arla
Apetina Classic
(kuubikud soolvees)
390 g / 200 g

Kreeka salatijuust Liisu
250 g

+2x0.10+2x0.10

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

Kodujuust Alma
(hapukoorega)
500 g
Valio

Liharullid
sibulamoosiga
440 g
Nõo Lihavürst

5.18
5.98

4.28
5.28

9.73 €/kg

1.48
1.68

4.93 €/kg

1.48
2.38

11.38 €/kg

1.68
2.18

3.36 €/kg

2.98
3.68

14.90 €/kg

1.88
2.18

7.52 €/kg

1.14
1.28

3.08 €/kg

2.68
3.08

3.35 €/kg

0.78
0.98

3.39 €/kg

0.36
0.44

8.37 €/kg

0.48
0.54

16.00 €/kg

1.34
1.74

6.70 €/kg

2.34
2.98

7.20 €/kg

3.38
4.28

7.73 €/kg

14.98
23.98

65.99 €/kg

1.38
1.84

0.07 €/tk

6.78
7.78

1.94
2.74

0.65 €/l

Tooma verivorstikesed
lambasooles
300 g
Maks & Moorits

Heeringafilee tükid marinaadis
300 g / 130 g

Kreeka jogurt
10 % 370 g
Farmi

Pannkoogid soolakaramellikreemiga
Mamma
200 g
Saarioinen

Kommikarp Baileys
(šokolaadikommid likööriga)
227 g

Šokolaadikompvekid
Bukett
437 g

Must tee Lipton
(puuviljamaitseline)
20 x 1,8 g (36 g)

Verikäkk
1 kg

1.98
2.48

1.18
1.44

Keedusalaami
(viilutatud) 150 g

A+

A+ A

7.87 €/kg

24. detsember - 6. jaanuar24. detsember - 6. jaanuarSOODUSPAKKUMISED!
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!

Maitseviin
Viru valge
37,5%, 0,5 l / 3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Whisky Tullamore Dew
Irish
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Konjak Hardy
VSOP
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist
on alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Ingverijook Rochester
Ginger
725 ml

KVV vein Barone
Montalto Passivento
al 12,5%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN kvaliteetvahuvein
Chic Barcelona 11,5%
0,75 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Rulldeodorant Fa
50 ml
4 sorti

Vatipadjad
Casatrend
80 tk

Dušigeel Old Spice
al 250 ml
3 sorti

Dušigeel Nivea
250 ml
2 sorti

Kehakoorija Organic Shop
250 ml / 2 sorti

Habemeajamisvaht
Nivea Men
Sensitive
200 ml

Nõudepesuvahend Fairy
450 ml
6 sorti

Tampoonid Tampax
Compact
16 tk / 2 sorti

Tualettpaber Regina
Camomilla
3-kordne
4 rulli

WC puhastusgeel
Bref 10x Effect
700 ml / 2 sorti

Pesugeel Mayeri
2 sorti / 1 l

Svamm pottide puhastamiseks
Vileda Glitzi Crystal
2+1 tk

Kassiliiv
LaMurr
5 l

Viin Nemiroff
40%, 0,5 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.98
al 2.88

39.60 €/l

2.88
3.78

14.40 €/l

1.98
al 3.18

al 7.92 €/l

1.88
al 2.44

7.52 €/l

2.18
3.08

8.72 €/l

4.98
6.88

5.53 €/l

2.88
3.48

0.94
1.24

2.09 €/l

1.14
1.48

0.35 €/tk

2.88
3.98

0.13€/tk

3.18
3.98

12.72 €/kg

2.28
2.68

3.26 €/l

1.58
1.88

0.40 €/tk

2.78
3.78

0.56 €/l

0.54
0.78

0.01 €/tk

2.38
2.98

9.52 €/l

2.48
3.08

0.16 €/tk

5.88
6.98

7.23 €/kg

Pesugeel Botanical
Origin
900 ml
2 sorti

Pesumasina puhastuspulber
Dr.Beckmann
250 g

Värvi- ja mustusekogumise lapid
Dr.Beckmann
22 tk

Raseerimisgeel Gillette
Satin Care
Sensitive
200 ml

3.38
4.88

16.90 €/l

KPN vahuvein Prosecco
Doc Menestrello
11% 0,75 l

KPN vein Murviedro
Crianza
13,5% 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Hogarth Gin
% 0,   l37,5 7

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

Liköör Vana Tallinn Signature
% 0,   l40 5

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

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

3.28
3.88

8.20 €/l

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

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

24. detsember - 6. jaanuar24. detsember - 6. jaanuar
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

TALVEREHVE

MÜÜA

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

www.kv.ee/3205100

2-korruseline kortermaja Vändra 
alevis. Üldpind 1013 m2. 

www.kv.ee/2335034

Soodushind 35 000 € Soodushind 55 000 €

2-korruseline maja Rummul 
krunt 4600 m2.

www.kv.ee/3353222

Hind 17 500 €

Müüa Tapa linnas Paide tänaval 
2-toaline remonti vajav korter.  

www.kv.ee/3374136 

Maja Kastre vallas Tartumaal.
Krunt  1300 m2.  

www.kv.ee/3367358

Hind 16 500 €

Kalana külas Põltsamaal 
2-korruseline maja krunt 2500 m2.

www.kv.ee/3142474

3-toaline korter Pärnu linnas, 
võimalus ehitada 2. korrus. 

 www.kv.ee/3312421

Hind 12 500 €

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

www.kv.ee/3134721

Müüa Ulvi külas 3-toaline korter, 
II korrusel, 60 m, rõdu. 

www.kv.ee/3391926

ENAMUS OBJEKTIDEL 
ON OLEMAS HINDAMISAKT!

Lisainfo tel 5624 4605 igor@sacito.eu
JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

SOODUSHIND KEHTIB DETSEMBRI LÕPUNI 

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 
• Anda üürile Näpil 2-toaline korter  
• Anda üürile Vinnis kaks  1-toalist korterit
• Anda üürile Pajustis 1-toaline 
• Anda üürile Jõgeva linnas, 2-toaline ,Kivi tänaval
• Anda üürile Väike –Kamari külas 2-toaline korter
• Anda üürile Koigi külas suur 1-toaline
• Anda üürile Vinnis 2-toaline möbleerimata

Vana hind 40 000 €

Vana hind 45 000 €

Vana hind 65 000 €

Soodushind 34 000 €

Uus hind 35 000 €

Soodushind 45 000 € Soodushind 11 500 €

Soodushind 11 900 €

Soodushind 75 000 €

Vana hind 37 500 €

Vana hind 45 000 €

Vana hind 48 500 € Vana hind 12 500 €

Vana hind 12 900 €

Vana hind 83 000 €

Soodushind 35 000 €

Korter Siimusti alevis 
3-toaline 48,9 m2.  

www.kv.ee/3344855

Aseri lähistel maja koos 
krundiga 1,4 ha. 

www.kv.ee/3362079 

Põllumaa Rae vallas 
3,3 ha. 

www.kv.ee/2984458

KINNISVARA

• Müüa Pärnu linnas Mere tänaval 
renoveerimist vajav korter. Tel 
5624 4605

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune 
korter, Pikk 37 Rakvere. II korrus, 
aknad hoovi poole. Hind 26 650 €. 
Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa korter Tapa linnas, 2toa-
line, Paide tänaval. Tel 5624 4605

• Müüa Kundas 3toaline korter
või vahetada 1toalise korteri 
vastu Rakveres. Tel 5894 2895

• Müüa 3toaline korter Ulvi külas, 
60 m2, rõdu, II korrus. Tel 5624 
4605

• Müüa Siimustis renoveerimist 
vajav 3toaline korter. Tel 5624 
4605

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

• Müüa renoveerimist vajav maja
Kalana külas, Põltsamaal. Tel 
5624 4605

• Müüa Rae vallas põllumaa, 3 ha. 
Tel 5624 4605

• Müüa Kastre vallas, Unikülas 
renoveerimist vajav suvila. Tel 
5624 4605

• Müüa Aseri lähistel renoveeri-
mist vajav maja, krunt 1,4 ha. Tel 
5624 4605

• Müüa Rummul renoveerimist 
vajav maja, krunt 4600 m2.Tel 
5624 4605

• Müüa Vändras 2-korruseline 
renoveerimist vajab kortermaja. 
Tel 5624 4605

• Müüa Saaremaal Kandla külas 
suvila. Tel 5624 4605

OST

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

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

• Ostan maja Tamsalu linnas. Tel 
5364 6359

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

• Ostan vana talukoha või kapi-
taalremonti vajava maja lääne-Vi-
rumaale, Järvamaale või Jõgeva-
maale. Elektriliitumine ja kaev on 
suureks plussiks. Tel 5562 2919

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

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

• Soovin osta või üürida garaaži
Rakveres, Vinnis või Pajustis. Kui 
sul on midagi pakkuda helista tel 
5632 6730

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida garaažiboksi
Rakveres. Tel 5780 7230

ANNAN ÜÜRILE

• Alates 1.01.2022 anda üüri-
le 1toaline kõigi mugavustega 
korter, II korrus. Võimla tänav, 
Rakvere. Hind 240 € + kom-
munaalmaksud. Info tel 520 
6145

• Üürile anda 1toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Anda üürile Vinnis kaks 1toalist
korterit. Tel 5624 4605

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

• Anda üürile Kaareperas kor-
ter  otse omanikult. Tel 5624 
4605

• Anda üürile Koigi külas, Järva-
maal suur 1toaline korter. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 2toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Annan üürile 2toalise osaliselt 
möbleeritud korteri renoveeritud 
majas Lai tn 31, Rakveres. Tel 516 
2751

• Anda üürile möbleeritud 2toa-
line korter Näpil. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 2toaline
korter, detsembri lõpus. Tel 5624 
4605

• Anda üürile Kamari külas, Põlt-
samaal 2toaline korter. Tel 5624 
4605

• Anda üürile Jõgeva linnas Kivi 
tänaval 2toaline korter. Tel 5624 
4605

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa heas korras (ülevaatus 
kehtib kuni august 2023, korraline 
hooldus äsja tehtud) 2012. aasta 
Seat Leon Copa Plus 1,6 TD, 
77kW, läbisõit 213 000 km. Topelt 
valuveljed talve (lamell)- suvereh-
vid 16“, hooldusraamat. Hind 6300 
€. Tel 5685 2741

OST

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

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

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

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

• Ostan Toyota marki sõidu-
keid. Võib pakkuda absoluut-
selt igas seisukorras ning hin-
naklassis. Sobivad veel Nissan 
Almera, Sunny, Primera, King 
Cab, Pick up; Mitsubishi L200, 
L300, L400 või Pajero Sport; 
Mercedes 190D, sprinter või 
vanemad MB bussid. Paku 
julgelt telefonil 5896 1576

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid/maastureid/kaubi-
kuid! Huvi pakuvad ka vanad 
autod ja uunikumid! Vajadusel 
puksiir! Arvelt kustutami-
ne! Virumaal tulen kohe ko-
hale, paku julgesti! Tel 5565 
9595

• Ostan Jawa osi, kirjandust. Tel 
5558 5956

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga 
uusi varuosasid, samas ostan 
uusi veneaegseid rehve. Tel 515 
7395

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108
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• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remonditöid. 
Tehtud töödele garantii. Tel 518 
7979

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santehni-
l isitöid,  elektr itöid.  Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

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

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

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust  (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.
ee

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

Info tel 504 0118

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd endiselt parima 
hinna ja kvaliteedi suhtega Lää-
ne-Virumaal. Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

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

• Veoteenus puksiiri ja kaubi-
kuga. Vedu on vaja ette kokku 
leppida. Tel 514 8661

• Veo- ja kolimisteenus ka kolu 
vedu prügimäele. Tel 506 1547

KAEVETEENUSED

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

EHITUSTEENUS
• Teeme kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites: 
vannitoad, siseviimistlus, soojus-
tamine, fassaadid, vundamendid, 
terrassid, katused jne. Samuti 
santehnilised tööd. Hinnad 
taskukohased. Küsi julgelt. Tel 
5808 5965

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

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, kuivad ja toored, 
transport, koorem 5-10 m3. 
Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises ko-
tis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 2.80 €/kott ja kasel 
3.50 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Müüa kase ja teisi puitbrikette, 
premium pelletit 6/8 mm, kivisüsi 
1000/25 kg; lisaks pakume ka 
halumasinateenust. Tel 5390 0545

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

• Müüa kuivad lepa halud (30 cm) 
võrgus. Transport. Tel 5646 6958

• Müüa kuiva küttepuud. Okas-
puu 40-50 cm. Tel 5660 3585

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi 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

kuulutused.kuulutaja.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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)

www.kuulutaja.ee
LOE

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

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

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

Info tel 5648 6638

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

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

MUUD TEENUSED
• Soodsalt müüa uusi ja kasuta-
tuid õmblusmasinaid (väga heas 
korras). Tagavara osad kõikidele 
masinatele, kääride teritus jne. 
Tel 558 8429

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

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

• Manuaalteraapia/ lihaste 
ja valu leevendav massaaž. 
Kui Sul on seljavalud, õlavalud 
vms, stress, migreen, surevad 
käed või jalad jms, siis mina 
David aitan sind. Isegi, kui 
Sul pole otseselt kaebusi enda 
tervise kohta, siis manuaalte-
raapiasse minna tasub ikka! 
Vähemalt kord kuus! Juba 
peale esimest seanssi tunned 
ennast nagu uuesti sündi-
nud. Kehamassaaž aga aitab 
leevendada valu, vähendada 
stressi, lõõgastunud lihaseid 
lahti harutada ja lihtsalt teid 
paremaks muuta. Hoolitse 
enda eest! Eelregistreerumine 
tel 5880 4094

• Koduhoovide, kõnniteede 
ja väiksemate objektide lu-
melükkamine. Tel 5694 9141

• Rakvere kliima OÜ müüb, 
paigaldab ja hooldab! Kui otsid 
õhksoojuspumpa siis küsi meilt 
pakkumist! Õhksoojuspump on 
väga mugav ja säästlik küttela-
hendus. Tasuta konsultatsiooni 
tel 5662 2050 või http://www.
rakverekliima.ee. Meil on lühike 
ooteaeg!

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa 
arvatud auto akud, vana auto 
dokumentidega ja  koduteh-
nika. Tel 5672 7600

• Soojuspumbad, müük ja pai-
galdus. Meilt ostetud soojuspum-
padel hooldus soodushinnaga. 
TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• Raamatupidamisteenused. Tel 
5816 2122

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

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

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

www.kuulutaja.ee

KODU

• Müüa aasta tagasi ostetud väike 
külmkapp BEKO. Jääkamber 13 l, 
maht 101 l. Asukoht: Vinni vald. 
Hind120 €. Tel 506 5913

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Palun helistada. Tel 5675 1277

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

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

• Ostan värvilisi tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 150 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

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

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

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, 
resti, praeahju, ahju- ja pliidi-
tarvikuid. Võivad olla kasutatud. 
Tel 503 1849

• Ostan alasi, kruustangid, töö-
laua, võrri, motika nende osi, 
vahvliküpsetaja ja muud nõuka-
aegset kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami ja 
kila-kola, viina ära teie mitteva-
jalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

• Ostan ENSV ja NLIIDU aegseid 
autasusid ja märke. Tel 510 7541

• Kunstihuviline ostab Ric-
hard Uutmaa maali, akvarelli 
(maali all nurgas peab olema 
R. Uutmaa). Võib pakkuda 
ka teiste Eesti kunstnike töid. 
Tasun 1500 €. Tel 5677 0569

• Ostan Norma ja Tarbekaasi
tooteid ning vene 1/43 mude-
leid. Tel 529 1288

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

• Ostan teie seisma jäänud korrali-
ku välisukse, puidust või metallist; 
akna; kuiva põranda-, voodrilau-
da. Tel 5801 9086 

• Ostan vanarauda. Koristan 
kuuri, garaaži ja aia nurgast vana ja 
vedelema jäänud metallihunniku. 
Tasuta ei taha, maksan raha. Tel 
5342 6287

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, 
kuiv lepp - hind alates 55 €/
rm, saadaval ka sangleppa ja 
kaske. Puud on laotud 5 m3

alustele, hind alates: hall lepp 
280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vasta-
valt kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Müüa lõhutud küttepuud : 
sanglepp, lepp, metsakuivkuusk 
(mänd) ja kütteklotsid 40 L võrk 2 
€. Tel 5192 4320

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

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

EHITUS
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OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

TEOSTAME: 






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

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

METS

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla Talu toidukartulit
„Gala“ ja „Laura“ 30 kg võrk - hind 
15 €. Info tel 514 1338, vedu.

• Müüa  kõrvitsat. Tel 5550 5148

• Müüa sõelutud musta mul-
da, asukoht Rakveres, lisainfo 
telefonil 526 1408

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

• Ostan mootorsae, võib vajada 
ka suuremat remonti. Tel 503 9650

• Ostan traktori LTZ-55A, T-40AM, 
T-40M. Tel 5687 5845

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami ja 
kila-kola, viina ära teie mitteva-
jalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

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

• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakku-
da ka hambakulda või üksi-
kuid kuld ja hõbe ehteid - ka 
sulatuseks. Kõik muud vanad 
esemed ka huvitavad! Tel 5872 
5458

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

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

• Müüa hõbemündid, hõ-
besõrmused, hõbeketid, hõ-
beprossid ja sõled, messing-
prossid ja sõled, EW aegsed 
postkaardid. Tel 511 6424

TEATED

• Kadunud (11.12) isane kass 
nimega Kita. Rakveres Räga-
vere teel. Pere ootab ja igatseb 
oma sõpra koju. Igasugune 
info oodatud. Tel 598 22085

• Jalatsipoes Kingamarket on 
müügil saapad, poolsaapad, 
vabaajajalatsid, tennised, 
kingad, baleriinad. Hinnad 
soodsad. E-pood https://www.
kingamarket.ee

TUTVUS

• Olen tore mees 60, kuid siiski ük-
sildane, ehk kusagil on veel vaba ja 
sümpaatne naine, kes oleks huvi-
tatud püsisuhte eesmärgil tutvuda. 
Tore kui olete 61-aastane, sale, 174 
cm pikk, terve, optimistlik ja aus 
ning kes sügisele valgust toob, oleks 
hea perenaine kellega jõule koos 
veeta. Palun helistage tel 554 6490

• 51aastane mees soovib tutvuda
enam-vähem sama vanuses nais-
terahvaga. Tel 5345 2320

• 65-aastane naine soovib tut-
vuda vaba ja meeldiva mehega
Lääne-Virumaalt. Tel 5831 2722

MUU

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

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

Mälestame head sõpra 
REELI NAURI

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Moonika, Tiiu, 
Elle ja Elve

Avaldame kaastunnet 
Rainerile 

kalli vanaisa 
ARNOLD KÕIKERI

kaotuse puhul. 

Kären ja Terje peredega

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis ning 
Kuulutuste Facebooki lehel

Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista 32 25 093

Toimetusse tulek kokku leppel 
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
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Aastavahetuse ilutulestik särab 
mõnes paigas ka kingitusena
Eestis on omavalitsusi, kes sel 
aastavahetusel ilutulestikku kor-
raldada ei plaani. Näiteks Tartu 
linn annetab ilutulestikule mõel-
dud 5000 eurot TÜ Kliinikumi 
Lastefondile. Aga on ka neid, kes 
tulevärki kui silmailu ja meeleolu 
loojasse panustavad.

Katrin Uuspõld

Lääne-Viru maakonnakeskuses 
Rakveres lastakse uusaastaöö sa-
luut tänavu taevasse Vallimäe vaba-
õhukeskuse Tõusu tänava poolsest 
parklast. 

„Kuna vabaõhukeskuse Tõusu tä-
nava poolne sissepääs on tänavu ilu-
tulestiku turvaala, on see tulevärgi 
ajal suletud. Seega palume kasutada 
teisi sissepääse: Vallikraavi tänava 
poolt, Pika tänava poolsetelt trep-
pidelt, teatri ja linnuse poolsetelt ra-
dadelt,“ ütles Rakvere Kultuurikes-
kuse direktor Eve Alte. 

Kümme minutit kestev vaate-
mäng paiskub taevasse erinevatel 
kõrgustel ja on ühtmoodi hästi näh-
tav nii lähedal kui kaugemal. Samu-
ti on Vallimäe vabaõhukeskuse alal 
võimalik tulevärki jälgida hajutatult. 

Rakvere linnapea Triin Varek 
kutsub linlasi sel aastal üles loobuma 
eraviisilise ilutulestiku tegemisest, 
kuna sageli kogu pühadeaja vältav 
paugutamine elumajade vahel teki-
tab linnaruumis palju müra ja roh-
ket stressi loomadele. 

Suure tõenäosusega jääb tänavu-
ne traditsiooniline aastavahetuse 
ilutulestik Rakveres viimaseks ning 

edaspidi hakatakse panustama alter-
natiivsetele võimalustele. Järgmisel 
aastavahetusel plaanib linn pakkuda 
müravaba ja keskkonnasõbraliku-
mat valguslahendust.

Tänavuse ilutulestiku korraldab 
Arctic Orbiit OÜ ja selle maksumus 
linnale on koos käibemaksuga 5000 
eurot, millele lisandub korraldaja-
poolne panus.

Väike-Maarja keskväljakul on sel 
aastavahetusel võimalik tulevärki 
imetleda tavapärasest veidi erineval 
kellaajal – nimelt 31. detsembril kell 

18. Valla kultuurispetsialist Maire 
Haava rääkis, et ilutulestik on Eba-
veres asuva ettevõtte Pyrocom OÜ 
kingitus vallarahvale. „Ja õhtul kell 
kuus sellepärast, et tulla saaks kogu 
perega ja ka lapsed näeksid ilutules-
tikku,“ märkis Maire Haava.

Lääne-Virumaal ei plaani ilu-
tulestikku korraldada näiteks 
Kadrina vald. Vallavanem Kairit 
Pihlak ütles, et vallapoolset tule-
värki ei olnud ka eelmisel aastal, 
sest initsiatiivi selleks keegi üles ei 
näidanud.

Gruusia noorsootöötajad 
ammutasid Eestist kogemusi

D etsembris tegid paarkümmend Gruusia noorsootööspetsialisti 
õppevisiidi Eestisse, lisaks Narva ja Tallinna noortekeskuste kü-
lastamisele tuldi ka Rakveresse. Rakvere avatud noortekeskuse 

projektijuht-noorsootöötaja Angela Tikoft ütles, et võrreldes Eestiga 
on noorsootöö Gruusias üsna algjärgus, sageli tegelevad noortega kooli-
õpetajad väljaspool õppetööd. 

„Mulle tuli üllatusena, et asjad, mis meil on tavapärased, on nende jaoks 
alles unistustes ja plaanides. Aga noored on noored igas riigis, välja-
kutsed on sarnased. Nii nagu meil on mõnes piirkonnas väljakutseks 
mobiiline noorsootöö, nii ka neil,“ rääkis Angela Tikoft.

Nimelt kaasab mobiilne noorsootöö noori, kes ei õpi, tööta ega osale 
parasjagu üheski eneseharimisvormis. „Kui Eestis on Tugila programm, 
mis aitab noortel edasi liikuda, siis nemad alles alustavad sarnaste asja-
dega,“ tõi Tikoft näiteks. „Samuti ei teadvustata Gruusias noorsootööd 
veel eriti kohaliku omavalitsuse tasandil. Eestis on noorsootöö võima-
lused kõigile avatud noortekeskuste näol, mida Gruusias ei ole, neil on 
tegevus MTÜde tasandil, kohalikud omavalitsused seda ei rahasta.“ 

Tikoft rääkis, et kahe riigi vahel annab tunda ka kliimaerinevus: kui 
meil kogunevad noored sageli kaubanduskeskustes, siis grusiinide seas 
on populaarne koguneda avatud kasutusega staadionitel – Eestis seda 
aastaringselt teha ei saa. 

Koostöövõimalusi on Gruusial aga Erasmus Pluss programmi ja Eu-
roopa Solidaarsuskorpuse kaudu. 

Katrin Uuspõld

Mart Juure „Tants pika tüdrukuga“ – huumorikogumik 1990ndatest
Eesti ühelt tuntumalt humoristilt 
Mart Juurelt ilmus äsja jutukogu-
mik „Tants pika tüdrukuga“ – vär-
vikas pildigalerii meie igapäeva-
sest elust, vürtsitatud mõnusa 
huumoriga. Nii näiteks jutustab 
kaanelugu autori sõnul sellest, 
kuidas 1970ndate aastate lõpus 
Otepääl diskosid peeti ning kui 
drastiliselt need erinevad tänas-
test pidudest. 

Kaire Kenk

„Oli üks talvine tantsuõhtu 1979. 
aastal Otepää kultuurimajas. Palusin 
ühe neiu tantsule ja ta hakkas püsti 
tõusma. See tõusmine kestis pikka 
aega. Tantsisime kaks tantsu ära. 
Tütarlaps patsutas mind hellalt vas-
tu pealage. Mina olin tantsides vaa-
danud neiu kõrisõlme. Hiljem sel-
gus, et tegu oli TRÜ korvpallikoon-
dise neiuga, kes koos sõbrannadega 
oli tulnud Otepääle treeninglaagris-
se ja õhtul diskole aega veetma,“ ju-
tustas Mart Juur.

Juure sõnul ongi teda lugusid 
kirja panema ajendanud kontrast 
1990ndate aastate komberuumi ja 
praeguste aegade vahel. „Nii palju 
on muutunud,“ tõdeb ta. Nii näiteks 
oli tema keskkoolipõlves tantsupi-
dude kord väga range. „Disko oli 
tõsine rituaal kindlate reeglitega. 
Neiud istusid seinte ääres toolidel. 
Üksinda ei tantsinud keegi, sellist 
tegelast oleks peetud imelikuks. 
Tuli leida partner ja paluda tantsule. 

Tavaliselt tantsiti kaks tantsu, pä-
rast tantsimist tuli neiu tagasi saata 
sinna, kust ta tantsule võetud sai. 
Sa võisid saada korvi. See oli nagu  
miiniväljal kõndimine, neid korve 
tuli alati,“ muheleb Juur. „Sageli lõp-
pesid säärased jalakeerutused abiellu 
astumisega. Paar korda diskoõhtu 
jooksul kuulutas diskor välja nais-
te valiku, üpris harva juhtus seda-
si, et valiti sind. Vastavalt muusika 
tempole jagunesid tantsud koos- ja 
lahustantsudeks. Aeglaste tantsu-
de ajal said tantsijad üksteist hellalt 
mudida, juhul kui partner väga äge-
dat vastupanu ei osutanud.“

Traditsiooniliselt algas diskoõh-
tu tema sõnul nii, et neiud istusid, 
noormehed tunglesid tropis ukse 
peal või võtsid õues pudelist julgust. 
„Muusika mängis, õhus oli pinge. 
Laes pöörlev diskokera plinkis vär-
vilist valgust. Diskor üritas reipa 
hüüdlemisega rahvast tantsupõ-
randale meelitada, aga põrand oli 
tühi, täiesti tühi. Siiski alati leidus 
lõpuks üks vapper mees, kes võttis 
ette raske teekonna neidude poolele. 
Oh kui pikk tundus see minek, just 
nagu Admiral Bellingshauseni eks-
peditsioon Antarktikasse. Muusika 
mängis, kõik vahtisid sind, sina aga 
sammusid vapralt jäämägesid ja vas-
tutuult trotsides neiu suunas, kelle-
le olid silma peale pannud. Ja kui sa 
lõpuks kohale jõudsid, siis sa kum-
mardasid neiu ees ja otse loomuli-
kult said korvi,“ meenutab Juur.

Praegi on peod teistsugused. Mart 
Juur praktiseeriva diskorina pole 

midagi sellist enam kohanud. Tä-
naste pidude komberuum on tema 
sõnul lodev. „Inimesed lähevad tant-
sima millal tahes, tantsivad kellega 
tahes ja kui kaua tahes. Võivad ka 
täiesti üksi tantsida. Või naised suu-
re pundiga omavahel. Ringis, käe-
kotid ringi keskele suures kuhjas,“ 
kirjeldab Juur.  „Aga tegelikult mulle 
praegune piirang, et kella 23ks peab 
pidu läbi saama, väga meeldib. Hoo-
limata sellest, et näiteks lisalugusid 
mängida praegu ei tohi. Vanasti käis 
pidu hommikuni ja bändidele oli see 
tohutult kurnav. Selleks ajaks, kui 
saabus muusikute kord lavale min-
na, olid kuulajad juba raskelt juua 
täis.“

Niisamuti on Juure sõnul kõigest 
paarikümne aastaga kõvasti muu-
tunud elu-olu ajalehtede-ajakirjade 
toimetustes. „Olen töötanud „Eesti 
Ekspressi“ toimetuses. Oli tore aeg, 
mul sigines juurde palju häid sõp-
ru, kuid ühel hetkel sain aru, et mul 
tõesti pole aega tööl käia,“ tõdeb 
Juur, kes täna maitseb vabakutselise 
žurnalisti leiba. Aga ta tunnistab, et 
toimetustes istumises on oma võlu. 
Näiteks on ta lähedalt pealt näinud, 
mis toimub ühes toimetuses ajal, 
mil see ajaleht hakkab pankrotti 
minema. Ja kogenud palgapäevadel 
„jalad õhus tunnet“, kui rahapakk 
toimetuse tagatoas peo peale laotak-
se. „Tänapäeval asendab seda palga-
järjekorda SMS-teavitus. Olen seda 
teavitust ise kuulnud ühe moodsa 
ajalehe toimetuses töötades, kus ter-
ve ruum ühekorraga järsku piiksu-

ma hakkas,“ muheleb Juur.
„Olen ka võrrelnud, kui palju on 

aastatega muutunud näiteks kuns-
tinäituste avamine. Mida kõike 
1990ndatel aastatel kokkutulnutele 
pakuti, millised kogused hõrgutisi 
ära söödi,“ õhkab ta. „Eesti pankurid 

osalesid häppeningidel, kunstinäi-
tusi spondeerisid rikkad inimesed! 
Või milline sündmus oli kohtu-
mine lugejatega. See on tegelikult 
iidne žanr, juba nõukogude ajast. 
Aga täna ma kahtlustan, et paljud 
inimesed tulevad sooja ja valgesse 
raamatukokku kirjanikku kuulama 
vaid seepärast, et saaks kodus tuled 
kustutada ja nii elektriarvelt kokku 
hoida,“ muigab ta. „Aga siiski on iga 
üritus nii tänapäeval kui kolmküm-
mend aastat tagasi korda läinud siis, 
kui saalis on rohkem rahvast kui 
esinejaid laval ning kui ürituse lõpus 
peksa ei saa!“

Juur ütleb, et on talle on alati 
meeldinud huumorikogumikud. 
Tema enda värske kogumik koon-
dab töövilju läbi pikema aja. Mõned 
lood on ta kirjutanud lausa paar-
kümmend aastat tagasi. Kogumikku 
valis ta ajatud lood nõnda, et neis ei 
oleks ühtegi poliitikut või avaliku 
elu tegelast. „Sa ei pea nende luge-
miseks teadma, kes on Tiit Terik 
või Tõnis Mölder. Möödub viis aas-
tat ja inimesed ei mäleta, kes need 
inimesed olid.. Või et miks „Kiri 
hooldekodust“ sai just niisugune.  
Raamat on selline kirjanduslik hu-
moristlik materjal, mida kannatab 
alati lugeda. Vormilt täiskasvanute-
le mõeldud lasteraamat. Võib vabalt 
raamatupoodides seista nii huumori 
kui ka ajaloolise romaani riiulitel. 
Täpselt nagu mu sõbra Andrus Ki-
virähu romaan „Suur Tõll““. 

Teose „Tants pika tüdrukuga“ on 
illustreerinud kunstnik Ave Taavet. 

Rakvere välituru müüjad 
kolivad Tsentrumi fuajeesse

P aljud kaubad ei kannata külma ning mitmed Rakvere avaturu 
müüjad kolivad oma lettidega Tsentrumi fuajeesse – sel näda-
lal mitmed seda võimalust juba kasutasid ning alates järgmisest 

nädalast ollakse teisipäevast laupäevani taas seal kauplemas. „Näiteks 
õunu, hapukapsast ja riideid on sees palju lihtsam müüa kui tuuliste ja 
lumiste ilmadega õues,“ rääkis Rakvere turu administraator Riina Mitt.

Rendikioskid on turul jätkuvalt avatud. „Ja kui keegi ütleb, et tema 
tahab ikkagi õues müüa, on see muidugi võimalik – tegutseme kahel 
pool!“ lisas Mitt.

 Katrin Uuspõld

Mart Juur ja tema „Tants pika tüdrukuga“. Foto: 
erakogu

Foto: Unsplash
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Ideest teostuseni!

See hetk, mil saabub jõuluöö
on nagu imeline ootus...

Siis hellad mõtted, soovid suus,
et täituks iga lootus.

Imelised soovid
jõuludeks ja aastavahetuseks!

Olgu vaikne jõulurahu, teie toas ja õue peal!
Tulgu aasta, kuhu mahub, tervist, rõõmu, kõike head!

Soovime oma klientidele ja
koostööpartneritele
rõõmsaid jõule ning
head uut aastat!

Lääne-Viru Jäätmekeskus MTÜ
KATARIINA KELDER

Kallid praegused

ja tulevased kliendid!

Soovime teile rahulikke jõule,

rõõmurohket aastavahetust ja

kordaminekuid uueks aastaks.

Kohtume uuel aastal!
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Abba, 
“Voyage”
Polar/Universal

Ootused ja skepsis. Vastand-
likud tunded. On ja nagu 
ei ole ka. Abba fännid üle 
maailma muidugi rõõmus-
tavad, et rootslaste disco-pop 
supergrupp otsustas ikkagi 
lõpuks veel ühe stuudioal-
bumi välja anda. Miks, mil-
leks, miks just nüüd, selle üle 
pole mõtet absoluutselt pead 
vaevata.

Ootamist oli koguni neli-
kümmend aastat, kuna Abba 
eelmine stuudioalbum, „The 
Visitors“, ilmus aastal 1981.

Novembri alguses ilmunud 
„Voyage“ on Abba üheksas. 
Esmamulje kuigi positiivne 
polnud, esimese ampsuna et-
telükatud duubelsingel „I Still 
Have Faith In You“/“Don’t 
Shut Me Down“ ootusi ei 
täitnud. Kuid, huvitaval kom-
bel hakkasid mõlemad lood 
pärast mitmeid kuulamisrin-
ge rohkem meeldima.

Eraldi albumit esindama on 
veel valitud „Just A Notion“ ja 
„Little Things“. Viimane on 
põhimõtteliselt selline harras 
jõululaul, millele annab vär-
vingut juurde Stockholmi In-
ternational School’i lastekoor.

Plaat ise on suhteliselt lü-
hike, napilt üle kolmeküm-
ne seitsme minuti. Peale on 
mahutatud kokku kümme 
lugu. Eht Abba, võiks öelda, 
kuid tervikuna ei midagi eri-
list, ei midagi löövat enam. 
Tähele võib panna, et värs-
ke materjali sisse on mõnes 
loos peenelt lükitud varase-
mast tuttavate Abba viiside 
minikatkeid.

Kõik kokku tõenäoliselt 
Abba kõige nõrgem album 
üldse, mitte ühtegi superhitti 
siit välja ei kooru. Uue albu-
mi pihta on tulistatud kaunis 
karmi kriitikat mitmete juh-
tivate muusikaväljaannete 
poolt. Ei üllata. Samas, teised 
taas leiavad, et asi oli oota-
mist väärt, igal juhul.

Küpses vanuses Abba (Ag-
netha Fältskog, Anni-Frid 
Lyngstad, Björn Ulvaeus ja 
Benny Andersson) on vähe-
malt arvestatava tööga maha 
saanud, seda küll. Plaadi on 
produtseerinud Benny An-
dersson.

Ja vahet tegelikult pole. 
Kõik nagunii Abba uusimat 
albumit ostavad. Tegemist 
on ikkagi sügise kõige ooda-
tuima, kuumima disko/pop 
albumiga ja müüginäitajad, 
edetabelikohad on mõista-
gi väga paljudes riikides laes. 
Omamoodi naljakas, et just 
see kõige lahjem Abba album 
jõuab USA-s kõrgemale (Bill-
boardi edetabeli teine koht), 
kui varasemad tõesti hea-
tasemelised Abba plaadid.

Hinne: 8/10

Ülo Külm
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Valik on illusioon. Sa juba tead, mida pead tegema
22 aastat tagasi, 1999. aas-
tal, jõudis kinodesse esimene 
Matrixi-film. Ja võib ilma liial-
damata öelda, et see raputas 
maailma. Tänasest alates 
saab vaadata saaga neljan-
dat osa, fännid spekuleerivad 
juba sellega, et ehk tuleb neid 
veel.

Margit Adorf

Saagu kõige põletavam küsi-
mus vastuse esimesena – kas 
neljandat osa ikka tasub vaa-
tama minna ja äkki on see 
täiega solk? Oma esimese 
emotsiooni pealt ma ütlen, et 
kindlasti tasub, aga tõenäoli-
selt kõnetab see rohkem neid, 
kellel on olnud õnn vaadata 
varasemaid osasid samuti ki-
nos nende ilmumise ajal. Ära 
solgitud lugu ei ole kindlasti, 
vastupidi – siin on tuumakat 
sisu, tagasivaateid, märulit, 
üllatusigi. 

Küll aga hoiatan, et täiesti 
ettevalmistamata ei ole mõtet 

„Matrixi“ neljandat osa vaata-
ma minna. Kui ikka üldse ei 
ole kursis sellega, mis eelmis-
tes osades juhtus, siis voolab 
suur osa filmist külgi mööda 
alla. Vaadake ära vähemalt 
kõige esimene osa (nt Netflixi 
kaudu), see aitab parasjagu 
ree peale. 

Räägin lühidalt võhiku-
le veidi tausta. „Matrix“ on 
ulmemärul, mille loojateks 
õed Lana ja Lily Wachowski. 
Ka nüüdse neljanda osa on 
kinoekraanile toonud Lana 
Wachowski.

Peategelaseks on „Matrixis“ 
Thomas Anderson, häkkeri-
nimega Neo. Esimeses osas 
saab selgeks, et me ei ela 
mitte sugugi mingis reaal-
ses maailmas, vaid arvuti-
simulatsioonis. Masinad on 
maailmas haaranud võimu 
ja inimesed on nende jaoks 
justkui patareid, mille pealt 
energiat saada. Naispea-
tegelaseks on Trinity, kellest 
saab Neo peamine partner 

ja abiline sõjas masinatega. 
Muidugi tärkab nende vahel 
ka armuleek. Neo rollis sai 
kultusstaariks näitleja Keanu 
Reeves. Trinity osaline on 
olnud Carrie-Ann Moss, kes 
mängis „Matrixi“ esimeses ja 

kolmandas filmis ning naaseb 
sinna ka uues osas. Ei Moss 
ega Reeves olnud ka enne 
Matrixit täiesti tundmatud 
näitlejad, Reeves oli ikkagi 
juba enne esimest osa supers-
taar, siis igal juhul „Matrixis“ 

osalemisega on nad igavesti 
Neo ja Trinity. 

„Matrix“ on esimeses osas 
suhteliselt filosoofiline ja võib 
väita, et film raputas ja muu-
tis esilinastuse järgselt maa-
ilma. Idee, et me elame ar-
vutisimulatsioonis, ei ole uus 
ega originaalne Wachowskite 
väljamõeldis, selle mõttega, et 
me elame tegelikult illusioo-
nis, mängisid juba iidse India 
ja antiik-kreeka filosoofid. 
Tänapäeval on kõige tuntum 
teadlane, kes simulatsiooni-
teooriaga tegeleb, Nick Bost-
rom. Tõsi, tema avaldas oma 
kuulsa simulatsiooniteooria 
pärast seda, kui „Matrix“ fil-
mina oli juba ilmunud. 

Matrixi teine ja kolmas osa 
enam ei ole nii sügavamõtte-
lised, vaid on peamiselt mä-
rulid, milles jätkub inimeste 
sõda masinatega. Neljas osa 
on nüüd taas samm filosoofi-
lisuse poole, see on mõtlik ja 
kurblik, kuid siiski kärtsude 
märulistseenidega pikitud. 

Neljandas osas on Neo taas 
Thomas Anderson. Ta töö-
tab arvutimängude firmas, 
mis on juba välja andnud 
kolm Matrixi-nimelist män-
gu ja nüüd otsustab emafirma 
Warner Bros (selliseid töga-
vaid nalju on filmis veelgi, see 
on boonus), et luua tuleb nel-
jas osa ja seda tehakse hooli-
mata sellest, kas mängu looja 
Thomas sellega kaasa kavat-
seb minna või mitte. No ja 
tasapisi siis jõutakse taas ma-
sinate ja inimeste sõjani.

„Matrixist“ on tuttav pu-
nane ja sinine kapsel, vali-
kuvabadus. Ka siin on need 
olemas, seekord serveeritakse 
neid ütluse saatel: „Valik on 
illusioon. Sa juba tead, mida 
pead tegema.“ Täpselt samu-

ti ma tahaksin praegu öelda 
lehelugejale, kes armastab 
kino. „Matrix“ on film, mis 
tuleb ära vaadata.

Mujal maailmas tuli film 
samaaegselt nii kinodes-
se kui ka HBO Max kanalil 
veebivoona vaatamiseks. Nii 
et võib arvata, et filmi saab 
peagi ka meiekandis vaadata 
väljaspool kinosaale. Siiski, 
eks seda on kõige parem siiski 
minna vaatama kinno. 

Minu jaoks oli filmi kõige 
mõnusam osa see, et Reeves 
ja Moss olid taas Neo ja Tri-
nity ja nende kurblik armas-
tuslugu mõjus üldises plaanis 
väga romantiliselt. Aga samas 
oli mu meelest ka Reeves kõi-
ge nõrgemaks kohaks, sest ta 
ei ole eriti hea näitleja. Kui 
ta üldse mingisse filmi hästi 
sobib, siis „Matrixisse“, filmi 
esimeses pooles tema kohma-
kus ka sobis hästi, kuid kohati 
viskas ikka sisse seda, et… no 
ei ole kõige parem näitlemis-
oskus. Aga selle võib talle an-
deks anda. 

Neile, kellele ei meeldi tui-
mad märulid, julgen filmi 
soovitada, sest seal ikka on 
mõttepärleid. Näiteks mul-
le meeldis mõte, et lootus ja 
lootusetus, kodeerituna, on 
peaaegu sama. Või et mõtle 
sellele, kas sa tahad midagi 
sellepärast, et sa tahad seda 
või sa oled programmeeritud 
seda tahtma? Niisuguseid kü-
simusi jagub seal veelgi. 

Ma arvan, et ma vaatan 
seda filmi ühe korra veel. Esi-
mene emotsioon on ehk liiga 
sentimentaalne-emotsionaal-
ne, kuid pettuma ei pea vana 
tuttavaga taaskohtudes kind-
lasti. Ta on ikka see vana hea 
ja mitte sugugi tundmatuseni 
muutunud.

Neo (Keanu Reeves) ja Trinity (Carrie-Ann Moss) peavad teineteist taas läbi raskuste 
leidma. Foto: Pressimaterjalid
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• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS
Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

voodrilauad, lavalauad,
põrandarestid

REISKA PA OÜ

Avatud esmaspäevast-reedeni

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

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee         Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee
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