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A&E KANGAD

Häid jõule!

Tõru Vara OÜ avaldab tänu

oma lojaalsetele klientidele ja

koostööpartneritele meeldiva koostöö

ning usalduse eest.

Meeldivat vana-aasta

lõppu ja edukat uut,
2023. aastat!

Kaunist jõuluaega!Kaunist jõuluaega!Kaunist jõuluaega!
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Ukrainasse saadeti 160 generaatorit
AS OG Elektra kompleksis 
Lepnal laaditi kesknädalal ne-
li kaubikut täis generaatoreid, 
gaasikiirgureid, akupankasid 
ja lisaks nii palju sooje riideid, 
kui veel peale mahtus, et pan-
na need Ukraina poole teele. 
Sedavõrd suur toetus oli asja-
osaliste jaoks positiivseks ül-
latuseks.

Liisi Kanna

Kolm nädalat tagasi tegi ettevõtja 
Oleg Gross leheveergudel üleskutse 
annetada Ukrainale talve üle elami-
seks generaatoreid ning muud vaja-
likku, olles ise seejuures vahendaja 
rollis, plaaniga koguda annetused 
oma ettevõtte lattu.

Grossi sõnul peab tunnistama, et 
Ukraina toetajate hääle kõrval võib 
pahatihti kuulda ka arvamust – ai-
tab ukrainlaste aitamisest, hakkame 
eestlasi aitama. „Ukrainlaste aitami-
ne ongi kõige otsesem eestlaste ai-
tamine!“ rõhutas ettevõtja. „Meie ei 
kaota elusid, nemad võitlevad meie 
eest. Me teame, mis edasi saaks, kui 
venelased võitma peaks, ega siis isu 
täis ei saaks. Me ei aita ukrainlasi 
kunagi liiga palju! Mitte ükski raha 
ei kata kunagi inimelu. Jõulud on 
tulemas, meil on tuba soe ja man-
dariinid laual, aga mis olukorras ne-
mad on…“ rääkis Oleg Gross emot-
sionaalselt, lisades, et saadetise näol 
on tegu sümboolse pühadekingiga.

Kõnealusele üleskutsele reagee-
rinute hulk tõestas, et toetajaid on 
märkimisväärne hulk. „Nii paljud 
tulid sellega kaasa ja seejuures nii 
erinevate võimalustega inimesed. 
Kes tõi ühe akupanga, kes villaseid 
sokke. Väga palju on neid, kes saa-
vad aru, et ukrainlasi on vaja aidata. 
See, et üleskutse nii suure hoo üles 
võttis, teeb südame soojaks,“ avaldas 
Gross heameelt.

Kui esialgu tundus, et üleskutses-
se suhtutakse ehk leigelt, siis õige 
pea olukord muutus. „Algul ei saa-
nud vedama, siis ei saanud pidama,“ 
märkis AS OG Elektra tegevjuht 
Raigo Mõlder, kes annetuste kogu-
mise korraldamisega Lepnal tegeles. 
Päris kõigile üksikutele riideeseme-
tele järgi minna paraku ei jõutud-
ki, aga nii palju kui võimalik, võeti 
vastu. „Hästi suur hulk on soojasid 
riideid, aga kõige olulisem rõhk on 
täna generaatoritel, soojakandjatel 
ja akupankadel. Kõik on uued – me 
ei saada siit Eestist oma vanarau-

da ära,“ nentis Mõlder, lisades, et 
seadmete osas toetanud ettevõtteid-
eraisikuid oli umbes 40 kanti.

Tegu ei olnud aga mitte üksnes 
Lääne-Virumaa keskse aktsiooniga, 
vaid üleskutse oli laiem ning selle 
esmaseks algatajaks heategevus-
fond Adžalõk. Eesti poolel levitas 
ettevõtjate hulgas sõna ning juh-
tis organisatoorset poolt Lääne-
Virumaal tegutsev Muru Motoklu-
bi MTÜ eesotsas tegevjuht Kaarel 
Otstaveliga.

Otstavel rääkis, et koguda loo-
deti üle Eesti umbes 40 000 euro 
suurune annetus, jõuti aga lausa üle 
100 000 euro juurde. Sellele lisaks 
annetatud seadmed. Kokku saade-

ti üleskutse tulemusel Ukrainasse 
veidi üle saja väiksema ja umbes 50 
võimsamat generaatorit ning 80 
soojuskiirgurit ja hulk akupankasid. 

Alates jaanipäevast on aga teele 
pandud juba üle 40 kaubiku huma-
nitaarabiga, mis aktsioonide käigus 
kogutud. „Teeme seda vabast ajast, 
töö kõrvalt,“ tõdes Otstavel küsimu-
se peale, kust kõige korraldamiseks 
aega leitakse.

Vabatahtlikena võtavad osa ka 
vedajad, kes kaubikud kohale sõidu-
tavad. „Isegi kütuse oleme annetu-
sena saanud, sageli põllumeestelt,“ 
märkis Kaarel Otstavel.

Saadetise sihtkohta jõudmist kor-
raldab heategevusfondi Adžalõk 

aktiivne liige Sergei Krivenko, kes 
rääkis, et generaatorid viiakse Kiie-
vi, Odessa ja Nikolajevi ning võima-
lik, et ka Hersoni oblastisse. Gene-
raatoritega varustatakse telkidesse 
sisse seatud punkte, kus inimesed 
saavad telefone laadida ning elektrit 
vajavaid seadmeid kasutada.

Krivenko oli nii suure abisaade-
tise üle väga õnnelik ja üllatunud. 
„Arvan, et Eestisse ei jäänud enam 
ühtegi generaatorit,“ lausus ta muia-
tes. „See on väga suur abi. Oleme 
eestlastele äärmiselt tänulikud, et te 
meid nii palju aitate – siitpoolt saa-
date humanitaarabi ja samas võta-
te sõjapõgenikke vastu,“ avaldas ta 
tänu toetuse eest.

TEADAOLEVAD ANNETAJAD:
• OG Elektra AS
• Muru Motoklubi MTÜ
• Agrone OÜ
• Vinni Vald
• Rakvere Vald
• Muike Talu OÜ
• Forestplus OÜ
• Tallinna Tehnikakõrgkooli 

Teenindusmajanduse 
Instituut (Mõdriku)

• Lepna Elekter OÜ
• Uksekeskus OÜ
• Triigi Farmer OÜ
• Roodevälja Uustalu OÜ

• Tõntso Agro OÜ
• Ciemini ZS
• Andor Õis
• Madis Kaukver
• Tarvas Invest OÜ
• Värvikuningas OÜ
• Tevatol OÜ
• WeekendShoes
• Väätsa Agro AS
• Pae Farmer OÜ
• Priit Süüden
• Plaaž OÜ
• Tavakodanikest 

annetajad

Lepnal allkirjastati ka annetuse üle andmise akt. Paremalt AS OG Elektra juht Oleg Gross, Muru Motoklubi MTÜ 
juhatuse liige Külliki Õis ja heategevusfondi Adžalõk esindaja Sergei Krivenko.

Kokku saadeti üleskutse tulemusel Ukrainasse veidi üle saja väiksema ja umbes 50 võimsamat generaatorit ning 
80 soojuskiirgurit ja hulk akupankasid. Fotod: Liisi Kanna

Lisaks annetati väga palju korralikke sooje riideid.

Saadetise bussidesse mahutamine nõudis omajagu paigutamist.

Soovime  rahulikku jõuluaega,

meeldejäävat aastavahetust

ning kõikide soovide ja unistuste täitumist

uuel aastal!
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Kallid läänevirulased, Keskerakonna nimel soovime teile
imelist jõuluaega ja kaunist aastavahetust!

Siret Kotka, Triin Varek, Maksim Butšenkov, Andres Sõber, Andri Võsokovski,
Hans Kruusmägi ja Toomas Väinaste

Taevas süttivad heledad tähed,

üha rohkem neid särama lööb.

Tuhat unistust rändama läheb,

kauneid radu sel jõuluööl.
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Jõulukuul on ikka ta-
vaks teha kokkuvõt-
teid lõppevast aas-
tast, meenutada ol-
nut ja heita pilk tule-
vikku, unistada ja ka-
vandada samme 
uueks aastaks.

Igal aastal on oma märksõnad. 
2022. aastat jäävad laiemas plaanis 

meenutama koroona, sõda Ukrai-
nas, julgeolek, sõjapõgenike vas-
tuvõtt, energiakriis, elukalliduse 
tõus, elanikkonna toimetulek jpm. 
Rasked ja keerulised teemad, mis 
puudutavad meie kõigi igapäevast 
elu ja turvatunnet. Kuid ometigi 
on ka rasketel aegadel palju posi-
tiivset ja rõõmu toovat, mida tasub 
ja tulebki meenutada.

Milline oli aasta 2022 Rakve-
re linnale? Tähistasime 720 aasta 
möödumist Lübecki linnaõiguste 
saamisest ja kandsime uhkusega 
tiitlit Euroopa Spordilinn. Esma-
kordselt valmis mahukas juube-
liajakiri „Rakvere 720“ ja linlased 

said võimaluse esitada ideid linna 
kaasavasse eelarvesse. Elanikkon-
na suurenemine.

Astusime suure sammu rohelise 
Rakvere suunas kui linnaliine hak-
kasid teenindama keskkonnasõb-
ralikud gaasibussid. Eemaldasime 
punamonumendi. Alates sügis-
talvest vabanesid kinnistuomani-
kud kohustusest hoida kõnniteed 
lumevabad, see on nüüdsest linna 
kohustus.

Arendasime elanikkonnakaitset 
(avalike varjumiskohtade märgis-
tamine, infopäevad korteriühis-
tutele jm). Lõpule jõudis linna 
tänavavalgustuse renoveerimise 

projekt. Kauaoodatud uuendus-
kuuri läbisid Jaama puiestee ja 
Küti tänav, korrastati Pikk tn 22 
müürid. 

Täitus 425 aastat hariduselu 
andmisest Rakveres. Muudatused 
haridussüsteemis: kaks varasemat 
gümnaasiumi jätkasid põhikoo-
lidena ning gümnaasiumiharidu-
se korraldamise võttis üle riik; 
hilisem koolipäeva algus; uus ja 
tervislikum koolitoidu pakkuja 
linna munitsipaalkoolides. Valmis 
unikaalne linna põhikoolide töö- 
ja tehnoloogiakeskus, mis pälvis 
Aasta puitehitise tiitli.

Suur investeering sporditaris-

Heade soovidega uude aastasse!
tusse – valmis Eesti suurimaid 
pumptrack’e ja rattapark. Kastani 
puiestee ja Võimla tänava äärsele 
alale kerkis kaasaegne peremän-
guväljak. Saame riigilt lisatoetust 
jalgpallihalli rajamiseks. Tublid 
saavutused noortelt sportlastelt, 
etlejatelt, muusikutelt jt alade har-
rastajailt. Rakvere liitus esimese 
linnana eeskujuliikumisega Valge 
Õhupall.

Võeti vastu seadusemuudatus, 
mis tähendab Rakvere linna jaoks 
võimalust juba lähiajal hakata Ees-
ti Kultuurkapitali toel ehitama 
riiklikult tähtsat kultuuriobjekti – 
Arvo Pärdi nimelist muusikamaja. 
Aasta isa tiitli pälvis rakverlane.

Pingutame jätkuvalt selle ni-
mel, et Rakvere oleks parima elu-
keskkonnaga linn, kus on kõigil 
hea elada ja kuhu soovitakse tulla 
puhkama ning nautima kultuuri ja 
sporditegevusi.

Elu oma mitmetahulisuses on 
kirev nagu kaleidoskoop. Ka pü-
had ei ole alati kõigi jaoks rõõ-
muaeg, kuid siiski on igaühe elus 

palju, mille eest tänulik olla. Mär-
gakem ka väikesi rõõme, osakem 
olla õnnelik käesolevas hetkes, 
hooligem inimestest meie ümber, 
toetagem üksteist. Olenemata sel-
lest, mis toimub meie ümber, on 
oluline see, mida tunneme oma sü-
dames – et oleks hingetoitu lisaks 
leivale laual; et oleks inimesi, kes 
hoolivad ja hoiavad; et tuba oleks 
soe ja tervis toetaks hakkamasaa-
mist. Õnn peitub lihtsates asjades, 
püüame seda näha ja ära tunda.

Soovin, et inimlikkust ja sõbra-
likkust jagub ka siis, kui meil on 
eriarvamused. Et kaasaaitamist on 
rohkem kui „ärategemist“, aga sa-
mas on tahet teha koos ära olulist, 
mis aitab meid kõiki paremasse 
homsesse.

Rahulikke jõule, rõõmu, edu, 
armastust ja tugevat tervist uude 
aastasse!

Triin Varek,
Rakvere linnapea 
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Kõik muremõtted las
meelest läevad
kui küünlaid süütavad te käed!
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Täname
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Haridus- ja Teadusministeerium kutsub valima parimat keeletegu

A asta keeleteo konkursi eesmärk on 
tunnustada tegusid, mis tõstavad 
eesti keele tuntust ja mainet, väär-

tustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja 
oskamist, soodustavad eesti keele kasuta-
mist ja staatuse kindlustamist ning edenda-
vad eesti keele talletamist ja uurimist.

„Eesti rahva elujõud sõltub paljuski eesti 

keele elujõust – kas me seda kasutame ning 
kui teadlikult ja hästi seda teeme. Niisiis ot-
seselt meist, kes me keelt kasutame, õpeta-
me ja õpime, aga ka arvutiprogrammidest, 
mis keelt vahendavad. On ühtne eestikeel-
ne inforuum, kus oma väärtusi edasi kan-
name,“ ütles haridus- ja teadusminister Tõ-
nis Lukas, kutsudes kõiki üles keeletegusid 

märkama ja esitama.
„Aasta keeleteod jõuavad siia konkursile 

ainult tänu neile inimestele, kes tunnevad 
meie keele ja keeletegude üle uhkust ja pa-
remaid eeskujusid märkavad. Tunnusta-
gem väärt keeletegusid ja esitagem need 
konkursile!“ sõnas minister.

Aasta parima keeleteo kandidaate saab 

esitada 16. jaanuarini ministeeriumi ko-
dulehel www.hm.ee/keeletegu2022. Aas-
ta keeleteo konkursil antakse välja kaks 
auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Pea-
auhinna saaja valivad taasiseseisvunud 
Eesti haridus- ja teadusministrid, rahva-
auhind selgitatakse avaliku hääletuse teel 
veebruaris.

Laureaadid kuulutatakse välja 2023. aas-
ta märtsis emakeelepäeva paiku. Keeleteo-
auhinda antakse välja seitsmeteistkümnen-
dat korda, laureaatide väljakuulutamine on 
osa emakeelepäeva tähistamisest.

Kuulutaja 

Lugude rääkimine ja kuulamine võib teha imesid
Polina Tšerkassova on jutuvestja. Ta 
vestab lugusid nii eesti, vene kui ing-
lise keeles. Ja kes teda kuulama jää-
vad, need astuvad argihetkest välja 
ning kulgevad looga kaasa. Olgu siis 
lapsed või vanurid. Mehed või nai-
sed. Kuigi Polina ei tegele jutuvest-
mise teraapiaga, on iga lugu oma-
moodi tervendav.

Katrin Uuspõld

„Mõnikord toovad lood esile pisaraid, mõ-
nikord naeru – seda, mida hing just vajab,“ 
teab Polina. „Jutuvestmine on aegade algusest 
olnud tervendamise ja koosolemise viis. Üks 
räägib, teised kuulavad. See oli meie sünni-
õigus juba siis, kui ei olnud välist kultuuri ja 
tehnoloogiaid. See on koosolemise viis, inim-
konnale omane.“

Polina on ka muusik, kes oma lugude juurde 
mõistab mängida mitukümmet pilli, mille ole-
masolust polnud enamikul meist seni aimugi ja 
mis toovad meieni ka kaugete paikade mõtte-
maailma, näiteks santuur, birbyne, kuukalimba, 
setar, fujara, sopilka, rebab, hulusi... Antropoloo-
gina on naine oma töö tõttu palju ilmas ringi 
rännanud ja sealt pillidki kaasa toonud, palju-
sid on õppinud ta mängima nende meistrite 
juures. Ja kui enamik ta muusikariistadest on 
metallist või puidust akustilised pärimuslikud 
pillid, kuulub tema „arsenali“ ka näiteks plast-
torudest kokku pandud instrument, millest ta 
müstilisi helisid võluda suudab.

Hiljuti astus enne kontserti tema juur-
de klaverimängija, kes oli kuus aastat tagasi 
tulnud Ukrainast Eestisse elama ning ütles 
talle ilusas eesti keeles: „Olen ammu tahtnud 
Teiega tuttavaks saada. Ma õppisin eesti keelt 
Teie muinasjuttude audioraamatute põhjal! 
See oli nii hea ja kõik lood ja sõnad on mul 
nüüd peas.“

Või kui mõni mees Polina etendusel pi-
sara poetab, siis näitab see talle, et lugu 
läks täppi. „See on seotud mehe endaga, 
kohaga tema elus. Mul on hea meel kuul-
da, kuidas keegi pärast minu jutuvestmist 
helistas oma isale, kellega ta ei olnud tüli 
tõttu kümme aastat rääki-
nud. Olen saanud tagasi-
sidet inimeselt, kelle lähe-
dane suri, ja mu heliraama-
tute kuulamine lihtsalt aitas 
tal püsida kahe jalaga maas, mitte auku kuk-
kuda,“ toob Polina näiteks.

Või kui mõni laps tuleb ja kallistab ning 
ütleb talle, et on tema lugusid ERRi Lasteek-
raani lehelt kuulanud, aga nüüd näeb, et jutu-
vestja Polina on päriselt olemas.

Üle kümne aasta erinevate rahvaste 
muinasjutte ning oma autoriloomingut pa-
jatanud Polina on justkui liim, mis ühendab 
inimesi, keeli ja kultuure.

Tütar õpetas mõistma aega
Kuus aastat tagasi sündis tütar Serafima ja 
Polina sai lõppude lõpuks aega. Nimelt enne 
seda töötas ta väga palju – oli täiskohaga lek-
tor Tallinna ülikoolis, täiskoormusega dokto-
rant, osaline mitmetes kontserdiprojektides, 
käis välitöödel.

Aga kui tütar sündis, ei pidanud ta kuhu-
gi minema. Lihtsalt nautis, et sai iga päev iga 
ilmaga vähemalt kolm tundi värskes õhus 
vankriga jalutada ja samal ajal oma peas mui-
nasjutte luua.  Vähem kui aasta peale tütre 

sündi valmis esimene heliraamat „Helisevad 
muinaslood“, mis nomineeriti ka Kultuur-
kapitali aastapreemiale. Sealtpeale hakkas Po-
lina tegema oma südamele tähtsaid asju, sest 
ta sai aega ja loomingulist ruumi.

Samuti hakkas ta oma 
aega teisiti hindama – aeg 
sai väga väärtuslikuks. 
Lapse vahepealse une ajal, 
mis kestis tunni, pidi ta 

jõudma väga palju asju tehtud – produktiiv-
sus kasvas. „Mõnikord lapse käru lükates 
laulsin diktofoni viisijupi sisse, hiljem kodus 
töötlesin – öösel kirjutasin heliraamatute 
jaoks ja tegin neile seadeid,“ räägib Polina, 
kellel kolm aastat järjest tuli igal aastal heli-
raamat välja.

Lapse sirgudes hakkas naine talle ka õhtuti 
lugusid jutustama. Rääkis ära kõik maailma 
muinasjutud, mida teadis ja neid teadis ta 
palju! Siis hakkas ta õhtuti lugusid välja mõt-
lema, sest laps oli kõiki juba kuulnud! „Tütar 
on ka väga valiv, nii et see ei tohtinud olla 
mingi lihtne lugu, vaid põnev ja õpetlik, roh-
kelt detaile, sidus jutt,“ ütleb Polina. Igatahes 
kasvasid sellest kogemusest välja jutuvestmi-
se koolitused, mis õpetavad teisigi muinasjut-
te rääkima ja looma.

Oma tütart ta millekski ei sunni, sest talle 
endale ei meeldinud õppida muusikakoolis 
klaverit, mida ta vanemad olid valinud. „Ma 
tänini ei mängi klaverit, kuigi tänu klave-
ri õppimisele on mul tugevad sõrmed. See 

andis palju, kui hakkasin tegelema puhk-
pillidega, millesse armusin. Puhkpillid on 
seotud hingamise ja häälega. Ma tahtsin 
lapsena flööti mängida. Olin 12 kui leidsin 
ise endale ajalehekuulutuse kaudu flöödi-
õpetaja,“ viitab Polina, kes õppis hästi palju 
kuulmise järgi, mis omakorda andis julguse 
improviseerida ja õppida mängima mitmeid 
pille.

Jutuajamised koolides
Kui teda kutsutakse koolidesse jutustama, 
siis mõnikord õpetajad ütlevad: arvatavas-
ti tahaksite rääkida kõige väiksematele või 
kõige suurematele. „Küsin: miks? Ja saan 
vastuseks, et keskmisele vanusele, viienda-
le-kuuendale klassile, ei taha keegi esineda, 
sest nendega on raske! Oot-oot, mina tahak-
sin just neile rääkida!“ ütleb Polina, kel ei ole 
kunagi ette tulnud, et lapsed teda ei kuula.

Viimase kümne aasta jooksul on ta käinud 
paljudes koolides ja lasteaedades üle Eesti. 
„Vanasti oli hästi suur vahe väikeste kohtade 
laste ja suurte linnade laste vahel. Oli häm-
mastav kui hästi lapsed kuulasid maal, olid 
jutuga kaasas, esitasid huvitavaid küsimusi. 
Siis läksin linnalastele jutustama ja nad olid 
hajevil, ei suutnud nii hästi keskenduda – 
see oli nende jaoks pingutus, nägin, et mida-
gi toimus nende sees ja see segas neid. Nii oli 
kümme aastat tagasi, aga viimastel aastatel 
olen tähele pannud, et enam ei ole vahet, kas 
oled maal või linnas,“ räägib Polina.

Ta on kuulnud paljude lasteaedade juh-
tidelt, kuidas lapsevanem viib last lasteaeda 
– ühe käega hoiab lapse käest kinni, teise 
käega hoiab nutitelefoni. Õhtul tuleb lapse-
le järgi, telefon ees, võtab lapse kaasa, läheb 
koju, aga pilk on telefonis. „See on üsna le-
vinud tendents ja mitte ainult linnades. See 
on nagu kasiino – „skrollimine“ (nutiseadme 
ekraani kerimine – toim) on ehitatud sama 
printsiibiga, kunagi sa ei tea, mis uudis, pilt 
või video on järgmine. See hoiab sind kin-
ni,“ ütleb ta ja tunneb ka vahel ise, et telefoni 
käest panekuks peab pingutama.

„See on meie kõigi väljakutse, panna tele-
fon käest ära. Ma ei ole tehnoloogia vastu, 
aga pean oluliseks, et vanem suhtleb oma 
lapsega, jutustab oma lapsepõlvest, loeb talle 
ette, jutustab lugusid. Paljud lapsed tahavad 
teada, mida emme-issi tegid kui nemad väi-
kesed olid, naljakaid lugusid lapsepõlvest,“ 
leiab ta.

Polina soovitab vanematel rääkida las-
tele oma lapsepõlvest konkreetseid lu-
gusid. „Näiteks kuidas kaotasid koera, 
kuidas otsisid ja üles leidsid. Või kuidas 
mõne koerustüki tegid. See loob väga suu-
re sideme lapsega,“ soovitab ta. „See on 
ilus viis, kuidas läbi lugude jutustamise ja 
kuulamise saab inimese viia tema hinge-
le lähemale, et ta leiaks oma tugevuse, jõu, 
et luua midagi ilusat enda sees ja ka välises 
maailmas. Ei pea olema muusik või kunst-
nik, et olla looja – igaüks on looja oma 

elus, ka soeng, riietus, viis, kuidas kõne-
leda on loomine, see omakorda loob õhk-
konda, mõjutab lapsi, abikaasasid, suhteid 
naabritega.“

Õnn on vastutus leida oma rõõm
Polina ütleb, et õnn on igaühe vastutus selles 
elus – leida need asjad, mis toovad rõõmu. 
„Küsida endalt, milleks me elame? Õpetada 
lapsi otsima seda, mis neid õnnelikuks teeb. 
Kui küsin lastelt jutuvestmise käigus, mis on 
õnn, siis nad kohe ütlevad! Aga täiskasvanud 
hakkavad mõtlema, võtavad seda küsimust 
väga tõsiselt. Mida suuremaks saame, seda 
tähtsam, et leiaksime enda jaoks suuri ja väi-
keseid asju, situatsioone, mis teevad meid 
õnnelikuks. See on oma vaimse tervise eest 
hoolitsemine,“ leiab Polina.

Ta tõdeb, et elame maailmas, mis on ideaa-
list kaugel, mis ei ole väga sõbralik, vaid julm. 
„Must saab valgeks, valge mustaks, kõik on 
segamini. Inimene kaotab tihti oma kom-
passi. Aga muinasjutud ja meloodiad aitavad 
häälestada oma sisemist kompassi. Kus ma 
olen oma eluga, kus olen koperdanud oma 
eluteel? Ja vastus ei pruugi tulla nipsust, vaid 
on küsimus, mida võiks endalt pikema pe-
rioodi jooksul küsida ja kuulata, mis vastused 
tulevad. Kas need on isekad või kaasavad ka 
teisi? See on selline uurimustöö – elu ongi 
uurimustöö, tuleb lihtsalt hoida fookus nen-
del küsimustel, siis tulevad ka vastused,“ teab 
Polina.

Polina on ka muusik, kes oma lugude juurde mõistab mängida mitukümmet pilli. Foto: Dmitri Kotjuh

Kuula ja vaata Polina lugu-
sid siin: „YouTube – Polina 
Tšerkassova Storyteller“ 
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S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, www.autosoit.eee-mail: info@autosoit.ee,

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 18.01

B-kat e-õpe 20.12 ja 22.12
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

Kandideerimiseks esitada avaldus, motivatsioonikiri, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 16.01.2023

Vinni Vallavalitsuse e-posti aadres: vallavalitsus@vinnivald.ee

võtab tööle

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

(0,5 kohta)

JURIST-
JÄRELVALVESPETSIALISTI

Peamised tööülesanded:
Vinni Vallavolikogu ja –valitsuse ning hallatavate asutuste
juriidiline teenindamine;
riigihangete menetlemine;
järelevalve- ja väärteomenetluste läbi viimine;
vajadusel kohtus ja notariaalsetes tehingutes esindamine;
vajadusel vallasekretäri asendamine.

Nõudmised kandidaadile:
juriidiline kõrgharidus ja töökogemus;
eesti keele valdamine kõrgtasemel ja vene keele oskus

suhtlustasandil;
hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook, Amphora,

E-toimik jms);

tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus;
töötahe, usaldusväärsus, valmidus meeskonnatööks, hea

suhtlemis- ja väljendusoskus;
kohusetunne, täpsus, analüütiline mõtlemine, hästi arenenud

otsustus- ja vastutusvõime;
B-kategooria juhiload;
kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus sektoris järelvalve-
ja/või hangete valdkonnas

Omalt poolt pakume:
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
erialaseid täiendkoolitusi;
konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi;
kaugtöö võimalust;
puhkust 35 kalendripäeva;
5 tervisepäeva aastas ja sporditoetust.

Sisesta kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?

PAKUN TÖÖD

• OÜ Lääne-Virumaal pa-

kub tööd karjakule. Ela-

miseks 2toaline korter. Tel 

5656 4680

• Pakume tööd kogemus-

tega lüpsjatele Soomes. 

Väljaõpe kohapeal eesti 

keeles. Samuti toetame, 

nõustame ning abistame 

sisseelamisel ja küsimus-

te ning probleemide tek-

kimisel. Täpsem info tel 

5684 6529 ja http://www.

aravu.ee

• Pakun alalist tööd bussi-
juhile (liinitöö, enamasti 

5 päeva nädalas). Tel 503 

2269

• Võtame tööle põlluma-
jandusmasinate juhi. 

Kasuks tuleb CE-kategoo-

ria juhiload. Tel 503 6413, 

vahur@trovador.ee
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LUGEJA KÜSIB

Kas ma võin 24. ja 25. detsembri 
asemel nõuda 27. ja 28. detsembril vaba 
päeva, sest jõululaupäev ja esimene
püha satuvad nädalavahetusele?

Vastab Piia Paula Tarvis, 
Tööinspektsiooni nõustamisjurist.

Kuigi teemal, et nädalavahetusele langeva riigi-
püha eest võiks anda järgneva töönädala alguses 
vaba päeva, on arutatud juba aastaid kui mitte 
aastakümneid, siis ei ole selles osas mingit muu-

tust toimunud.
Eestis on 12 rahvus- ja riigipüha, millest kaks, 

ehk ülestõusmis- ja nelipühade 1. pühad, on alati 
pühapäeval. Niisamuti on suur reede alati samal 
päeval ehk reedel. Teised pühad on aga kindlal 
kuupäeval ja seega iga aasta erineval nädalapäeval. 
Tänavu on tervelt viis püha langenud nädalava-
hetusele, mis paraku ei tähenda, et nende võrra 
saaks vabu päevi lisaks. Vaba aja andmise eesmärk 
on anda inimestele võimalus pühi tähistada. Kui 
püha langeb aga puhkepäevale, pole täiendavat 
vaba aega tarvis, kuna võimalus tähistamiseks on 
juba olemas. Seega ei ole töötajal õigust nõuda 

täiendavaid vabu päevi.
Ka tuleval aastal on neli kuupäevalist riigipüha 

nädalavahetusel – uusaasta, jaanipäev, taasiseseis-
vumispäev ja jõululaupäev.

Riigipühal töötatud tundide eest tuleb töötaja-
le maksta kahekordset töötasu sõltumata sellest, 
kas talle makstakse töötasu kuu- või tunnitasu-
na, töötab tavapärase või summeeritud tööaja-
arvestuse alusel. Kui töötaja vahetus algab tavalisel 
tööpäeval ja lõpeb riigipühal, tuleb hüvitada riigi-
pühal tehtavad tunnid. Ülejäänud sama vahetuse 
töötunnid, mis langevad riigipühale eelnevale või 
järgnevale päevale, tasustatakse tavalises korras.

Töökeskkonnast alguse saanud 
vaimse tervise probleeme hakatakse 
käsitlema kutsehaigustena

T ervise- ja tööminister Peep Peterson allkirjastas määruse muudatu-
sed, millega täiendati kutsehaiguste loetelu posttraumaatilise stressi-
häire ja muude haigustega, mida põhjustavad töökeskkonna psühho-

sotsiaalsed ohutegurid.
„Tänapäeval puutub suur osa töötajatest kokku üha keerukamate ja 

suurt vaimset pingutust nõudvate töödega ning erinevate töötegemise vii-
sidega, näiteks kaugtöö, mistõttu on järjest olulisem pöörata tähelepanu 
füüsiliste ohtude kõrval ka vaimse tervise hoidmisele ka töökeskkonnas,“ 
sõnas tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Määruse muudatusega on võimalik lugeda psühhosotsiaalsetest ohu-
teguritest põhjustatud haigused kutsehaigusteks ja sellega tekib ka töötajal 
võimalus nõuda tööandjalt hüvitist, kui tekkinud terviseprobleem on põh-
justatud töökeskkonnas esinevast, kuid maandamata psühhosotsiaalsest 
ohutegurist.

Psühhosotsiaalsed ohutegurid on õnnetus- või vägivallaohuga töö, eba-
võrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mitte-
vastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö ning muud 
juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis võivad 
mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada töö-
stressi. Maandamata töökeskkonna ohutegurid võivad töötajatel põhjusta-
da tööga seotud haigestumisi, sh kutsehaigestumisi.

Riina Soobik
Sotsiaalministeerium

MÕNE REAGA

Apteekrite algatusel saab 
jõulukuul Lastefondi toetada

D etsembris on kõigis Benu apteekides võimalik oma ostuga anda 
panus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetamiseks. „Lihtne 
5 aidata“ on apteekritelt tulnud idee koguda jõulukuul annetusi 

Lastefondile, mis toetab raskelt haigeid lapsi ja nende peresid.
Heategevuskampaania „Lihtne 5 aidata“ raames saab igaüks anda oma 

panuse lisades apteegiostule 1 kuni 5 euro suuruse annetuse, mis läheb 
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetuseks.

Benu apteegi frantsiisijuhi Rainer Kasevälja sõnul on apteekide pere 
Lastefondi tänuväärsele tööle aastaid kaasa elanud ning tänavu on soov 
fondi toetuseks oma panus anda. „Tervis on inimese kallim vara ning meil 
on väga hea meel kui saame üheskoos Lastefondiga ulatada abikäe neile 
lastele, kes peavad võitlema haruldase ja raske haigusega. Lastefond on 
aastakümneid aidanud eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid 
ning meil on väga hea meel klientide kaasamisega nende tegemistele hoo-
gu anda. Igaühe panus on oluline ning üheskoos tegutsedes kasvab väike 
abi suureks,“ julgustas Kaseväli kõiki Lastefondi abistamisega ühinema.

Benu apteekides kogutakse Lastefondi jaoks annetusi kogu detsembri-
kuu vältel ning üle Eesti paiknevates apteekides ja veebiapteegis tehtud an-
netuse kogusumma antakse fondile üle jaanuari alguses.

Benu apteek Intervjuu gripipatsiendiga: 
kas gripp võib olla eluohtlik?
T erviseameti andmetel jõuab gripiviirus 

reeglina ringlusse iga aasta detsembri lõpus 
või jaanuari alguses. Näiteks 2018. aastal 

hakkas haigestumus kasvama jaanuaris ning jõu-
dis haripunkti veebruaris. Toonasest gripihooaja 
kokkuvõttest selgub, et Eestis haigestus hooaja 
jooksul hinnanguliste arvestuste järgi kuni 60 000 
inimest.

Üks nende inimeste seast oli Aare Uustalu, kel-
le haiguslugu hakkas pihta 2018. aasta veebruaris. 
„Esimestel päevadel oli justkui tegemist tavalise 
gripiga. Perearst käskis vastavalt sümptomitele 
võtta ravimeid, mida ma ka valude ja palaviku pe-
letamiseks tegin. Palavik tõusis küll 41 kraadini, 
kuid peale nädalat hakkas see langema, kadusid 
kõik valud ning ühel õhtul tundsin ennast nii ter-
vena, et mine või tööle,“ meenutab mees pea viie 
aasta tagust aega.

Järgmisel hommikul jätkus hea enesetunne. 
Seda kuni hetkeni, mil Aarel tekkis nohu. „Kõige 
kummalisem on see, et olles ise töötanud kiirabis 
üle 13 aasta, ei mõistnud ma, et see, mida ma välja 
nuuskan, on mu enese kopsud. Seda materjali tuli 
väga ohtralt,“ rääkis Aare, tõdedes tagantjärele, 
et hallika materjali näol oli tegemist kopsukoega 
„Umbes tund aega nuuskamist viis selleni, et mul 
hakkas õhk otsa saama. Ega siis ei olnudki muud 
kui panin riided selga ja võtsin tee linna poole. 
Sõitsin Rakvere haigla hoovi ning sinna see auto 
lääbakile jäigi.“

Haigla erakorralise meditsiini osakonda jõudes 
oli Aare hapnikutase veres niivõrd madal ning 
paljutki ta sellest ei mäleta. „Vaid mõned üksikud 
mälupildid ning seda, et peale EMO-sse jõudmist 
käis kõik väga kiiresti. Mind pandi hingamis-
aparaadi alla, viidi koomasse ning toimetati kiire-
mas korras Tallinnasse, kuhu jõudsin ülikriitilises 
seisundis. Nüüd tagantjärele epikriisi lugedes sel-
gub, et minu kopsud olid selleks hetkeks praktili-
selt 100% ulatuses hävinenud.“

Aare oli koomas kokku neli päeva ning sõltus 
täielikult hapnikravist. Lisaks selgub epikriisist, 
et Põhja-Eesti Regionaalhaiglas loputati mehe 
bronhe korduvalt ning kopsukahjustused olid 
selleks momendiks väga ulatuslikud. „See tähen-
dab, et mulle jooksis peale ainult puhas hapnik, 
et natukenegi endaga toime tulla. Pärast ärka-
mist viibisin Tallinnas veel kolm päeva ning see-
järel saadeti mind tagasi Rakveresse. Kogu selle 
aja olin piltlikult öeldes torusid täis topitud ning 
„vuntsid“ (ehk hingamissond) olid mul ees pea 
terve haiglates veedetud aja. Ütlen ausalt, surm ei 
tundugi nii hull kui see lõputu lämbumise tunne,“ 
tõdes Aare.

Pärast Rakveresse jõudmist hakkas mehel tööle 
üks väike kopsusagar, mis aitas organismi toime-
tada juba pisut rohkem hapnikku. Hapnikusõltu-
vusest sai mees lahti umbes nädal pärast Rakve-
re Haiglasse jõudmist ning üsna pea lubati Aare 
arstide kokkuleppel kodusele ravile. „8. märtsiks 
olin kodus, kuid tõsine hapnikupuudus kestis veel 
ligemale kuu.“

Sealt edasi algas järjepidev taastumise etapp 
ning järk-järgult hakkas Aare tegema lihtsamaid 
koduseid toimetusi. „Muidugi toidu valmistami-
sest ei saa siin väga rääkida, sest pärast koomas 
olekut kadusid mul lõhna- ja maitsetajud. Ainu-
ke, mida ma selle pooleteise kuu jooksul sõin, 
oli soolaheeringas, must leib ja hapukoor. Muid 
maitseid ma ei tundnud, sama ka lõhnade kohta,“ 
rääkis ta. Tööl hakkas mees käima aprilli keskel 
ning seda lihtsalt selleks, et ennast liikuma saada.

Kõigele sellele tagasi vaadates tõdeb Aare, et 
ta tajus olukorda tunduvalt teistmoodi, kui seda 
tajuks üks tavaline grippi haigestunud inimene – 
nagu jutu alguses mainitud, on Aarel varasem 
staaž kiirabi töös. „Olen oma töö jooksul näinud 
nii mõndagi ja selles mõttes olen karastunud. 
Hirmu ma ei tundnud, enesetunne oli lihtsalt 
väga sant. Ei saa päris seda öelda, et oleksin ela-

nud päev korraga, aga televiisoris said saated otsa 
küll.“

Taastumise alguses esinesid mehel ka lihas-
valud, mis olid tõenäoliselt tingitud suurest hap-
nikupuudusest. Lisaks võttis Aare Põhja-Eesti 
Regionaalhaiglas „puhates“ päevas alla keskmi-
selt poolteist kilo ning kogu haiglates veedetud 
aja jooksul kokku üle kümne kilo. Nüüd aastaid 
hiljem tunneb Aare ennast tervena, kuid seda 
suuresti tänu Rakvere haigla ja PERH-i inten-
siivravi osakondadele ja seal töötavatele arsti-
dele. „Rakveres võeti vastu otsus mind kiiresti 
ära torutada ning Tallinnas suudeti taastada mu 
surnud kopsud. Kopsud on tänaseks taastunud, 
kopsupildid on normaalsed ning olen korduvalt 
käinud ka spirograafias. Aga võhma on küll vä-
hem. Näiteks füüsilist tööd tehes saab võhm kii-
resti otsa ning tekib õhupuuduse tunne,“ rääkis 
ta.

Kui vähene võhm kõrvale jätta, pole taastu-
mise osas olnud seni õnneks ühtki tagasilööki. 
Küsimusele, kas rasket haigust oleks saanud kui-
dagi ära hoida, pole Aare hinnangul selget vas-
tust. „Mõnel aastal vaktsineerisin ennast, mõnel 
aastal jällegi mitte. Peale rasket põdemist olen 
aga number üks vaktsineerija. Õppetund on ole-
mas ning elav õppematerjal räägib teiega siin ja 
praegu.“

2022. aastal on tasuta gripivaktsiin kättesaadav 
üld- ja erihoolekande (ööpäevaringse ja kogukon-
nas elamise) teenusel olevatele inimestele, kõigile 
üle 60-aastastele, rasedatele, kuni 7-aastastele las-
tele ning gripi riskirühma kuuluvatele alaealiste-
le. Tasuta saab vaktsineerida perearsti juures või 
apteegis. Apteekides toimub vaktsineerimine läbi 
Tervisekassa lepingupartnerite. Täpsema info 
apteegis vaktsineerimise kohta leiab aadressilt: 
www.vaktsineeriapteegis.ee/gripp.

Tervisekassa

Foto on illustratiivne. Foto: Põhja-Eesti Regionaalhaiglale
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 23. - 29. detsember

SOODUSPAKKUMISED! 23.detsember - 5. jaanuar
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2.18

1.24
3.10 €/kg

1.58

1.54
7.70 €/kg

2.68
13.40 €/kg

3.68

0.88
4.40 €/kg

1.18

1.68
6.72 €/kg

2.18

1.18
11.80 €/kg

7.18
21.43 €/kg

9.98

3.08
11.85 €/kg

4.08

0.84
5.60 €/kg

1.28

2.34

Pühade verivorst peekoniga
500 g
Tallegg

A+

4.18
4.88

Forte juustu
täissuitsuvorst
Maks & Moorits
240g / 2 sorti
Atria

Juustu snäkk Farmi
200 g / 2 sorti

Juust Bresto
200 g / 2 sorti
E-piim

Lastevorst EHE, E-vaba
350 g
Rannarootsi

Räimerullid juurviljadega
marinaadis
380 g / 200 g
Viru Rand

Praetud räimed marinaadis
430 g / 215 g
2 sorti
Viru Rand

Päevalilleseemned Y.E.S
(röstitud)
150 g / 2 sorti

Poolsuitsuvorst Frank Kutter
rohke juustuga 350 g

Snäkkvorst Snack with
Parmigiano-Reggiano cheese
85 g

Juust Atleet Valio Originaal
26% 200 g

Pannkoogid maasikamoosiga
Mamma 200 g
Saarioinen

Täisterakreeker kiudainega
Arcor 200 g

Kaeraküpsised Jyväshyvä
Šokolaadipisar
350 g
Fazer

6.69 €/kg

Piimašokolaad Milka
Chips Ahoy
100 g

Piimakompvek Skriveru
Lehmake (klassikaline)
250 g

Assortii liköörikommid Pergale
Cherry
335 g

Kommikarp marmelaadikuulid
Finlandia
260 g

Kodune hakkaliha , 1 kg*
(pakendatud)

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

HEA HIND HEA HIND HEA HIND

HEA HIND

Kreeka jogurt Liisu
(maitsestamata) 400 g

2.58
5.61 €/kg

3.98

Küpsis pähkel
kondenspiimaga
460 g

Suitsu-keedu seljakarbonaad
(viilutatud)
110 g

0.98
1.28

8.91 €/kg

4.98
6.98

A+ A A+ A

A+ A B A+ A B

HEA HIND

HEA HIND

Rummipallid
1 kg

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

SOODUSPAKKUMISED!
23. detsember - 5. jaanuar

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.

Prügikott sangadega McLean LD
30 L, 25 tk/rull
3 sorti

Piiritusjook Captain Morgan
Spiced Gold
35%, 1 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Tommasi
1     %, 0,752,5 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Karastusjook
0,33 l / 5 sorti

WC värskendaja Bref
Brilliant Gel
(2 x 42 g)
3 sorti

Kohv Löfbergs
500 g / 2 sorti

KPN kvaliteetvahuvein
Chic Barcelona Rose
Semi Sec Cava
11,5% 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Popcorn  Y.E.S.
90 g / 3 sorti

0.44
0.54

4.89 €/l
2.18

2.48

5.45 €/l

Pastakaste Barilla
400 g / 4 sorti

Marjatee Mündine Vaarikas
(10 tk x 2,5 g) 25 g

5.24
0.52 €/tk

2.28
2.98

22.80 €/kg

5.28
10.56 €/kg

0.64
0.78

1.94 €/l

2.18
al 2.58

Lahustuv kohv Moment
100 g

Nektar ja mahl
Don Simon
Premium
1 l / 4 sorti

KPN vein Torres Altos
Ibericos Crianza
14% 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Liviko Vana Tallinn
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski  J.Walker Black Label
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Konjak Hennessy VS
40% 0,7 l
kinkepakk
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Maitsestatud viin Stumbras
Pepper Flavoured
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Deodorant ja pulkdeodorant
Old Spice spray
Wolfthorn

Rulldeodorant ja
deodorant Fa
Fresh & Dry

Hügieeniside Libresse
Ultra Thin Normal
Wings Duopakk
20 tk

Libresse Pesukaitse
So Slim
30tk

Šampoon
Head & Shoulders
225 ml / 2 sorti

Dušigeel Old Spice
Wolfthorn
250 ml

Rulldeodorant-antiperspirant
Garnier
50 ml / 2 sorti

Vedelseep Palmolive
Naturals täitepakk
500 ml / 3 sorti

Geelkapslid Woolite
(33 x 20 g)
660 g
2 sorti

Nõudepesuvahend
Fairy
900 ml / 4 sorti

3.18
4.48

63.60 €/l

2.24
3.28

al 14.93 €/l

3.84
5.18

17.07 €/l

2.08
2.98

0.10 €/tk

1.38
1.98

0.05 €/tk

2.34
3.08

9.36 €/l

2.38
3.68

47.60 €/l

1.78
2.48

3.56 €/l

6.98
12.48

0.21 €/tk

50 ml

150 ml

50 ml150 ml

2.58
3.58

2.87 €/l

2.98
4.28

1.49 €/tk

1.24
1.74

0.05 €/tk

6.98
9.58

4.65 €/kg

Kuiv kassitoit One
1,5 kg

5.18
6.48

1.73 €/kg

Kuivtoit Friskies
3 kg / 2 sorti

Seerum Revitalift Filler
(1,5% puhta hüaluroonhappega)
30 ml Silmaümbrusseerum

Revitalift Filler
20 ml

14.98
18.98

499.33 €/l
16.98

22.18

849.00 €/l

2.98
3.48

7.45 €/l

+0.10 +0.10

3.18
4.68

21.20 €/l

HEA HIND HEA HIND

*Saadaval Turu Kaubamaja ja Tapa tööstuskaupades!
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VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

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

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

LAI VALIK VÄHE KASUTATUD 
JA UUSI TALVEREHVE!
Rakvere, Vabriku 12/1

324 3421

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

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

TAPA, JAAMA 1

28 m2 - 2. korrusel

KOHTLAJÄRVE, 
MALEVA 23

69,8 m2, 2. korrus

NARVA, TALLINNA 52, 
220m2 - 1. korrusel

NARVA, RAKVERE 71, 
MEGAMARKET

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

LOKSA, ROHUAIA 6

71,2m2 - 1. korrusel

RAKVERE, 
TURU KAUBAMAJA, 
LAADA 16

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

0. korrus

Tel: 5554 5501

KINNISVARA

• Müüa või üürile anda kesk-
küttega korter (tuba, köök, esik, 
vannituba, pakettaknad, turvauks) 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa Väike-Maarja vallas, 
Väike-Maarja alevikus, Lõuna 
tänaval elamu nr. 19, 3- korru-
selisest 18-korteriga hoonest 
II korrusel 2-toaga korter, 
eluruumi  pinnaga 50,9 m2( 
ehitisregistri kood 108025535). 
Rõdu, päikeseküllane korter, 
korteri omandisse kuulub suur 
kelder, reaalselt toimiv kor-
teriühistu, renoveeritud 2007 
(uus katus, koridorid, rõdud), 
tsentraalküte, madalad püsiku-
lud. Hind 30 000 €. Helistada tel 
5839 2442 või  511 6424, email : 
aademart@gmail.com

• Müüa Loksa linnas 2toaline
korter, I korrusel. Keskküttega. 
Tel 5624 4605

• Müüa Loksal 2toaline korter
otse omanikult, I korrus. Tel 5624 
4605

• Müüa Kurista külas 3toaline
korter. Tel 5624 4605

• Müüa Tihemetsa alevikus 3toali-
ne korter, I korrusel. Möbleeritud. 
Tel 5624 4605

• Müüa Tõrma külas, Rakvere 
vallas renoveerimist vajav 2-kor-
ruseline maja. Tel 5624 4605

• Müüa renoveerimist vajav maja
koos kõrvalhoonetega Lilastvere 
külas Jõgevamaal. Tel 5624 4605

• Müüa Rummu alevikus renovee-
rimist vajav maja suure kinnistu-
ga. Tel 5624 4605

• Müüa Vändra alevis 2-korruseli-
ne renoveerimist vajav korterma-
ja. Tel 5624 4605

• Müüa Rae vallas, Vaidasoo kü-
las 3,3 ha maatulundusmaa. 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

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

• Ostan maja Tartu, vastu pak-
kuda 3toaline kõigi mugavustega 
soe korter Jõgeval, I korrus, pood 
kõrval + kompensatsioon. Tel 
5817 2199

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

• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638

• Soovin osta elektriga garaaži
Rakveres! Pakkumised numbrile 
5596 6959

VÕTAN ÜÜRILE

• Meesterahvas soovib üürida 
1-2toalist möbleeritud korterit
Rakvere linnas. Tel 5899 6406

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1-või 2toaline korter. Tel 5358 6829

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

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

• Anda üürile 1toaline möbleeri-
tud korter Kundas. Üür 140 €. Tel 
522 3647

• Anda üürile Türi linnas 1toaline
korter (vabaneb dets lõpp). Tel 
5624 4605

• Anda üürile Jõgeval 1toaline
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Koigi külas 1toaline
korter. Tel 56244605

• Anda üürile 1toaline korter
Põlva linnas. Tel 5624 4605

• Anda üürile Kohtla-Järvel 1toa-
line korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile värskelt renovee-
ritud 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 5558 7544

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

•  Odavalt anda üürile 2toaline
kõigi mugavustega möbleeritud 
korter Aseris. Tel 5390 1003

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

• Anda üürile 2toaline möbleeri-
tud korter Kundas. Üür 180 €. Tel 
522 3647

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 

(heas korras, konditsioneer jm), 
bussijaama vastas Vilde 14, Rakve-
re. Sobib ka hambaraviks, odavad 
kommunaalkulud. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Volkswagen Tiguan 1,4. 
110kW, 2009. a, bensiin, nelikve-
du. Autoga antakse kaasa suve-
rehvid, talverehvid (naastrehvid). 
Hind 7800 €. Tel 5348 3767

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pakkuda 
võib kõike, ka nende varuosi. Mak-
san parimat hinda. Tel 5616 5761

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

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

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

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

• 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 mootorrattaid, võrri
nende osi ja muud tehnikat. Tel 
503 1849  

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostame autosid, kaubikuid
ja maastureid igas seisukorras. 
Pakume head hinda, küsi julgelt 
pakkumist. Tel 5693 2565

• Ostame Jaapani 4x4 maas-
tureid. Toyota Hilux /Land 
Cruiser /RAV4; Mitsubishi l200 
/Pajero Sport; Nissan Pick Up/
King Cab /Navara /Qashqai 
/X-trail; Suzuki Grand Vitara; 
Kia Sportage/Hyundai Tuck-
son/Galloper. Tee pakkumine 
tel 5896 1576 või meili teel 
rscarexport@gmail.com

• 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

• Ostan hea hinnaga auto! Hind 
vastavalt margile ja tehnilisele 
seisukorrale! Hind kuni 4000 €. 
Tel 5682 2544

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Võidu 112
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

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

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* 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

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

ÜLDEHITUS

☎5333 0146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust 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, kolimine, ja 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
• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remondi-
töid. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

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

• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

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

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

• Elektritööd kogemustega elekt-
rikult. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983, 5656 4876

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 2528

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

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5308 1705  

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Eramute ja korterite renovee-
rimine. Tel 5889 2528

• Maalritööd Teie korteris, majas 
või äriruumis on tarvis teha. Kutsu 
meid kohale http://www.estmaa-
ler.ee. Tel 503 0406

• Teostame järgmisi töid: puit-
fassaadid, terrassid, sise-
tööd, plaatimine, krohvimine, 
küprokitööd, OSB-tööd, tuu-
lekojad, verandad, varjualu-
sed. Hinnad soodsad! Tel 5459 
7216, 5637 9559

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

• Puitlagede ehitus, materjal otse 
tootjalt. Tel 5889 2528

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

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

• Saunade, grillimajade, vari-
katuste, terrasside ehitus. Tel 
5889 2528

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

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

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

MUUD TEENUSED
• Langentan metsa. Tel 5397 3270

• Teostame lumekoristust katus-
telt. Tel 5395 7536

• Lumelükkamise teenus ATV-ga
Lääne-Virumaal. Tel 5190 8779

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528

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

• Kogemustega kõrgharidusega 
raamatupidaja osutab fi rmadele 
raamatupidamisteenust. Tel 
55686 385, 5688 7448; e-mail: be-
nedicion2@gmail.com

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

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

KODU

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Pakkuda võib ka autorehve, ka 
veoauto omasid - kompleksselt. 
Palun helistada. Tel 5678 0335

• Kandlemeister müüb 5, 6, 7- 
keelseid väikekandleid, suure-
mad tellimisel, lastekandled. 
Mitu varianti ja hinda, alates 50 
€. Saadan ka postiga. Tulen kand-
lemehena rahvaliku muusika ja 
lauluga Teie peole, mida vajadusel 
juhin. Olen FIE. Tel 5345 5970, 
Heino

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapida-
miste likvideerimisel. Raha kohe, 
koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antii-
giäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pak-
kuda võib kõike, ka nende varuosi. 
Maksan parimat hinda. Tel 5616 
5761

• Ostan kruustangid, alasi, sau-
naahju, puurpingi, töölaua ja 
akulaadija. Tel 503 1849

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 170 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan vanaaegseid ja uuemaid
esemeid, klaasist rauani, hõ-
bedast tööriistadeni, nõudest 
raamatuteni. Head jõuluhinnad. 
Tel 503 1849

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

• Ostan itaalia keele sõnaraa-
matu ja itaalia keele õpiku. Tel 
5695 9304

• Ostan NSVLi ja muid vanasid 
fotoaparaate ja objektiive. Tel 
5607 6805

• Ostan nõukaaegse lilledega või 
merepildiga maali. Tel 5677 0569

• Ostan NSVLi vahvliküpseta-
ja, Tallinnas. Tel 560 76805

• Ostan maalid, graafi kat, skulp-
tuure jne. Paku julgelt ja vaatame 
üle! Tel 503 0406

• Ostan veneaegseid ohvitseri
kroomnahksed saapad nr 43-44. 
Hind kuni 80 €. Tel 5346 8729

OSTAN PILDIL OLEVAD 
ESEMED.

Võib pakkuda ka muud 
Tarbeklaasi.
Tel 529 1288

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Õ H K S O O J U S P U M P A D E 
MÜÜK-PAIGALDUS-HOOLDUS 
KÕIK ÜHEST KOHAST! Kui otsid 
õhksoojuspumpa või konditsio-
neeri küsi meilt pakkumist! Tasuta 
konsultatsiooni ja kohale tule-
mine helista meile tel 5662 2050 
või http://www.rakverekliima.
ee Lisaks nüüd müüme õhk-vesi 
soojuspumpasid. Küsi pakkumist 
ka meilt!

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

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

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

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

• SOOJUSPUMBADE MÜÜK, 
PAIGALDUS , HO OLDUS . 
Müüme ja paigaldame soojus-
pumpasid &konditsioneere. 
Soojuspumba siseosa keemiline 
puhastus. Õhk-Vesi ja maaküte
soojuspumpade müük ning 
paigaldus. VIRU SOOJUSPUM-
BAD OÜ. www.virusoojuspum-
bad.ee. Tel 5656 4857

• Müüa kuivi lepa- ja kasepuid
(40 L võrgus). Halu pikkus 
30 cm, pakkuda ka lahtiselt 
toorest ja kuiva halupuud. Tel 
5554 6093

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Müüa 40 cm poolkuiva leppa ja 
haaba. Hind 80 €/ruum, kogus 
piiratud, transport kokkuleppel. 
Tel 5687 0618

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

• Müüa kuivad okaspuu kütte-
puud, 40-45 cm halud, toon ko-
hale 2,5 m3 hinnaga 220 €. Tel 
553 9506

• Müüa metsakuiva küttepuud, 
30-45 cm halud. Transport tasuta, 
kuni 4 ruumi korraga. Tel 5660 
3585

• Kuivad puud 40 l võrgus. Tel 
5380 5508

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 
9113
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OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

KASUTATUD RIIETE 
JA SEGAKAUBA 

KAUPLUS 
RAKVERES, LAI TN 14.

Palju uut kaupa!
Avatud E-R 10-18
 L 10-15
 P suletud

Ilusat jõuluaega!

Kallid kliendid! 
Aasta lõpuni avatud

10-15
24.12 10-15
26.12 10-15

Kogu kaup aasta lõpuni 
-50 %

• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

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

METS

 

Info tel 5593 3899, 
kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo tele-
fonil 526 1408

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 9113

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

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

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 likvideeri-
misel igasugust vanakraami, ka 
tänapäeva esemeid, teile mitteva-
jalike esemeid ja antiiki, hinnad 
head, koju kutsed. Tel 503 1849

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

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

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

• Tühjendus ostud majapidamis-
te likvideerimisel. Ostan vanava-
ra ja nõukaaja esemeid. Raha kohe 
kätte. Tel 5892 2871

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara
Rakveres, Laada 14- (vana Turu-
hoone, Turukaubamaja ja Keskväl-
jaku vahel) – saabus müügile 
suurem kogus dressipükse, on 
ka suuri numbreid

TUTVUS

•  Korralik 60aastane proua soo-
vib tutvuda korraliku mehega
vanuses kuni 65, asukoht Rakvere 
või Lääne-Virumaa. Tel 5478 0282

• Keskealine Eesti mees, pikemat 
kasvu soovib tutvuda nägusa noo-
rema poolse naisega, kellega koh-
tuda ja aega veeta. Tel 5366 1646

• 86-aastane mees soovib tutvuda
rahuliku, toreda naisterahvaga, 
kellel on mugavustega korter Rak-
veres. Tel 5386 6881

• Venekeelt kõnelev 67aastane 
naine Pärnumaalt otsib enda 
kõrvale kaaslast, kellega koos 
aega veeta. Mees ei tohiks olla al-
koholi lembeline ja peaks omama 
autot. Helista ja saame lähemalt 
tuttavaks. Tel 5633 5294

MUU

• www.toonklaas.ee
• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528

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

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

• Sensitiiv nõustab, tervendab, 
teeb REIKI seansse, aitab maa-
giaga, loeb käejooni ja kaarte, ka 
pildi järgi. Tel 524 7836

www.kuulutaja.ee
LOE

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Muld mälestus. 
Milvile ja lastele 

ABIKAASA
surma puhul. 
Maia ja Eevi

 Avaldame kaastunnet 
perele ja lähedastele kalli 
VALERII SHIRIAEV

kaotuse puhul.

Lihakarn OÜ kollektiiv

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest, 
mida loonud sa aastate reas. 
Elad edasi meeltes ja mõtetes, 
oled alati meie seas. 

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 kokkuleppel 
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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TÄNA MAAILMAS

Täna on Festivus – alternatiivne 
püha traditsioonilistele jõuludele
Täna, 23. detsembril tähis-
tatakse maailmas hulgali-
selt erinevaid ilmalikke ja 
usulisi pidupäevi, kuid üks 
neist on väga iseäralik ja 
võlub miljoneid inimesi 
maailmas. Selleks on jõulu-
pidustustele vastanduv 
Festivus, mis sai alguse ju-
ba 1966. aastal.

Allan Espenberg

Et jõuluaja jõhkrat ja pealesunnitud 
kommertsialiseerumist mõnita-
da ja taunida ning anda inimestele 
võimalus tähistada jõuluaega teist-
moodi, mõeldi välja alternatiivne 
paroodiahõnguline tähtpäev – Fes-
tivus, mida tähistatakse iga aasta 23. 
detsembril. Päeva nimetus võib tu-
leneda ladinakeelsest sõnast festivus, 
millel on palju tähendusi – lõbus, 
kelmikas, huvitav, rõõmus jne, või 
sõnast festus (pidulik, pidupäevane) 
või kõige tõenäolisemalt hoopis sõ-
nast festum (pidupäev, pidulik sünd-
mus, pidusöök).

Kuusepuu asemel 
on metalltokk
Festivuse põhimõtteks on pidut-
seda ilma igasuguse kaubandusli-
ku ja religioosse sunduseta ning 
see sekulaarne püha sisaldab endas 
mitmeid tegevusi. Näiteks eksis-
teerib kaebuste läbivaatamise nõu-
kogu (Airing of Grievances) – see on 
koosolemine pere või sõpradega, 
kellega arutatakse, kuidas te olete 
üksteist möödunud aasta jooksul 
kurvastanud või pahandanud. Sa-
mal ajal toimub pidusöök (Festivus 
dinner) ning kokkusaamine lõpeb 
suure vägitükiga (Feats of Strength), 
milleks perekonnapea valib selts-
konnast kellegi välja ja asub te-

maga põrandal maadlema. Tra-
ditsiooni järgi lõpeb Festivus alles 
siis, kui perepea on vastu maad 
surutud. On veel olemas Festivu-
se „imed“ (Festivus miracles), mis 
märgistavad kergesti seletatavaid 
sündmusi.

Metsast toodud värske kuuse ase-
mel kasutatakse jõulupuuna tava-
liselt siledat alumiiniumvarrast või 
muud metallist teivast (Festivus pole), 
sest kaunistused ja dekoratsioonid 
(kuusekard, ehted, kuulid ja tili-
nad) juhivad tähelepanu tähtpäeva 
tõeliselt mõttelt kõrvale. Festivuse 
peamiseks sümboliks peetaksegi eh-
timata metallist tokki, mis kehastab 
vähenõudlikkust ja lihtsust, samal 
ajal kui jõulude sümboliks on kalli-
hinnaline kuusk. Festivuse loosun-
giks on „A Festivus for the rest of 
us“ ning pidupäevasooviks „Happy 
Festivus!“

Kell kotis – mis müstika?
Kui jõulud on pigem usuline püha, 
siis Festivus on kindlalt ilmalik 
püha. Ajakirjanik Allen Salkin ni-
metas Festivust täiuslikuks ilmali-
kuks teemaks, mis on vastuvõetav 
kõigile inimestele, et korraldada 
kohtumine detsembrikuus.

Festivuse väljamõtlejaks oli 1966. 
aastal USA kirjanik ja ajakirjatoi-
metaja Daniel Lawrence O’Keefe 
(1928–2012), meenutamaks sellega 
esimest kohtumist oma tulevase abi-
kaasa Deborah’ga. Nagu O’Keefe ise 
ütles, Festivuse nimi „lihtsalt kargas 
äkitselt pähe“.

1982. aastal avaldas Daniel 
O’Keefe raamatu „Varastatud välk: 
maagia sotsiaalne teooria“, milles 
kirjeldatakse omapäraseid rituaa-
le ja nende sotsiaalset tähtsust, mis 
on tihedalt seotud Festivuse tradit-
siooniga. Los Angeles Timesi raa-
matuarvustuses nimetati seda teost 

sotsioloogia, antropoloogia ja psüh-
hoanalüüsi suurejooneliseks sün-
teesiks, aga The New York Timesi 
sõnul on see võimas väljendus selle 
kohta, kui sügavalt on maagia ühis-
konda juurdunud.

CNN-i saates 2013. aastal Fes-
tivusest rääkides märkis Daniel 
O’Keefe’i poeg oma kogemusest 
selle tähtpäeva tähistamisel. Tema 
isa, kes mõtles välja Festivuse kom-
bed, ei kasutanud pühade peamise 
atribuudina mitte alumiiniumposti, 
vaid kella seinale löödud kotis. Igal 
aastal oli kott erinev ja see sisaldas 
harva sama kella, kuid sein oli alati 
sama. Isa naelutas koti salaja ja näi-
tas seda siis uhkelt perele. Noorem 
O’Keefe rääkis: „Püha tõeline süm-
bol oli kell, mille mu isa igal aastal 
kotti pani ja seina külge naelutas... 
Ma ei tea, miks, ma ei tea, mida see 
tähendab. Ta ei rääkinud mulle ku-
nagi. Ta ütles alati: „Sa ei peaks sel-
lest teadma.““

Populaarsus 
tuli „Seinfeldiga“
1960. aastatel ja järgmistel aasta-
kümnetel see pidupäev veel laialda-
selt ei levinud, kuid tuntus ja tun-
nustus ei jäänud tulemata. Rohkesti 
populaarsust – sealhulgas Ameerika 
Ühendriikide kõrval ka paljudes 
teistes riikides (Hispaanias, Ar-
gentinas, Mehhikos, Saksamaal ja 
mujal) – võitis Festivus juurde pä-
rast selle tähtpäeva mainimist 18. 
detsembril 1997. aastal esilinastu-
nud kuulsa huumoriseriaali „Sein-
feld“ 166. jaos „The Strike“.

Nimelt oli seriaali üheks stsena-
ristiks Daniel Lawrence O’Keefe’i 
poeg, eesnimega samuti Daniel, 
mistõttu tal õnnestus oma pere-
konnapühana tähistatav Festivus 
nimetatud jakku sisse kirjutada. 
Selles episoodis selgitab Frank 

Costanza (näitleja Jerry Stiller) 
jõulude alternatiivina loodud Fes-
tivuse traditsiooni, nimetades seda 
„Festivuseks meile kõigile“. See on 
kummaline, eemaletõukav pidu, 
mis sobib ideaalselt ebastabiilsele 
Frankile, et vabastada ta oma neu-
rootilisest pojast George’ist (Jason 
Alexander).

Pärast „Seinfeldi“ episoodi nä-
gemist said paljud inimesed inspi-
ratsiooni nn Seinfeldi-tähtpäeva 
pidamiseks ja Festivust tähistatakse 
aktiivselt paljudes maailma paika-
des. Noorem Daniel O’Keefe aval-
das 2005. aastal raamatu „The Real 
Festivus“, milles kirjeldas paroodia-
tähtpäeva tekkelugu ja tähistamise 
traditsioone ning „Seinfeldisse“ kir-
jutatud käsikirja eripärasid.

Kuigi maailma esimene Festi-
vus toimus O’Keefe’ide perekonnas 
1966. aasta veebruaris ning hiljem 
leidis see aset suvalisel päeval det-
sembri ning mai vahel, kuulutati 
seriaalis „Seinfeld“ Festivuse kuu-
päevaks 23. detsember. See jäigi 
pidustuste põhikuupäevaks, kuid 
sellele vaatamata tähistavad paljud 
inimesed Festivust mõnel teisel det-
sembripäeval või koguni mõnel tei-
sel kuul.

Tavainimeste kõrval on Festi-
vust tähistatud ka kõrgel poliitilisel 
tasemel. Nii on USA mõne osariigi 
kubernerid kuulutanud mõnel aas-
tal välja Festivuse püha ja mitmes 
kohas on lastud püstitada ka metal-
list pidupäevateivas. Alates 2010. 
aastast on sellest tähtpäevast tehtud 
palju juttu maailma suuremates aja-
lehtedes ja ka suuremad otsimooto-
rid on seda päeva hakanud meeles 
pidama. Loomulikult on Festivusel 
oma veebilehekülg (http://www.
festivusweb.com/), kust saab põh-
jalikku infot pidupäeva tekkimise ja 
traditsioonide kohta. 

MÕNE REAGA

Maakonna kõrgeim 
autasu ootab kandidaate

L ääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, 
asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada 
Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga.

Välja antakse kahte liiki vapimärke. Lääne-Viru maakonna kuldne va-
pimärk omistatakse inimesele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega kul-
tuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu arenda-
mise jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule. 
Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonna-
le. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.

Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk omistatakse mitte-eestlasele maa-
konnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnus-
tamiseks.

Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lääne-Viru Omavalit-
suste Liidu büroole hiljemalt 9. jaanuariks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 
44314 Rakvere või e-posti aadressil virol@virol.ee.

Taotlus teenetemärgi kandidaadi kohta tuleb esitada vabas vormis, kus 
on vähemalt järgmised andmed: kandidaadi ees-ja perekonnanimi; elu-
koht, sünniaasta, -kuu ja -päev;  elukutse, amet (auaste) ja töö- või teenis-
tuskoht; kodakondsuse andmed; kas omab teenetemärki, milliste teenete 
eest ja millist klassi; üksikasjalik teenete kirjeldus; esitaja, tema andmed.

Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aas-
tast 2005. 2022. aastal omistati kuldsed vapimärgid veterinaar Viivo Võ-
lule, ettevõtjatele Ivar Paplavskisele ja Jaak Rosenblattile, tugispetsialist 
Maivi Kaljuveele ja ajakirjanik Rein Sikkule.

Kuulutaja

Headele turu müüjatele 
ja ostjaskonnale 

ilusaid jõule
 ja toredat 

aastavahetust!

Rakvere turg

Kuulutaja toimetus viibib 
kollektiivsel jõulupuhkusel 

26.12-03.01.2023
Viimane leht enne puhkust ilmub 23.12.2022
ja esimene leht peale puhkust 13.01.2023

Kuulutaja toimetus 
tänab enda lugejaid, 

firmasid, eraisikuid ja 
koostööpartnereid, kes 
aitasid aastal 2022 

meie lehel ilmuda. 

Ilusaid jõule ja 
kõike kõige paremat 

tulevaks aastaks!
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Ideest teostuseni!

Kingirohkeid Jõule ja head aastavahetust !Kingirohkeid Jõule ja head aastavahetust !

Toolid
Arvutid

Monitorid

Printerid

Nutiseadmed
Bürootarbed
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Koolilastele kingiti raamatukogude 
aastal üle 900 raamatu

7. novembril alguse saanud raamatukogude aasta kampaania „Kingi kooli-
le raamat“ tõi 71 osalenud koolile lugemisvara kokku enam kui 900 teose 
näol. Annetusena oodati nii heas korras kasutatud raamatuid kui uusi teo-
seid vastavalt kooliraamatukogude koostatud nimekirjadele.

„Kampaania „Kingi koolile raamat“ oli väga tänuväärne algatus. Täname 
õpilasi, õpetajaid ja endisi õpilasi, kes ei pidanud paljuks tuua raamatuid nii 
kodust kui ka päris uusi osta. „Lepatriinude jõulud“ ja „Väike nõid“ läksid 
kohe usinate lugejate kätte,“ märkis Tallinna Laagna Gümnaasiumi raama-
tukoguhoidja Eve Rahkema.

Tallinna Laagna Gümnaasiumi raamatukoguhoidja täpsustas, et kui-
gi esitatud nimekirjast toodi raamatuid pigem vähe, siis kokkuvõttes on 
ikkagi kõik annetatud raamatud vajalikud. „Meie kooli õpetajad on luge-
misvara valikul väga paindlikud, soovitusnimekirjad koostatakse lähtuvalt 
kooliraamatukogus olevast,“ lisas Rahkema.

Kõige rohkem annetati „Kingi koolile raamat“ algatuse raames raama-
tuid Tallinna Laagna Gümnaasiumile (60 teost) ning Tartu Forseliuse 
koolile (58 teost). Maakondade lõikes tehti annetusi enim Harjumaalt, Vil-
jandimaalt ja Tartumaalt osalenud koolidele.

„Kooliraamatukogudele raamatute annetamise kampaania sai väga sooja 
vastuvõtu osaliseks. Suur aitäh kõigile, kes leidsid võimaluse raamatuko-
gude aastal koolilastele kingituse tegemiseks,“ sõnas ERÜ kooliraamatu-
kogude sektsiooni juhatuse liige Stiina Koit. „Kuigi kampaania on selleks 
korraks lõppenud, siis olen kindel, et kooliraamatukogudele võib ka edas-
pidi neile vajalike raamatuid kinkida,“ lisas Koit.

Paljudel Eesti kooliraamatukogudel on raskusi oma noortele lugejatele 
piisavas mahus vajaliku ilukirjanduse pakkumisega. Olukorra leevendami-
seks kutsuti raamatukogude aasta puhul ellu „Kingi koolile raamat“, mille 
raames said kõik soovijad osalevatele koolidele puuduolevaid raamatuid 
novembrikuu jooksul annetada.

Kampaanias osales 71 kooli 13 maakonnast, kes koostasid nimekirja 
teostest, mida enim sooviti. Osalejate info leiab www.raamatukogudeaas-
ta.ee/kingikoolileraamat

Kampaaniat korraldasid raamatukogude aasta, Eesti Lastekirjanduse 
Keskus, Eesti Hoiuraamatukogu ja kooliraamatukogud üle Eesti.

Kuulutaja 

Rakvere kutsub talvisele jalutuskäigule linnaruumis
Peagi saabuv aasta 2023 on Eestis 
liikumisaasta. Rakvere linnavalit-
sus koondas tänavu esmakordselt 
linnaruumi paigutatud jõulukau-
nistused toredale kaardile, mis pa-
kub pühadeajal võimalusi mõnusa-
teks jalutuskäikudeks.

Rakvere linnakunstniku Mar-
ju Püümetsa sõnul on linnas üles 
seatud mitmeid toredaid valgus-
lahendusi ja installatsioone, mida 

on tore uudistada nii üksi, pere kui 
sõpradega: „Pühadeajal on kõigil 
tavaliselt rohkem aega, et nautida 
pikemaid jalutuskäike ja hetki koos 
lähedastega. Jalutage kaunis Rak-
veres ja jäädvustage meeleolukaid 
hetki ning jagage neid sõprade või 
lähedastega sotsiaalmeedias või 
saagu sellest teie pühadekaart.“

Linnapea Triin Varekile valmis-
tab rõõmu, et inimesed naudivad 

valguslahendusi ja ka sotsiaalmee-
dias on näha postitusi avastustest: 
„Kondivalu linnaosa loob juba 
teist aastat oma jõulunurga ning 
kutsub kõiki jõuluõhtule – tore, 
et ka kogukond võtab initsiatiivi, 
et koos rõõmu luua. Algavale lii-
kumisaastale mõeldes on kõikide 
erinevate lahenduste läbi jalutami-
ne kindlasti tore tegevus ja väike 
väljakutse.“

Kaardiga saab tutvuda Rakve-
re linna kodulehel või linna sot-
siaalmeedialehel. Linnavalitsus 
avaldab tänu Raiko Kaasikule 
(RKLooming), Arendus&Haldus 
töömeestele ja kõigile teistele, 
kes on kaasa aidanud linnaruumi 
kaunistamisele.

Kuulutaja 

 Vallimäe aastalõpukontserdi 
korraldajad paluvad 
pürotehnika koju jätta
Tänavusele Rakvere 720. juu-
beliaastale paneb võimsa 
punkti legendaarne ansambel 
Terminaator oma raju aasta-
vahetuskontserdiga, mis al-
gab 31. detsembril kell 23 
Rakvere Vallimäe vabaõhu-
keskuses.

Rakvere linnavalitsus, kultuuri-
keskus, Vallimäe Vabaõhukeskus, 
Rakvere politseijaoskond ja Rak-
vere päästekomando panevad kõi-
gile pidulistele südamele, et kuna 
vallimäele on oodata palju rahvast, 
siis on kõigi turvalisuse huvides 
pürotehnikaga sisenemine kont-
serdialale keelatud.

„Kindlasti on vallimäele tulemas 

ka palju peresid väikeste lastega. 
Soovime, et kõik saaksid tunda 
end turvaliselt ja sestap me aasta-
vahetusel pauku ei tee,“ ütles Rak-
vere linnapea Triin Varek.

Rakvere kultuurikeskuse direk-
tori Eve Alte sõnul liiguvad vaba-
õhukeskuse alal ka turvatöötajad ja 
kui nähakse publiku seas püroteh-
nikaga pidulisi, saadetakse nood 
alalt ära. „Terminaatori kontserti 
võimendavad mitmed valgusefek-
tid ja lisaks tavapärasele kontsert-
valgustusele on nõlvadele oodata 
prožektoreid ja leegimasinaid, 
mis loovad aastavahetusele vääri-
lise meeleolu. Lisaks süüdatakse 
toitlustusalal lõkked, mis pakuvad 
pealtvaatajaile sooja ja loovad hu-

base tunde,“ lisas Alte.
„Olgem oma käitumisega ükstei-

sele eeskujuks. Jätame võimalusel 
autod koju, naudime kosutavat ja-
lutuskäiku vallimäele ja ilusat õh-
tut,“ kutsub linnapea Triin Varek.

Päästjad soovitavad nautida 
Rakveres aastavahetusel püroteh-
nika asemel linna valgusefekti-
dega aastalõpuüritust. „Kui siiski 
kasutate mujal avalikus ruumis 
pürotehnikat, siis veenduge, et ka-
sutusjuhend oleks loetud, ohutus-
nõuded ja reeglid täidetud. Kõik 
me soovime, et aastavahetus oleks 
rõõmus hetk ning seda ei tohiks 
jääda õnnetused meenutama,“ üt-
les Ida päästekeskuse Lääne-Viru-
maa piirkonna juht Jaak Janno.

Rakvere politseijaoskonna juhi 
Katrin Satsi sõnul on politsei saa-
buvaks aastavahetuseks valmis 
ning eeskätt pööratakse tähelepa-
nu avalikule korrale ja liiklustur-
valisusele. „Aasta viimasele õhtu-
le vastu minnes soovitame oma 
sõidud juba aegsasti läbi mõelda, 
kaine juht kokku leppida või lii-
kuda sootuks jalgsi. Samuti tasub 
ka oma kaaslastel silma peal hoi-
da, et keegi kuskile maha ei jääks 
või vägijooki tarvitanult rooli ei 
kipuks. Õnneks jagub tähelepane-
likke inimesi, kes abivajajaid mär-
kavad ja aegsasti hädaabinumb-
rile helistavad. Soovime kõigile 
läänevirulastele turvalist aasta-
vahetust – hoolime ja märkame 
üksteist!“

Rakvere linna aastavahetus-
kontsert on kõigile tasuta ja selle 
aitavad linna tuua: ArtHotell, Pätsi 
Sahver, Mullistuudio ja Bamboo 
Garden. Valguslahendust pakub 
Maivel OÜ.
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JÕUle!

Ilusat
jõuluaega!

Meeleolukaid
pühasid!

Näeme juba aastal 2023Näeme juba aastal 2023

Kohtume aastal 2023
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„Top Gun: Maverick“
 Üle hulga aja sattus kätte taas filmi-
muusika plaat, seekord siis amee-
riklaste menufilmi Top Gun (1986) 
järje oma, kus peaosas taas kõrgliiga 
näitleja Tom Cruise. Album ilmus 
mai lõpus, sellel on kokku 12 lugu ja 
pikkust üle neljakümne minuti.

Muusika taga on siin päris kõvad 
nimed, nagu näiteks Harold Falter-
meyer ja Hans Zimmer. Viimane 
on produtseerinud filmi „Top Gun: 
Maverick“ uue, originaalteema, 
mida mängib kitarrist Johnny Marr.

Plaadilt leiab teiste seast kaks ori-
ginaallaulu, „Hold My Hand“, esita-
jaks Lady Gaga ja „I Ain´t Worried“, 

esitajaks OneRepublic. Need kaks 
lugu on eraldi singlitena samuti il-
munud.

Väga palju on kaasatud instru-
mentaalmuusikat. Osa neist lugu-
dest on päris mõnus kuulata, hästi 
komponeeritud. Kuid eraldi võe-
tuna, ilma filmita, ei pääse piisavalt 
mõjule. Lisaks hakkab see instru-
mentaali kuulamine lõpuks mingil 
määral ära tüütama.

Soundtrack’i parimas palas, kõi-
ge erksamas pärlis, pole vähimatki 
kahtlust. Loomulikult Lady Gaga 
ja „Hold My Hand“. Suurepära-
ne esitus, võimsalt väljapaiskuvad 

emotsioonid, linateose sisuga nagu 
valatult haakuv jõuline ballaad. Tõsi 
ongi – just Lady Gaga poolne panus 
päästabki tegelikult antud filmi-
muusika plaadi, tõstab selle väärtust.

Natuke tempokama poole pealt 
leiab arvestatava löögijõuga pala 
„Danger Zone“, mis oli ka esime-
ses „Top Gun“ filmis ja mida esitab 
Kenny Loggins. Instrumentaalide 
osas võiks ära märkida lood „Main 
Titles (You´ve Been Called Back To 
Top Gun)“ ja „Top Gun Anthem“.

Nõrgim lüli selles „Top Gun: 
Maverick“ ahelas on paras palagan, 
„laamendamine klassikuga“ – „Great 

Balls Of Fire“, mida algselt esitas 
Jerry Lee Lewis, siin aga Miles Tel-
ler.

Küsitava väärtusega toode? Jah, 
üldiselt küll. Album on eraldi ük-
susena igavavõitu, väärt lugude arv 
võiks olla oluliselt suurem. Aga ilm-
selt filmiga koos kogu tervik toimib.

Eraldi nahutaks plaadiümbrist ja 
voldikut – väheatraktiivne, pigem 
kehv pildivalik, jätab igatahes pigem 
küllalt odava mulje.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

Viru malev kutsub kõiki rahvamatkale

K irde maakaitseringkonna 
Viru malev korraldab koos-
töös Vinni vallavalitsuse, 

Rakvere linnavalitsuse ja Rakvere 
vallavalitsusega rahvamatka, et tä-
histada sellega Rakvere vabastamise 
104. aastapäeva.

„Rahvamatka korraldame ühelt-
poolt Rakvere vabastamise aasta-
päeva meeles pidades ja mälestame 
selle „vabaduse matkaga“ neid, kes 
andsid oma elu Eesti Vabadussõjas 
meie riigi iseseisvuse eest võitlemi-
sel. Teisalt on see hea võimalus tä-
histada tervislikult ja koos, uue aasta 
algust. Matkama tulevad meie kait-
seliitlased, naiskodukaitsjad, noor-
kotkad ja kodutütred, kuid oodatud 

on kõik, kes soovivad seda tähtpäe-
va tähistada ja lihtsalt liikuda,“ ütles 
Kirde maakaitseringkonna ja Viru 
maleva pealik Jaanus Ainsalu.

14. jaanuaril toimuv „Viru male-
va rahvamatk“ kulgeb Viru-Jaagupi 
kunagise koolimaja juurest kuni Pa-
lermos, J. Kunderi tn punase terrori 
ohvrite mälestusmärgini peamiselt 
kergliiklus- ja kõnniteedel. Bussid 
väljuvad Rakvere Spordikeskuse 
eest kell 9.30 ning tagasi liiguvad 
Viru-Jaagupisse kell 14.00 ja 15.00. 
Kogunemine Viru-Jaagupi koolima-
ja juures algab kell 10.15, kell 10.30 
toimub avatseremoonia ja kell 10.45 
start. Matk toimub Rakvere-Luige 
tee kaudu, orienteeruv pikkus 13 km.

Selleks, et matkaga seotud logisti-
ka toimiks, palutakse kindlasti eelre-
gistreerida aadressil virumatk@kait-
seliit.ee. Eelregistreerimine toimub 
kuni 11. jaanuaril kella 15.00. Mat-
kama võivad tulla ka need, kes seda 
ei tee, kuid eelregistreerimine aitab 
korraldajatel paremini organiseerida 
transporti neile, kellel see on vajalik.

Rakvere vabastamise nädal algab 
10. jaanuaril näitustega Rakvere Ga-
leriis (Pikk 15), koostöös Eesti Sõja-
muuseumi ning Eesti Vabadusvõit-
luse Muuseumiga. Samuti on esma-
kordselt näitus Piirivalve, Kaitseväe 
ja Kaitseliidu erinevatest vormidest 
läbi kolme aastakümne, aastatest 
1990–2022. Eesti Vabadussõja aja-

loo kohta saab ülespanekut vaadata 
10.–13. jaanuaril kell 12.00–18.00 ja 
14. jaanuaril kell 10.00–16.00, Vaba-
dussõja aegseid relvi saab uudistada 
samas kohas 10, 11. ja 14. jaanuaril, 
võimalusel ka 12. ja 13 jaanuaril.

12. jaanuaril toimub Rakvere lin-
navalitsuse poolt korraldatud Rakvere 
vabastamise 104. aastapäeva mälestus-
teenistus kell 10.30 Palermos, J. Kun-
deri tn punase terrori ohvrite mäles-
tusmärgi juures.

Eesti Vabadussõjas Rakvere 
linnaga seotud vabastuslahingud 
kestsid ajaperioodil 16.12.1918-
12.01.1919.
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Linaloo peategelased. Foto: pressimaterjalid

Avatar võtab võhmale
„Avatar: Vee olemus“ on selle-
laadne film, mille peaks kind-
lasti just kinos ära vaatama, 
aga seejuures tuleb hoiatada 
nõrga tervisega inimesi.

Margit Adorf

Kuigi seda linateost on kõige parem 
ja õigem vaadata just kinos ning 
suurelt ekraanilt, siis nõrga süda-
mega ja kergesti erutuvad inimesed 

võiksid filmi nautida pigem koduselt 
teleriekraanilt, mis on väiksem ja 
kus vast tavaversioonis vaadatuna ei 
sukeldu nii sügavale võõra planeedi 
maailmasse, et see suurest erutusest 
südame seiskaks (möödunud nädalal 
sai Indias üks mees filmiseansil sü-
damerabanduse).

Kui te ei soovi teha langevarju-
hüppeid ja pigem ei lähe lõbustus-
pargis sõitma Ameerika mägedele, 
siis ehk ei ole Avatari vaatamine 
kinos teie jaoks õige valik. Aga kui 

tervis korras ja soovite turvalisemat 
seiklust kui langevarjuhüpe, siis on 
Avatar aasta lõpus kindlasti selle-
laadne meelelahutus, mis paneb kor-
raks kogu siinse maailma problee-
mid unustama ja saate end tunda kui 
tõelisel tähtedevahelisel reisil teisele 
planeedile.

Näiteks Rakvere kinos saate fil-
mi vaadata tavalises 3D versioonis, 
kuid kõige võimsama efekti annab 
praegune 13 aastat meisterdatud fil-
mimaailma tehnikaime Active 3D+ 

formaadis. Õnneks on Eestis olemas 
üks kino, kus sellise tehnikaga saal 
on olemas – Tallinnas, T1 Cinamon, 
saal nr 6. Nii et kui soovite seda kõi-
ge õigemat elamust, nagu režissöör 
James Cameron on plaaninud, siis 
võtke jõulude paiku ette retk pea-
linna.

Sealgi on seansse erinevates saa-
lides, jälgige, et oleks kindlasti just 
HFR 3D+. IMAX saal on samuti 
hea valik, kui juures toodud märge 
HFR (High Frame Rate), mis tähen-

dab suurt kaadrisagedust. Tavalisel 
filmil on see 24 kaadrit sekundis, 
konkreetselt Avatari teine osa on 
filmitud sagedusega 48 kaadrit se-
kundis. Meie kinodes on jooksnud 
üks veel suurema kaadrisagedusega 
film, selleks oli Will Smithi kehva-
poolse sisuga „Gemini Man“ (2019), 
kus film võeti üles sagedusega 120 
kaadrit sekundis ja no sellel oli pilt 
ikka väga terav, lausa harjumatu.

Avatar on veidi pehmem, kuid 
siiski realistlik. Ärgem siiski unus-
tagem, et Cameron alustas oma fil-
mimist kümmekond aastat tagasi. 
Inimese keeles öelduna: kui vaatate 
filmi HDR 3D+ formaadis, siis on 
sellel niisugune pilt nagu te oleksi-
tegi otse sündmuste keskel. Kellele 
3D üldse ei istu, siis leidub ka 2D 
seansse, ehk selliseid, kus prille ette 
panema ei pea. Selleks tuleb jällegi 
mõnda suuremasse linna sõita, nii 
imelik kui see ka pole.

Aga nüüd veidike ka filmi sisust. 
Kaugel siniste asukate planeedil 
Pandora on möödunud eelmistest 
sündmustest 20 aastat. Toonased 
peategelased on vanemaks saanud, 
vahepeal pere loonud, lapsed saa-
nud. Peategelased Jake Sully (Sam 
Worthington) ja Neytiri (Zoe Sal-
daña) elavadki nüüd rahulikku pe-
reelu, kuni ühel hirmsal päeval saa-
buvad planeedile tagasi pahad sõjar-
did planeedilt Maa.

Kõige rohkem on suure eriefekti-
de ja visuaalse meistriteose ülistami-
se kõrval kriitikat saanudki sisulugu 
ise, millele heidetakse ette, et see on 
liiga etteaimatav, liiga perekeskne, 
liiga lihtsa dialoogiga ja tegelased 
on liiga mustvalged. Aga see sel-
leks, üleüldises plaanis on kriitikud 

üle maailma liitunud ühisesse ovat-
sioonikoori ja no ei saa minagi siin 
midagi vastu vaielda – see film pa-
kub vaatamise elamust, eelkõige just 
rännaku mõttes visuaalselt põnevas-
se maailma.

 Film on väga tehniline meedium 
ja Avatari puhul on tehnika viimase 
sõna tagaajamine eesmärk omaette, 
see eesmärk on kindlasti ka saavu-
tatud. Avatari esimene osa ilmus 
2009. aastal, teine osa kuulutati 
välja 2010. aastal. Nüüd kolman-
dat osa lubatakse juba detsembris 
2024. No saab seda imet näha, sest 
praegu kinodesse jõudnud teine osa 
oli algselt plaanitud ilmuma 2014. 
aastal, kuid seda hakati filmima al-
les 2017. aastal. Filmimise protsess 
kestis kokku kolm aastat. Linateose 
eelarveks oli esialgu 250 miljonit 
dollarit, kuid väljaanne Hollywood 
Reporter hindas selle aasta no-
vembris filmi eelarveks 350–400 
miljonit dollarit, miska tegemist on 
maailma kõigi aegade ühe kalleima 
filmiga. Selle raha on film avanäda-
lavahetusega juba tagasi teeninud, 
ülemaailmselt tõi film avanädala-
vahetusel kinodest piletitulu 497.2 
miljonit dollarit. Esikohale tulusu-
se poolest linateos siiski ei ole veel 
maandunud, Avengersi lõppmängu 
filmile, Star Warsile või ka näiteks 
Harry Potteri teisele osale jäi see 
kindlalt alla. Kas see on mainitutest 
parem või kehvem film, seda peate 
ise otsustama.

Neile, kes ulmefilmidele eelis-
tavad pigem midagi realistliku-
mat, julgen soovitada sel näda-
lal kinodesse jõudvat eluloofilmi 
Whitney Houstonist. Meeleolukat 
pühadeaega!

Kasemäe 10, Kunda
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• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

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

Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.isovent.ee   I   isovent@isovent.ee

RAKVERE TAKSOTEENUSED

Juht + 7 reisijat

Tel. 5813 2913
Broneeri kodulehelt

www.taksoke.ee

Juht + 7 reisijat
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