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Sotsiaalkindlustusamet selgitab: kuidas makstakse peretoetusi märtsis 
Perehüvitiste seaduse muudatuste 
kohaselt lõppevad lasterikka pere 
toetused nüüdsest sujuvalt. Samuti 
ei olene edaspidi lapsetoetuse maks-
mine kuni lapse 19-aastaseks saami-
seni lapse õppimisest. Nii taastub 
umbes 3000 perel õigus peretoetus-
tele, mis makstakse tagasiulatuvalt 
hiljemalt 31. märtsiks.

Peretoetused makstakse 01.01.–
31.03.2023 perioodi eest tagasiula-
tuvalt peredele, kus peretoetuse 
maksmine lõppes enne 2023. aastat, 
sest 16–18-aastane laps enam ei õp-
pinud või omandas keskhariduse. 
Perel taastub õigus lapsetoetuse-

le, mõnel juhul ka lasterikka pere 
toetusele. Toetust makstakse kuni 
lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui 
koolis käiv noor saab aasta jook-
sul 19-aastaseks, makstakse toetust 
jooksva õppeaasta lõpuni või kooli 
lõpetamiseni;

kellel tekib õigus lasterikka pere 
toetuse sujuvaks lõpetamiseks 2023. 
aasta esimestel kuudel. Lasterikka 
pere toetust makstakse kolme lap-
se puhul täies mahus kuni vanima 
lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui 
koolis käiv noor saab aasta jook-
sul 19-aastaseks, makstakse toetust 
jooksva õppeaasta lõpuni või koo-

li lõpetamiseni. Seejärel toimub 
järk-järguline toetuse vähendami-
ne. Näiteks kui perre jääb kaks alla 
19-aastast lastetoetust saavat last, on 
lasterikka pere toetuse suurus 2/3 
kogu toetuse suurusest ehk 433,33 
eurot. Kui perre jääb üks alla 19-aas-
tane lastetoetust saav laps, siis on 
lasterikka pere toetuse suurus 1/3 
ehk 216,67 eurot.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste 
osakonna juhataja Kati Kümniku 
sõnul tehakse tagasiulatuvad mak-
sed hiljemalt 31. märtsiks. „Seaduse 
muudatuste järgi tekib ligi 3000 pe-
rel taas õigus hüvitisele. Palume neil 

peredel varuda natukene kannatust, 
sest makseid tehakse jaokaupa kuni 
31. märtsini,“ selgitas Kümnik.

Sotsiaalkindlustusamet soovitab 
hüvitise saajal veenduda, et tema 
andmed oleksid iseteeninduskesk-
konnas iseteenindus.sotsiaalkind-
lustusamet.ee korrektsed. Kui leiate, 
et teil oleks õigus toetusele, ent seda 
ei laekunud, palutakse kindlasti sot-
siaalkindlustusametiga ühendust 
võtta. Lisainfot perehüvitiste sea-
duse kohta leiab sotsiaalkindlustusa-
meti kodulehelt.

Kuulutaja

Eestlaste kehaline kirjaoskus on ohus
Eesti lastest liiguvad igapäe-
vaselt piisavalt aktiivselt vä-
hem kui pooled, nädalavahe-
tustel vaid kolmandik. Eelteis-
meliste seas langeb liikumis-
aktiivsus eriti, istuva aja osa-
kaal suureneb järsult. Nemad 
on meie homsed täiskasva-
nud!

Janne Tomberg,
Liikumisaasta 

2023 projektijuht
SA Liikumis-

harrastuse 
kompetentsi-

keskus

Uuringud näitavad, et mida vähem 
liigub laps, seda passiivsema eluvii-
si ja nõrgema tervisega täiskasvanu 
temast sirgub. Laste väärtushinnan-
gute ja liikumisharjumuste kujunda-
misel on kõige suurem roll vanema-
tel. Vaadates peeglisse – last kasva-
tades ja tema tulevikku visioneeri-
des keskendume sageli ta edukusele 
õpingutes ja tulevases töökarjääris, 
kuid kas me sama palju pöörame tä-
helepanu sellele, et lapsel kujuneks 
võimekus ja valmisolek elada aktiiv-
selt ja tervislikult?

Nii nagu kirjaoskuse oman-
damiseks tuleb alustada tähtede ja 
häälikute tundma õppimisest, et see-
järel sammhaaval, aga järjepidevalt 
asjaga tegeledes jõuda lõpuks teksti 
lugemise, mõistmise ja kirjutamiso-
skuseni, kujuneb oskuste omandamise 
ning kogemuste saamise kaudu ka 
kehaline kirjaoskus. Et laps omandaks 
lapsepõlves, mil koordinatsiooni, ta-
sakaalu, osavust on oluliselt lihtsam 
arendada kui täiskasvanuna, oskuse 
ronida, hüpata, joosta, tasakaalu 
hoida, visata, tabama jalaga või püüd-
ma palli – kas see on meile lapsev-
anemana sama tähtis kui võõrkeelte 
või matemaatika oskus?

Kogeda, et puu otsa ronimine on 
võimalik, veekogu ääres kivikeste 
pildumine vette on tore, julgeks 
hüpata üle kraavi, saaks kiita selle 
eest, et püüab tänava äärekividel 
turnides tasakaalu säilitada – kõik 
see on eelduseks, et lapsest kasvaks 
täiskasvanu, kel on valmisolek, 

enesekindlus ja motivatsioon 
nautimaks aktiivset eluviisi ning olla 
oma valikutes vaba. Kas see on sama 
oluline kui vabadus valida elukutse, 
millele loodame panna aluse hea 
haridusega?

Võib-olla rahmeldaks 
hoopis koos?
Kõik saab alguse väärtustest, mis 
kujundatakse kodus – kas vanema-
tena oleme oma lastele eeskujuks 
või last trennist oodates näpime 
telefoni, selle asemel, et tund aega 
kõndida-joosta-trenni teha? Kas 
nädalavahetusel loodame raskest 
töönädalast välja puhata ekraani ees, 
selle asemel, et värskes õhus tegut-
seda, lastega matkale, suusatama või 
kelgumäele minna? Kas mugavusest 
ja aja kokkuhoiust sõidame autoga 
uksest ukseni, võitleme võimalikult 
ukselähedaste parkimiskohtade ni-
mel, selmet planeerida teadlikult 
aega läbimaks jupikest teekonnast 
jalgsi? Kas suuname lapse interak-
tiivse „lapsehoidja“ manu, et ta toas 
vähem jookseks, hüppaks, rahmel-
daks või leiame koha ja aja, kus ta 
saab seda teha? Võib-olla rahmel-
daks hoopis koos?

Paljugi saab alguse juba lapse bee-
bieas, kui vanemad soetavad oma 
võsukesele hirmkalli lapsevankri, 
mida kasutatakse tihtipeale liiga-
gi kaua. Miks? Sest mugavam on 
anda lapsele värske õhu doos kätte 
ilma, et peaks põngerjaga jagelema, 
kui ta teise suunda liikuma asutab, 
kui vanem tahaks. Loomulikult on 
käru kõndival lapsel omal kohal, kui 
on vaja kiiresti koos lapsega ühest 

punktist teise liikuda, kuid ärgem 
unustagem, et lihtsalt õues olemise 
aega ei peaks küll ükski terve laps 
kärus veetma, ikka oma jalgadel.

Väikelastele ostetakse selga 
viimase trendi järgi ilmastikukind-
laid riideid, kuid nende määrdumine 
õues ei tule justkui kõne allagi! On 
juhuseid, kus lasteaiaõpetajatele hei-
detakse suisa ette, et laps on lasteaias 
riided ära määrinud. Vastupidi – 
just see peaks olema eesmärk, sest 
määrdunud riided on märk sellest, 
et sinu laps on õues vägagi tegusalt 
aega veetnud!

Iga neljas esimesse klassi 
minev laps ülekaaluline
Noorte vaimse tervise muredest 
räägime aina rohkem. Liikumise 
positiivne mõju vaimsele tervisele, 
ärevuse ja stressi maandamisele on 
uuringutega tõestatud ning see on 
konkreetne võti, kuidas saavad lap-
sevanemad oma laste tulevikuprob-
leeme ennetada või isegi juba täna 
ilmnenud probleeme leevendada. 
Läbides kasvõi osa kooliteest jalgsi, 
veetes vahetundi värskes õhus, vä-
heneb seeläbi stressihormooni tase 
ning vaimne väsimustunne. Kõik 
see aitab kaasa õpiedukusele, suu-
rendab koolirõõmu ning parandab 
suhteid eakaaslastega. Teisalt, kui 
lapsepõlvest ei ole saadud kaasa pii-
savalt liikumisoskusi, -rõõmu ega 
-harjumust, siis tõenäoliselt seda 
abivahendit ei osata kasutada, oled 
sa siis noor või vana.

Tervise arengu instituudi and-
metel on iga neljas esimesse klassi 
minev laps ülekaaluline, neljandas 

klassis juba iga kolmas. Üle poo-
le täiskasvanud elanikkonnast on 
ülekaalus ning hoolimata sellest, et 
keskmine eluiga Eestis vähehaaval 
tõuseb, elatakse ligi veerand oma 
elueast erinevate terviseprobleemi-
de küüsis – arvestuslikult umbes 20 
aastat. Kui see number oleks Euroo-
pa Liidu keskmisel tasemel, saaksi-
me juurde vähemalt 5–8 aastat, mil 
inimesel oleks rohkem jõudu nii 
tööl panustamiseks kui vabaajatege-
vusteks, selmet kulutada raha ravi-
mitele ning aega tervise turgutami-
sele või suisa ravimisele.

Kehalist kirjaoskust 
ei omandata istudes
Võta hetk ja mõtle, mis sulle esime-
sena pähe hüppab, kui plaanid oma 
järeltulijaga kvaliteetaega veeta: kas 
see on kino ja popkorn või saaks 
see olla aktiivne tegevus spordisaa-
lis, ujulas või hoopis värskes õhus? 
Mil viisil tähistate peresündmusi, 
kas sinna kuulub pigem söömine 
ning tubased tegevused, mis tihti 
päädivad erinevate ekraanide kaudu 
meelelahutuse tarbimisega või võik-
sime saada samaväärse heaolutunde 
meeldivas seltskonnas värskes õhus 
liikumisest? Tasub proovida!

Tartu ülikooli liikumislabori 
värske väljaanne „Liikumine, õppi-
mine ja heaolu“ defineerib kehalist 
kirjaoskust kui inimese võimekust ja 
valmisolekut elada aktiivselt ja ter-
vislikult. See hõlmab motivatsiooni, 
enesekindlust, mitmekülgseid keha-
lisi võimeid, oskusi ja teadmisi, aga 
ka aktiivse elustiili väärtustamist ja 
isikliku vastutuse mõistmist. Hea 
kehalise kirjaoskusega laps ja noor 
mitte ainult ei valda kindlat spor-
diala, vaid tal on liikumise kohta 
laiemad teadmised ja oskused ning 
ta suhtub liikumisse positiivselt ja 
innustatult – seega on tal kõik eel-
dused olemaks igapäevaselt aktiivne 
ka täiskasvanuna.

Paraku ei saa kehalist kirjaoskust 
omandada istudes, vaid siiski läbi lii-
kumise ja aktiivne olemise. 2023 on 
liikumisaasta. Tee sellest enda aasta! 
Tee sellest aasta, millest sinu hom-
ne täiskasvanu võtab endaga kaasa 
liikumisrõõmu ja hakkab koguma 
tervena elatud aastaid.

Tasub proovida töönädalast välja puhkamiseks ekraani ees aja veetmise asemel hoopis 
värskes õhus tegutseda, lastega matkale, suusatama või kelgumäele minna.  Foto: Sandra 
Süsi
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Lääne-Virumaa aasta külaks valiti Vainupea

Viimatisel Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) juhatuse koosolekul 
valiti Lääne-Virumaa 2023. aasta külaks Vainupea küla. Kandidaadina oli 
ülesse seatud lisaks Vainupeale ka Viru-Jaagupi külade piirkond.

VIROL-i tegevjuhi Sven Hõbemägi sõnul on Vainupea küla aastate 
jooksul teinud märkimisäärse arengu, seda nii füüsilise elukeskkonnana 
kui ka läbiviidavate ürituste näol. Korraldatakse kontserte ja kogukonna 
üritusi, muuhulgas erinevaid talgupäevi. Kohaliku kogukonna toel on 
rajatud nii laste mänguväljak, rajatud infoviidad, taastatud rippsild jpm. 
„Vainupea küla on igati väärikas esindama maakonda ka üleriigilisel kon-
kursil,“ lisas Hõbemägi.

Niisiis esitatakse Vainupea küla ka üleriigilisele aasta küla konkursile 
ning premeeritakse VIROL-i poolt 500 euroga.

Kuulutaja 

Vabatahtlike seltsiliste liikumine 
pälvis aasta ennetustöö tunnustuse
Esmakordselt tunnustas 
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiat-
sioon (ESTA) sotsiaalala 
ennetustööd ning küm-
ne nominedi seast valiti 
laureaadiks üle-eestiline 
vabatahtlike seltsiliste 
liikumine.

Teisipäeval ülemaailm-
sel sotsiaaltöötajate päe-
val pärjas ESTA Viljandi 
Pärimusmuusika Aidas 
möödunud aasta parimaid 
sotsiaalvaldkonna tööta-
jaid ja valdkonda panusta-
jaid. Maakond võib uhke 
olla lausa kahe tunnustuse 
üle. Aasta sotsiaaltöötajaks 
tunnistati Rakvere lin-
na sotsiaalosakonna juht 
Kersti Suun-Deket ning 
ennetustöö tunnustuse 
pälvis üle-eestiline vabatahtlike seltsiliste liikumine.

Lääne-Virumaa vabatahtlike seltsiliste koordinaator Katrin Nõlvaks 
rääkis, et hetkeseisuga pakuvad maakonna seltsilised tuge 94 seltsi vaja-
jale. „Suur töö on juba ära tehtud ja tänaseks seltsilised oma vajalikkuse 
tõestanud. Inimesed otsivad aktiivselt meiega kontakti. Nii need, kes soo-
vivad seltsi pakkuda kui seltsi vajajad,“ kõneles Katrin Nõlvak ja selgitas, 
et seltsilised pakuvad vanemaealistele ja erivajadustega inimestele suhtle-
misvõimalust ning toovad neid nelja seina vahelt välja. Näiteks käidi eel-
misel kuul kinos filmi „Suvitajad“ vaatamas ja kõigi seltsi vajajate jaoks oli 
see esmakordne võimalus külastada Rakvere teatrikino.

Kuulutaja 

Rakvere linnavolikogu andis 
ükshäälselt nõusolek sõlmida 
Rakvere linna ja Eesti Kultuur-
kapitali vahel lepingu Arvo 
Pärdi nimelise muusikamaja 
ehitamiseks. Kultuurkapital 
toetab ehitust 21 miljoni euro-
ga.

Liisi Kanna

Möödunud kuul andis Eesti Kul-
tuurkapitali nõukogu teada otsusest 
rahastada Arvo Pärdi muusikamaja 
ehitust. Sõlmitava lepingu järgi on 
tööde hinnanguliseks maksumu-
seks koos käibemaksuga kuni 23 
miljonit eurot, tööde lõppmaksu-
muse summast katab Kultuurkapi-
tal 91,3 protsenti ja linn 8,7 prot-
senti. „Oleme tänulikud, et nõu-
kogu arvestas ehitushinnaindeksi 
kallinemist, sest projekti eelkalku-
latsiooni alusel planeeriti muusika-
maja ehituse maksumuseks algselt 
16 miljonit eurot,“ märkis Rakvere 
linnapea Triin Varek otsuse teata-
vaks saamise järel.

Eesti Kultuurkapitali juhataja 
Margus Allikmaa kinnitas, et riik-

Arvo Pärdi muusikamaja valmimisele astuti samm lähemale

likult tähtsatele kultuuriehitistele 
toetuste määramisel arvestatakse as-
jaoluga, et paari viimase aasta jook-
sul on ehitamine oluliselt kalline-
nud. „Riigikogu kultuurikomisjonile 
esitatud materjalides toodud ehi-
tuste maksumused põhinesid 2020. 
aasta alguses tehtud arvutustel ning 
need ei saa olla aluseks tänastele 
otsustele. Tähtsam arvudest on aga 
kindlasti see, et me saame pingereas 
kolmandana seisva kultuuriehitise 
hoomatavas tulevikus valmis ehi-
tada. Riigikogu muutis 2022. aastal 
Kultuurkapitali seadust ning nüüd 
saab üheaegselt toetada enam kui 
kahe riiklikult tähtsa kultuuriehiti-
se valmimist ja enam ei pea jäigalt 
lähtuma pingereast. Mäletame, et 
veel eelmise aasta sügiseni kehtinud 
seadus poleks lubanud Arvo Pärdi 
nimelisele muusikamajale toetust 
eraldada enne kui pingereas eespool 
paiknevatest ehitistest vähemalt üks 
oleks lõpuni rahastatud,“ kommen-
teeris ta.

„Oluline on ka, et ehitamist ei 

rahastata kultuuri ja spordi arvelt, 
vaid Kultuurkapitali käsutuses on 
piisavalt ainult selleks otstarbeks 
ettenähtud vahendeid, et muusika-
maja ehitus Rakvere poolt soovitud 
mahus ja tempoga ära rahastada. 
Kõige tähtsam on Rakvere inimes-
tele ja kõigile Eesti muusikaelu heast 
käekäigust hoolivatele inimestele, 
et me saame peagi juurde ühe ilusa 
kontserdimaja,“ ütles Allikmaa.

Viimatisel istungil kiitis lepingu 
sõlmimise heaks ka Rakvere lin-
navolikogu. Linnapea Triin Varek 
selgitas saadikutele, et lisaks muu-
tunud summale jäid lepingusse sisse 
mitmed muudatused, mis toetavad 
linna huve.

Muuhulgas loetakse abikõlbuli-
keks Rakvere linna poolt seni muu-
sikamaja rajamiseks tehtud kulud – 
arhitektuurikonkursi läbiviimine, 
detailplaneering, ligipääsuks vajalike 
teekoridoride ehitamine ja kommu-
nikatsioonide ümber tõstmine.

„Iseenesest see tähendab seda, et 
linn on justkui oma osaluse panus-

tanud, oleme pea kaks miljonit juba 
investeerinud. Need kulud, mis linn 
on juba teinud, saame me ka esitada 
ja need saavad meile välja makstud. 
See on suur pluss, kuna on palju ka 
sellist, mis lepingusse võibolla ei 
mahu – mööbel, klaverid – selle raha 
eest saame neid vajalikke asju soeta-
da,“ rõõmustas Varek.

„Lisaks, kuna oleme elanud krii-
sist kriisi, siis on ka kokku lepitud 
sellest, et vaatame aasta pärast üle, 
kuhu me oleme jõudnud, mis seisus 
oleme ja kas see rahastus on piisav. 
Kas on midagi toimunud näiteks 
ehitushindadega, kas see vajab uues-
ti indekseerimist. Nii et meil on ka 
selles osas kindlus, et kui midagi 
peaks halvemaks muutuma, kalli-
nemine toimuma, siis on meil või-
malus lisakulud Kultuurkapitaliga 
eraldi läbi arutada,“ selgitas linnapea 
lepingu sisu.

Arvo Pärdi muusikamaja peaks 
valmima 2025. aastal, küll aga 
on ka selle osas vajadusel ruumi 
paindlikkusele.

Arvo Pärdi muusikamaja  eskiis. Allikas: Rakvere linnavalitsus
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1800: brittide sõjalaev Queen Charlotte lendas õhku
Siinkohal avaldame möödunud reedel ilmumata jäänud 
„Täna maailmas“ rubriigi artikli tagantjärele.

Täna 223 aastat tagasi, 17. 
märtsil 1800. aastal puhkes 
Itaalias reidil olnud Suurbri-
tannia lahingulaeval Queen 
Charlotte tulekahi. Kuna tuld 
kustutada ei õnnestunud, siis 
toimus plahvatus ja laev hä-
vis. Huvitav oli asjaolu, et suh-
teliselt uus sõjalaev ei hävi-
nud lahingus, vaid täiesti ra-
humeelsetes tingimustes õn-
netusjuhtumi tagajärjel.

Allan Espenberg

Saja suurtükiga soomuslaev HMS 
Queen Charlotte ehitati viie aasta 
jooksul Chathami kuninglikus lae-
vatehases ja lasti vette 1790. aasta 
15. aprillil. Laev ehitati sir Edward 
Hunti kavandatud plaanide järgi, 
kuigi muudetud relvastusega. HMS 
Queen Charlotte oli 1788. aastal 
vette lastud HMS Royal Geor-
ge’i modifitseeritud versioon. Uus 
laev sai nime Inglismaad 60 aas-
tat valitsenud kuninga George III 
(1738–1820) abikaasa Charlotte von 
Mecklenburg-Strelitzi (1744–1818) 
järgi. Sellest sai esimene kuningliku 
mereväe laev, millele anti kuningan-
na Charlotte’i nimi.

Erinevalt varasematest sõjalaeva-
dest HMS Britannia ja HMS Victory 
asusid uue laeva alumisel tekil väik-
sema kaliibriga suurtükid seniste 
raskemate ja kohmakamate suur-
tükkide asemel. Sajast suurtükist 
peaaegu kolmandik olid 32-naela-
sed (mürsu kaalu järele) tavapäraste 
42-naelaste asemel, mis võimaldas 
suurendada ümberlaadimise kiirust 
ja tõsta laskekiirust. Kogupaugu 
kaalu vähenemist kompenseeriski 
ümberlaadimise kiirus, mis oli tra-
ditsiooniliselt Briti laevade üks tu-
gevamaid külgi. Näiteks keskmine 
lahingulaev võis tulistada suurtükki-
dest iga kolme minuti järel, uuemad 
laevad aga poole kiiremini.

Võideldi edukalt 
prantslaste vastu
Queen Charlotte võttis osa paljudest 
lahingutest prantslaste vastu. Sõja-
laeva lahingukarjääri üks eredamaid 
episoode oli osalemine kolmandas 
lahingus Ushanti (Ouessanti) saare 
lähedal Atlandi ookeanil 1794. aas-
tal, mida tuntakse ka Kuulsusrikka 
1. juuni lahinguna (Glorious First 
of June). Selles revolutsioonisõdade 
esimeses suuremas merelahingus, 
kus britid saavutasid taktikalise 
võidu, oli Queen Charlotte admiral 
Richard Howe’i lipulaev. Lahin-
gulaev tõestas end heast küljest ka 
lahingus Biskaia lahes Groix’ saa-
re lähedal (juunis 1795) admiral 
Alexander Hoodi eskadrillis, tekita-
des prantslastele tõsist kahju.

1797. aasta suvel sai sõjalaevast 
kanalilaevastiku mässu peakorter 
Spitheadis. Üks meremeeste nõud-
misi oli ebapopulaarsete ohvitseri-
de tagandamine. Kui madruste seas 
populaarse lord Howe’i abiga mäss 
summutati, tervitasid meeskonnad 
teda, rivistades mehed tekile üles 
nagu paraadil. Kaks aastat hiljem 
saadeti laev Vahemerele, kus sel-
lest sai viitseadmiral lord Keithi 
lipulaev.

Tulekahju põhjus 
on teadmata
1800. aasta 17. märtsi varahom-
mikul süttis lord Keithi lipu all 
sõitnud laev Livorno linna lähis-
tel põlema. Admiral George Keith 
Elphinstone ise oli sel ajal koos 
kõrgemate ohvitseridega maismaal, 
kooskõlastades edasisi lahinguplaa-
ne Austria sõjaväega. Laev sai sa-
mal ajal ülesandeks uurida prants-
laste poolt okupeeritud Cabrera 
saart Baleaaride saarestikus, kuid 
see luureülesanne jäi täitmata. Kui 
tulekahju algas, oli Capraia saare 
lähedal asunud Queen Charlotte 
endiselt rannikult näha.

Ellujäänute sõnul avastati tule-
kahju kell 6.20. Leegid levisid väga 

kiiresti, haarates enda alla peagi 
kogu laevateki, ka kõik päästepaa-
did ja peamast läksid põlema. Õi-
geaegselt varjule viimata jäänud 
suurpuri süttis põlema, millest tuli 
mööda taglast suure kiiruga levima 
hakkas.

 
Leekidele järgnes 
võimas plahvatus
Meeskond üritas viis tundi laeva 
päästa, kuid tulutult. Kuna aga õn-
netuse täpsematest asjaoludest ja 
järgnevatest sündmustest on väga 
vähe teada, siis pole võimatu, et 
mingeid tõsiseid katseid suurest 
tulemöllust jagusaamiseks ette ei 
võetudki. Võib-olla valitses laevas 
paanika ja igaüks püüdis omaenda 
elu päästa.

Igatahes ei suutnud meeskond 
tuld kustutada ning kella 11 pai-
ku jõudsid leegid püssirohuruu-
mini, misjärel lahingulaev Queen 
Charlotte plahvatas suure pauguga 
ja uppus seejärel Liguuria meres. 
Tulekahju kulgu kaldalt jälginud 
admiral Keith saatis laeva juurde 
mitu paati appi, kuid päästa suudeti 
vaid mõned mehed. Kokku hukkus 
673 ohvitseri ja madrust. Elu kaotas 
teiste kõrgemate ohvitseride hul-
gas ka laeva kapten Andrew Todd, 
kes eelnevatel aastatel oli juhtinud 
kaptenina sõjalaevu Tromp, Braa-
ve, Stately ja Trusty. Tulekahju 
põhjust ei suudetud välja selgita-
da, kuid puusepp Braid kahtlustas, 
et tuli pääses lahti tikkudest, mida 
kasutati signaalpüstolite läitmiseks. 
Pole ka teada, kas laev uppus hiljem 
või suudeti tükkide haaval merest 
välja tuua.

Ellujäänuid oli veidi üle saja, 
kusjuures erinevates allikates on 
esitatud erinevaid numbreid: alates 
118 kuni 186. Laeva Queen Char-
lotte uppumine mittelahingulises 
olukorras oli Suurbritannia ku-
ningliku mereväe suurim kaotus 
kogu revolutsioonisõdade perioodi 
jooksul.

TÄNA MAAILMAS

1603: 45 aastat valitsenud Elizabeth I surmapäev
Täna 420 aastat tagasi, 24. 
märtsil 1603. aastal suri 
69aastaselt kuninganna, Ing-
lismaa ja Iirimaa viimane Tu-
dorite soost monarh Elizabeth 
I, kes ei abiellunud kunagi ja 
jäi elu lõpuni „neitsikuningan-
naks“.

Allan Espenberg

Kuninganna Elizabeth I valitsusaeg 
oli mitmes mõttes ajalooline. Ta ei 
olnud mitte ainult üks oma aja kõige 
kauem valitsenud monarhe (1558–
1603), vaid asutas ka anglikaani ki-
riku. See oli omamoodi kompromiss 
katoliikluse ja protestantismi vahel, 
mis murendasid Inglismaad. Eliza-
beth tahtis sellele konfliktile lõpu 
teha. Lisaks töötas ta enda kallal 
väga hoolikalt ja usinasti. Nii sai ini-
mesest, kellest kunagi ei oleks toh-
tinud saada kuningannat, monarh, 
kes läks ajalukku kuulsa ja armasta-
tud valitsejannana. Sellel erakordsel 

naisel oli uskumatu karisma.
Elizabeth I sündis 7. septembril 

1533. aastal. Ta oli kuningas Henry 
VIII teine laps. Tema ema oli mo-
narhi teine naine Anne Boleyn. Kui 
tüdruk oli kolmeaastane, otsustas 
isa vabaneda oma tüütust naisest, 
kes ei sünnitanud talle kauaoodatud 
pärijat. Kuna teine abielulahutus oli 
võimatu, siis mõisteti õnnetu naine 
süüdi väljamõeldud süüdistustes ehk 
verepilastuses ja riigireetmises.

Enne Boleyni hukkamist tühis-
tati Henry VIII ja Anne Boleyni 
abielu ning Elizabethist sai ebasea-
duslik laps. Hiljem, pärast kolman-
dat pärimisakti 1543. aastal taastati 
siiski tema õigused troonile. Selle 
seadusega tunnistati esimene akt 
kehtetuks, kuulutades Inglise ku-
ninga teise tütre võimalikuks troo-
nipärijaks ainsa meessoost pärija 
Edwardi, Henry VIII kolmanda abi-
kaasa Jane Seymouri poja ja esime-
se abikaasa Aragóni Katariina tütre 
Mary järel.

Edward VI oli väga kehva ter-
visega ja ta valitses vaid kuus aas-

tat, surres 15aastaselt. Pärast teda 
tõusis troonile Mary Tudor.  Oma 
valitsemisajal nägi ta vaeva, et tuua 
Inglismaa tagasi katoliku kiriku rüp-
pe. Protestante kiusati julmalt taga. 
Mary valitses vaid viis aastat ega 
teeninud ära ka oma alamate armas-
tust, minnes ajalukku Verise Mary-
na. Mary suri aastal 1558, vabasta-
des Elizabethile tee troonile. 

Miks Elizabeth I 
ei abiellunud?
Kui Henry VIII 1547. aastal suri, 
läks Elizabeth elama oma kasuema 
Catherine Parri juurde. See daam 
oli Inglise monarhi kuues ja viima-
ne naine. Varsti abiellus Catherine 
lordadmiral Thomas Seymouriga, 
Henry VIII kolmanda ja armas-
tatuima abikaasa Jane Seymouri 
vennaga.

Kasuema abikaasa jälitas pide-
valt noort printsessi. Pärast naise 
surma otsustas ta kasutütrega isegi 
abielluda, püüdes sellega võimalust 
kuningliku võimu kaaperdamiseks. 
Lord paljastati siiski kiiresti, arre-

teeriti ja hukati riigireetmise eest. 
Skandaal oli nii suur, et Elizabeth 
mäletas elu lõpuni, kui oluline on 
laitmatu maine. Ta veetis kogu oma 
elu moraalse, ideaalse ja vaga neitsi-
kuninganna (Virgin Queen) kuvan-
di kujundamisel.

Elizabethi elu on ümbritsetud 
paljude müütide ja väärarusaama-
dega. Üks neist on seotud inglise 
neitsikuninganna valitsemisaja ro-
mantilise poolega. Elizabethi üht 
usaldusväärseimat nõunikku, lord 
Robert Dudleyt kahtlustati ar-
muafääris temaga. Eriti jõudsid need 
kuulujutud haripunkti siis, kui Dud-
ley abikaasa ootamatult suri. Paljud 
kahtlustasid naise surma organisee-
rimises Elizabethi ennast.

Ajaloolased seda armuromaani 
ei kinnita, kuigi Robert ja Elizabeth 
olid lapsepõlvesõbrad. Niipea, kui 
naisest sai kuninganna, tõi ta oma 
vana sõbra enda lähikonda. Nad so-
sistasid ja naersid sageli koos, tant-
sisid. See ajendas paljusid õukond-
lasi arvama, et paari seovad õrnad 
tunded.

Kõige ebameeldivam asi juhtus 
siis, kui lord Dudley naine Amy 
Robsart leiti trepi jalamilt surnuna. 
Naise kael oli murtud. Selle surma 
asjaolud jäid ebaselgeks ja kuulu-
jutud Elizabethi seotusest jäid sa-
muti kuulujuttudeks. Räägiti, et 
see surm oli kavandatud selleks, et 
Dudley saaks kuningannaga abiel-
luda. Aga Elizabeth ei abiellunud 
kunagi: ei Roberti ega kellegi tei-
sega. Isegi surivoodil väitis ku-
ninganna, et armastab Robertit, 
kuid puhta sõbraliku armastusega 
ja nende vahel ei juhtunud kunagi 
midagi ebasündsat.

Elizabeth I oli 
tegelikult mees?
Paljud teavad, et kuningannal oli 
kohutav magusaisu. Ta kandis pi-
devalt maiustusi endaga kaasas ja 
näksis neid sageli. Selle sõltuvuse 
tõttu muutusid Elizabethi peaaegu 
kõik hambad mustaks. Samuti mä-
letavad paljud kuningannat tema 
tunnusmeigi poolest. Selle alla peitis 
ta inetuid arme, mille rõuged olid 
lapsepõlves näkku jätnud.

Paks kiht mürgist pliivalget põh-
justas naha halvenemist ja juuste 

väljalangemist. See võib isegi surma 
põhjustada. Ka huulepulk, millega 
kuninganna huuli värvis, sisaldas 
mürki, elavhõbedat. See aine põh-
justab depressiooni, ärrituvust ja 
mälukaotust. Elu lõpupoole ilmne-
sidki need sümptomid Elizabethil 
väga selgelt.

Paljud inimesed arvasid, et mei-
gikihi alla peituv Elizabeth I on te-
gelikult mees. Noil aegadel valitses 
absoluutne patriarhaat. Tark, ette-
nägelik poliitik, tugev juht, laitmatu 
sõjaline strateeg, tõhus valitseja – ja 
naine? Vaenlastel oli lihtsam arvata, 
et ta on maskeeritud mees, et selgi-
tada monarhi uskumatut talenti.

Selle kohta on olemas isegi van-
denõuteooria, et õige Elizabeth 
suri vahetult pärast sündimist. See 
juhtus vaid paar tundi enne seda, 
kui lapse isa, kuningas Henry VIII 
kavatses beebit külastada. Et mitte 
monarhi vihastada, vahetasid teen-
rid surnud tüdruku teise lapsega, 
kes oli aga poiss. See poiss kasvas 
õukonnas üles nagu printsess. Ta 
ei paljastanud oma saladust kuna-
gi ning kui aeg kätte jõudis, asus 
ta troonile kuninganna Elizabeth I 
nime all.
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Ametikooli 3. kursuse keevita-
jatel vedas meeletult, kuna 
said kaks nädalat TIG-keevi-
tuse tehnoloogiat õppida 
taanlase Brian Gravgaard’i 
käe all. Õpe toimus inglise 
keeles ja pakkus lisaväärtust 
keeleõppe näol.

Piret Saul-Gorodilov

Sisenen rahvusvaheliste projekti-
de juhi Katre Lombi saatel Rakvere 
ametikooli praktikaosakonda. Üksi 
võiks sellesse labürinti ära eksida. 
Vahepeal vilksatavad kokamütsid, 
siis mördised tunked, aga lõpuks 
jõuame mürasuminat ja kilksatusi 
täis töökotta, kus toimetavad kol-
manda kursuse keevitajad. Metal-
lihõnguses ruumis valitseb kord ja 
igal tööriistal on oma koht. Pilku 
püüavad tahvlile kirjutatud laused: 
„Mõtlemine ei ole siin keelatud! Iga 
töö on nagu eksam!“

Vestlen pisut vaiksemas kõr-
valruumis keevituse kolmanda kur-
suse õpilastega. Selgub, et õppima 
asuti peale põhikooli ja väljaõpe kes-
tab kolm aastat. Janari Mäekivi üt-
leb ilma keerutamata, et valis eriala 
raha pärast: „Palgad on väga head!“ 
Rain Parkman räägib, et sai juba 
väikse poisina vanaisa kõrval kee-
vitamist proovida. „Hakkas meel-
dima, aga raha on ausalt öeldes ka 
boonus,“ tunnistab noormees siiralt. 
Keevitajaid otsitakse töökuulutustes 
pidevalt ja vastava tunnistusega saab 
kandideerida väga erinevatele alade-
le, sest metallivaldkond on lai.

Poisid kiidavad taanlasest õpetajat 
ja kinnitavad, et Brian Gravgaard 
suudab väga konkreetselt selgitada, 
mis valesti, mis õigesti tehtud. „Tal 
on lihtsalt nii palju kogemust… oma 
ala spetsialist ikkagi,“ räägib Rain. 
Janari lisab: „Kedagi paremat ei ole-
gi, eriti TIG-keevituse alal.“ Kohe 
selgitavad nad võhikule, et TIG 
on sulamatu volframiga inertgaasi 
keskkonnas keevitamine ja lisavad, 
et seda kasutatakse keerulisemates 
keevitustes ja on spetsiifiline võte.

Küsin, kas siis saab eriti vinget 
palka küsida, kui see selge on. „Põ-
himõtteliselt,“ tunnistab Janari napi 
veenvusega. Kuna Brianil on veel 
tegemist, siis ühineb vestlusega õp-
pekava rühma juht ja kutseõpetaja 
Helen Truska. Küsin kohe poistelt, 
kuidas nii mehise eriala puhul nai-
sõpetaja silma all õppimine edeneb. 
„See on suht lahe tegelikult,“ ütleb 
Rain ja Janari tunnistab, et Helen on 
kõva käega.

Helen Truska kinnitab, et kee-
vitusõpilaste jaoks on tegu väga 
erakordse võimalusega omandada 
teadmisi ja praktiseerida valdkonna 
spetsialisti käe all. „Meil omal majas 
sellist inimest pakkuda ei ole, aga 
toimub tihe koostöö nii Erasmus+ 
programmi raames, kui otsekon-
taktina. Saime temaga tuttavaks, kui 
eelmisel aastal ise kolleegiga Taanis 
õppimas käisime. Kasutame Briani 

Gravgaard’i teadmisi ja kogemusi nii 
õpetajate kui õpilaste toetamisel,“ 
märgib Truska.

„Metallivaldkonnas on üldse 
praegu tööjõu puudus,“ räägib ta ja 
lisab, et kuigi tasemeõpet pakuvad 
mitmed kutsekoolid, siis Virumaa 
puhul on määrav, et Rakvere ame-
tikoolis toimub eestikeelne õpe. 
Kutsetunnistus on oluline just rah-
vusvahelistes ettevõtetes, sest sa-
geli õpetavad väiksemad kohalikud 
töökojad ise mehi välja, aga paberit 
sellega ei saa.

Kui uurin tööohutuse kohta, siis 
suunab Helen nõudliku pilgu poiste 
poole. Tundub, et seda toonitatakse 
igal sammul. Rain sõnab ebaledes: 
„Kui nõudeid ei järgi, teed endale 
viga...“

„... või teistele,“ lisab Helen ran-
gelt ja räägib, et suur oht on loomu-
likult silmadele ja kui õigesti sea-

distatud maski ei kasuta, võib õhtul 
päris valus olla. Sageli on vigastused 
seotud kuuma metalliga ja hooletu 
suhtumise korral võib saada kätele 
kergemaid põletusi. Lasen poistel 
käed ette näidata, aga nähtavaid vi-
gastusi ei paista. Helen kinnitab, et 
need on juba õppinud poisid.

Lõpuks saan vestelda päevakan-
gelase endaga. Brian Gravgaard on 
rahvusvaheline keevitusspetsialist, 
kellest kõrgemal tasemel on ainult 
rahvusvaheline keevitusinsener. 
Koolil on tohutult vedanud, et Eras-
mus+ programmi toel õnnestus kut-
suda selline mees poisse õpetama.

Brian kinnitab, et Rakvere ame-
tikoolis on õppimise ja õpetamise 
tingimused sarnased, millega ta on 
harjunud Taanis. Kooli tase on kõr-
ge oma töökoja, materjalide ja kogu 
õppesuuna ülesehituse poolest.  

„Poisid õpivad kõige paremini läbi 

Rakvere ametikoolis jagas kõrgetasemelisi oskusi Taani keevitusspetsialist

Rahvusvaheline keevitusspetsialist Brian Gravgaard ning õppekava rühma juht ja kutseõpetaja Helen Truska. Foto: Piret Saul-Gorodilov

praktiliste tegevuste. Alles siis, kui 
töö ebaõnnestub, on nad valmis kuu-
lama, kuidas seda paremini teha,“ sel-
gitab mees oma õpetamise meetodit. 
Ta räägib, et TIG- keevitus, millele 
ta Eestis viibides rõhku paneb, leiab 
aina enam kasutamist. Seda läheb 
tarvis just roostevaba terast kasutavas 
tööstuses ja tootmises. Eriti toiduai-
ne- ja meditsiini alal, aga järjest enam 
kasutatakse seda küttesüsteemide 
paigaldamisel ning eriti spetsiifiliste 
nõuetega kohtades.

Brian Gravgaard’i huvi keevita-
mise vastu algas 25 aastat tagasi, kui 
keskkooli tehnoloogiaõpetuse aine 
raames tehti metallitööde praktilisi 
töötube. Järgnesid vastavad õpin-
gud, enesearendamine ja aastaid on 

mees pakkunud oma regioonis sel-
lise tasemega keevitamise teenust, 
millega teised samalaadsed ettevõt-
ted hakkama ei saa.

Püüdlikult hääldab Brian eesti-
keeles sõnu: nüristusnurk ja sisselõi-
ge. Mees räägib, kuidas inglisekeel-
ne õpe muutis keevitajate grupidü-
naamikat. Poisid, kes muidu olid ta-
gaplaanil, said võimaluse ennast hea 
inglise keele oskuse tõttu esile tuua. 
Tekkisid uued suhted, kus üksteist 
aidati, pakkudes vastastikku abi os-
kuste täiendamisega.

Brian Gravgaard’i lemmikfraas on 
„one more“ ehk üks veel. Kui töövõte 
hakkab juba kenasti välja tulema, siis 
kinnistamiseks on alati vaja – üks 
veel.



Kuulutaja reede, 24. märts 20236 TÖÖ

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee
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Lisainfo Riina Veidenbaum tel. 528 5808

RiinaVeidenbaum@rakverevk.edu.ee

RAKVERE
VABADUSE KOOL

EESTI KEELE ÕPETAJA (1 ametikoht)

EESTI KEEL TEISE KEELENA ÕPETAJA (1 ametikoht)

MATEMAATIKA ÕPETAJA (2 ametikohta)

LOODUSAINETE ÕPETAJA (1 ametikoht)

INGLISE KEELE ÕPETAJA (1 ametikoht)

INGLISE KEELE ÕPETAJA (1 ametikoht, tähtajaline)

MUUSIKAÕPETAJA (1 ametikoht, tähtajaline)

ABIÕPETAJA (3 ametikohta)

LOGOPEED (0,5 ametikohta)

Avaldus koos CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega

palume saata info@rakverevk.edu.ee hiljemalt 03. aprilliks 2023

Tööle asumine august 2023

ootab oma perre uusi kolleege

TÖÖ/KOOLITUS

Võtame tööle 
CE-kategooria 
veoautojuhi, 

soovitav Ukraina 
sõidu võimekus.

Tel 501 0433

Kuulutaja reede, 24. märts 2023 7

OÜ Vajangu Peekon
võtab seafarmi tööle

kogemustega 
FARMITÖÖLISE.

Pakume 
konkurentsivõimelist

Tasu (põhipalk + 
lisatasu).

Elamispinna võimalus 
Vajangul või 

transport Rakverest.
CV saata

vajangupeekon@
gmail.com

Info tel 511 8848

PAKUN TÖÖD

• Algaval hooajal saavad tööd koge-

mustega metsaistutajad. Töö algus 

aprilli teine pool. Info tel 5610 8965

• Tamsalu EPT AS pakub tööd treial/
freesijale. Täpsem info tel 513 2235

• Tööd saavad kogemustega metsa-
töölised. Töösisu materjali- ja võsa-

lõikus. Info tel 5610 8965

• Põllumajandusettevõte Vinnis otsib 

töötajat seafarmi. Poegimis- ja see-

menduslauta. Tel 5341 3329

• Võtame tööle autojuht-müügimehe, 

C-kategooria. Tel 58317909

• Vajan Rakveresse laserravi tegi-
jat. Soovitav üksik korralik naine, 

väljaõppe ja majutus võimalus. Tel 

554 6490

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub 
nii portaalis kui paberlehes.

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 24. - 30. märts

PAKKUMISED! 24. - 30. märts

1.28
8.53 €/kg

2.14

3.68
6.13 €/kg

4.48

1.28
8.53 €/kg

1.78
13.19 €/kg

2.18

1.18
1.97 €/kg

1.68

2.08
10.95 €/kg

2.48

0.84
5.60 €/kg

1.04

1.54
1.98

0.78
5.20 €/kg

0.98

0.98
2.18 €/kg

1.38

0.84
4.00 €/kg

1.34

1.28
4.49 €/kg

1.54

1.18
2.36 €/kg

1.38

1.28
4.27 €/kg

1.58

0.98
9.80 €/kg

1.08

1.54
8.80 €/kg

1.64
.4.10 €/kg

1.78

3.24
9.26 €/kg

1.68
2.08

2.48
6.20 €/kg

2.98

A+ A

P/S Põhjamaine
(viilutatud) 150 g

3.18
3.68

0.68
0.98

4.53 €/kg

Laktoosivaba jogurt Alma vita
150 g
3 sorti

Juust Saare Leet
(viilutatud)
150 g
Mo Saaremaa

Soolaküpsised Tuc Mini
(juustumaitselised)
100 g

Lastevorst Valla
600 g
HkScan

Küpsis ahjupiimamaitseline
300 g

Rasvavõie Delma võileibadele
20%, 450 g

Majonees Provansaal Lemmik
(oliivi) 210 g

Singi-juustu batoon Mamma
190 g
Saarioinen

Kohupiimakreem Emma
150 g / 3 sorti
Tere

Šašlõkk klassikalises marinaadis
Maks & Moorits
600 g

Šašlõkk klassikalises marinaadis
Maks & Moorits
600 g

Šašlõkk klassikalises marinaadis
Maks & Moorits
600 g

Singi-šampinjonilõige
150 g
Rannarootsi

Singi-šampinjonilõige
150 g
Rannarootsi

Singi-šampinjonilõige
150 g
Rannarootsi

Poolsuitsuvorst Täpi
(viilutatud) 135 g
Nõo

Orgaaniline kaera- ja mandlijook
Marge, 1 l
2 sorti

1.48
1.68

Magus mais Bonduelle
340 g / 285 g

Riisihelbed Baltix
500 g

Pasta Barilla 500 g
3 sorti

3.36 €/kg

Tomatikaste Panzani
Originale
400 g

Küpsis Domino
175 g

Küpsis Digestive
Gullon 400 g

Kompvekkide segu Tutti Frutti
(joghurt splash)
350 g
Fazer

Kodune hakklihasegu Pere
(pakendatud) 1 kg

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta
LIH

AMEISTRID

HEA HIND

3.24
3.58

6.48 €/kg

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

PAKKUMISED! 24. - 30. märts

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.

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

Kvaliteetvahuvein Prosecco
Spumante Maschio

11%, 0,75Extra Dry l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

KPN Vein Gran Mirador
12 ,         l%  0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT & GT vein
Piccini Toscana
al 12,5% 0,75 l  / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Late Harvest
12 l   3%, 0,75 /    sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Röstitud müsli Granola Sante
350 g / 2 sorti

Brändi St. Remy
V.S 36% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Geel Garnier
Hyaluronic Aloe Jelly
50 ml

Dušigeel Palmolive
al 500 ml
2 sorti

Pesukaitse Carefree
al 20 tk

Pesupulber Ariel
260 g
2 sorti

Šampoon ja palsam Garnier
Botanic Therapy
al 200 ml
4 sorti

1.98
7.92 €/l

2.48

3.98
9.95 €/l

al 5.08

2.78
11.12 €/l

3.58

2.88
0.06 €/tk

3.88

3.74
7.48 €/l

4.98

1.78
6.85 €/kg

2.14

Õhuvärskendaja Ambi Pur
300 ml
3 sorti

3.98
13.27 €/l

4.98

1.98
70.71 €/l

2.54

4.98
99.60 €/l

6.48

Kangasmask Garnier
Hyaluronic Aloe
taaselustava seerumiga 28g

Brändi Ibis XO
36% 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Dušigeel Denim
Tribe 250 ml

Šampoon Nivea Strong Power
(meeste) 250 ml

Smuuti-kõrrejook Semper
200 ml
2 sorti

1.98
5.66 €/kg

2.48

2.68
5.96 €/kg

1.88
0.09 €/tk

1.08
5.40 €/l

1.28

2.58
1.72 €/l

3.38

Metsvaarikamaitseline
siirup Heliis
1,5 L

Kakao O`Boy
450 g

Tee Teekanne
(ingveri- sidruni)
20 pk x 1,75 g = 35 g

Deodorant Denim Gold
150ml

2.48
16.53 €/kg

3.48

3.28
16.40 €/l

3.78 1.58
0.08 €/tk

2.28

2.98
0.05 €/tk

3.98

6.38
15.95 €/l

8.98

Mitsellaarvesi Garnier
Hyaluronic Aloe
400 ml

HEA HIND
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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 51920899

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Võidu 112
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

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

NARVA, TALLINNA 52
220 m2 - 1. korrus

RAKVERE TSENTRUM
15,5 m2 ja 35,2 m2 - 
3 korrus

VINNI
31,7 m2

NARVA, RAKVERE 71, 
MEGAMARKET
85,6 m2; 10,3m2; 316,6 m2; 
25 m2 - 1. korrusel

TAPA
28 m2 - 2. korrusel

RAKVERE, 
TURU KAUBAMAJA, 
LAADA 16
49,4 m2; 49,1 m2; 52 m2

0. korrus

Tel: 5554 5501

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakvere 
linna lähedal Pajustis, hästi reno-
veeritud korter. Otse omanikult. 
Tel 506 9814

• Müüa Lääne-Virumaal Tamsalu 
linnas 1toaline ahiküttega korter. 
I korrus. Vajab renoveerimist. 
Hind 9500 €. Tel 511 0478

• Müüa Tapa linnas (Tallinnast 1 
tunni sõidu kaugusel) 1toaline
keskküttega korter, I korrus. Kor-
ter vajab renoveerimist. Hind 18 
000 €. Tel 5697 5317

• Müüa Laekvere lähistel 2toaline
ahiküttega korter. Hind 4000 €. Tel 
5669 3339

• Müüa Jõgeva äärelinnas otse 
omanikult 2-kordes kortermajas 
2toaline puuküttega korter (38,9 
m2), I korrus. Raudteejaam ja bus-
sijaam lähedal, olemas puukuur ja 
suurem aiamaa. Tel 505 7944

• 3toaline korter Väike-Maarjas. 
Tel 5656 6873

• Müüa hoonestatud talukoht
Jõgevamaal. Tel 5665 9903

• Müüa Rakveres Herne tänaval 
garaaž. Hind 7000 €. Tel 523 9427

OST

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

• Ostan korteri otse omanikult, 
Väike-Maarjasse või Tamsalu 
linna. Soovitatavalt I-II korru-
sel. Tel 503 5660

• Ostan 2-3toalise korteri Väi-
ke-Maarja, peab olema kohe kor-
ras elamiseks. Tel 526 6748

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

• Perekond ostab maja Rakvere või 
lähiümbrus. Võib vajada pisemat 
remonti ja peab olema elamis-
kõlbulik. Hind kuni 120 000 €. Tel 
558 7451

• Ostan Tapa või Kadrina vallas 
vanema maamaja, hooneteta 
vana talukoha, võib pakkuda 
ka tühja või metsaga kinnistut, 
ka mujal Lääne-Virumaal. Tel 
5697 5317

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

• Ostan garaaži Mulla tänaval. Tel 
5648 6638

VÕTAN ÜÜRILE

• Otsin Rakvere linnas 2toalist
üürikorterit. Ühendust saab tel 
507 2358

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
1-või 2toaline 50 m2 korter. Tel 
5358 6829

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

• Üürile anda 2toaline möblee-
ritud korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 517 7469

• Üürile anda 2toaline keskkütte-
ga korter Haljalas. Info telefonil 
5667 0958

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

ÄRIPINNAD

•  Anda rendile või müüa Rakvere 
kesklinnas, bussijaama vastas – 
Vilde 14 privaatsed äripinnad
II korrusel: rendile 54 m2, 50 m2

hinnaga 9 €/m2, kont., vent., linna 
soe, ruumid med. teenindamise 
litsents. Privaatne II korrus müüa 
korteriks 107 m2, oma trepiko-
da (14 m2) hinnaga 1500 €/rm. 
Täiesti privaatne korter 107 m2, 2 
x õhksoojuspumpa, 2 WC-d, odav 
keskküte, privaatne trepikoda, 
olemas korteri kavandplaan 2 
rõduga, samal kinnistul müüa või 
anda rendile äripinnad 180 m2, 90 
m2. Otse omanikult. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa Saksa auto, ÜV 2024. Tel 
5594 7776

• Müüa Ford Focus  Trend 
Sport universaal, punane, teh-
niliselt väga heas korras, vähe 
sõitnud (76 800 km, dets. 2014). 
Kaasa hooldusraamat ja valu-
velgedel suverehvid. Tel 5805 
9809, 5656 3847

• Müüa sõitev Volkswagen Sha-
ran, diisel, 1.9, 81kW, 1997. a. Tel 
503 2269

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

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

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

• Ostan vana tehnikat  GA Z 
-51/53, ZILi, Kamazi Volvo, trak-
tor MPZ-50/52, T-74/75 ja muud 
tehnikat. Tel 503 1849

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

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

• Ostame 4x4 maastureid Uk-
raina expordiks, võib pakkuda 
absoluutselt igas seisukorras 
ning hinnaklassis! Tel 5309 2650

• 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 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

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! 
Huvi pakuvad ka vanad autod ja 
uunikumid! Arvelt kustutami-
ne! Virumaal tulen kohe kohale, 
paku julgesti! Tel 5565 9595

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
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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 www.kuulutaja.ee

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Maakütte kontuuride 

paigaldus
● Septikute, mahutite, bio-

puhastite müük ja 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

Tel: (+372) 552 7977
Vilde 14, Rakvere
www.vildeautorent.ee

• 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

• Teen veoteenust tendi autoga
FIAT 4.20 x 2.00 x 2.10 ja 9-kohalise 
bussiga. Tel 517 5480, 506 9814 

KAEVETEENUSED

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

EHITUSTEENUS
• Mobiilne saeraam. Soovid teha 
oma puidust lauda/prussi? Mak-
simum pikkus 5,1 m ja paksus 68 
cm. Bensiini mootoriga mobiilne 
saeraam. Tel 5305 8557

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

• Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine, süvendamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. 
Kaevuümbriste ehitus ja käsipum-
pade remont. Tel 5840 0240

• Ventilatsioonisüsteemide
ehitus ja hooldus. Ventilat-
siooniseadmete müük. Parim 
Õhk OÜ. parimohk@gmail.
com. Tel 5348 1874

• 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

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

•  Kõik santehnilsed torutööd, 
boilerite, segistite jne. Paigaldus
ja võimalik transport kauplusest. 
Tel 5887 7213

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

• Eramute ja korterite renovee-
rimine. Tel 5889 2528

• 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 

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

• Ehitus- ja remonttööd eramutes 
ja korterites. Vannitubade ehitus
ning siseviimistlustööd. Fassaa-
did (vooder, värvimine, soojusta-
mine), katusealuste soojustamine 
ja väljaehitamine. Katusetööd
,samuti vundamendid ja terrassid, 
aedade ehitus. Santehnilised
tööd. Info tel 5803 4004, huvi 
korral helistab ja jõuame hinnas 
kokkuleppele

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 
5637 9871

• Katuste remont ja hooldus. 
Tuvastame ja lahendame kõik-
võimalikke lame- ning viilkatustel 
esinevaid probleeme. Kontrol-
lime katuse üldist seisukorda, 
tuvastame probleemseid kohti ja 
vajadusel viime läbi parandustöid. 
Remondi- ja hooldustöödel kasu-
tame kauakestvaid materjale ning 
korrektseid ehituslikke lahendusi. 
Tel 5628 3222

• Siseviimistleja ootab pakkumisi, 
tasandus- ja maalritööd, parketi
ja liistude paigaldus, uste paigal-
dus. Kogemust 22 aastat. Töö kiire 
ja korralik. Tel 5648 7474 - Taivo

• Ettevõte teostab: põrandate va-
lamine, põrandakütte paigaldus, 
ehitus ja torutööd. Tel 5628 4142

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Kõik lammutustööd koos 
prahi äraveoga. Tel 5889 2528

• Maalritööd, trepikodade re-
mont jt. Ehmesoy@gmail.com, 
Janek – 5897 9293, ehmes.ee

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

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

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 
2528

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

• Puukuuride ehitus. Tel 5889 
2528

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• POTTSEPATÖÖD: ahjud, 
pliidid, kaminad, korstnad. Tel 
5552 8487, Vaiko

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

• Teostame pottsepatöid. Ehita-
me ja renoveerime teie korstna, 
ahju, pliidi. Все виды печных 
работ. Строим и ремонтируем 
дымоходы, духовки, плиты. Tel 
5376 4911

• KORSTNAPÜHKIJA. Ummis-
tuste likvideerimine. Tel 5552 
8487, Vaiko

• 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

• 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

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

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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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

ARVUTITE HOOLDUS 
JA REMONT. 

Printerite müük, hooldus. 

Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa 

hinnaga analoog-
toonereid. 

Rakvere, E. Vilde 3 
553 5475 

info@itsalong.ee

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Mikro- ja väike 
e  evõtete raamatu-

pidamisteenus
✷Majandusaastaaru-
annete koostamine✷
✷Raamatupidamisalane 

nõustamine✷
Tel 5912 7007

arved.armitec@gmail.com• 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

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
Lastele ja noorukitele hinnaga 400-1350 €
KROSSIKAD 
125CC - erineva raami kõrgusega 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale 80-110CC 175-210 €
     110-125CC 250- 300 €
motorollerile 80CC, 125CC, 150CC 375-395 €
mopeedile, krossikale 110-125CC 250-300 €
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•UUS, madal 2-rattaline elektrijalgratas - 845 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-3-KÄIGULINE 150-220 €
•VARUOSAD, REMONT
UUS MOPEED. Reg nr olemas, 
juhiluba sõitmiseks ei ole vaja - 1500 €

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MUUD TEENUSED

• Meie ettevõte Hauakivitee-
nused OÜ teostab matmispai-
kade hooldust ja restaureeri-
mist, samuti müük ja paigal-
dus - hauapiirded ja hauakivid 
üle Eesti. Meie kontakt : tel 
5915 1512, hauakiviteenused@
gmail.com. https://www.face-
book.com/hauakiviteenused

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Kogemustega juubelite, pul-
made ja firmapidude päeva- ja 
õhtujuht. Tel 5646 9548

• Aednik teeb õunapuude lõikust. 
Tel 5559 1678

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. 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 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 koris-
tus. Tel 5889 2528 

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Pakkuda võib ka autorehve, ka 
veoauto omasid - kompleksselt. 
Palun helistada. Tel 5450 7029

• Müüa 120 bassiga akordion
„Weltmeister“. Info tel 5694 9045

• Müüa käsitsi kooritud kuuselat-
te, aiaposte, katusemalkasid, 
roovilatte ja mõrravaiasid. Tel 
5662 5497

• Müüa elektripliit, odav. Tel 5594 
7776

• Müüa munakarbid umbes 300 
tki ja munakoored umbes 20 kg, 
väga odav. Tel 5769 9422

• Mü ü a  ro o s t e v a b a  v a l a m u
koos sifooni ja kraaniga – 30 €, 
pump-veeautomaat – 30 €, LG 
teler 43 tolli – 100 €, täisautomaat-
ne Beko pesumasin „General de 
lux“ – 80 €, ümmargune söögilaud
ja diivanilaud (ostja määrab ise 
hinna), Žiguli auto-pakiraam – 100 
€. Tel 553 0731

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

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• 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, hõbedast 
tööriistadeni, nõudest raamatute-
ni. Teenus üle Eesti! Tel 503 1849

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid 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 NSVLi fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid, 
binoklid, erinevad nõusid, 
lillevaase ja muid vanu asju,
Tallinnas. Tel 5607 6805

• Ostan massaaži rulliku, võib 
olla ka üherealine. Info tel 512 
1214

• Ostan vanu Langebrauni
lauanõusid, tuhatoosi, vaasi. 
Põhja all Langebrauni märk. 
Tel 567 70569

• Kellel on anda töökorras külm-
kapp, gaasi- või elektripliit? Tel 
5817 2199

• Ostan ajaloolise püügiõiguse
Lääne-Virumaal. Silmutorbikud, 
nakkevõrgud ja mõrd. Ostan 
kogu komplekti. Tel. 512 2547

• Ostan vanarauda, pesumasina, 
pliidi ja muud kila-kola, ka väik-
sed kogused. Tel 5366 1646

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, 
paigaldab ja hooldab! Õhk-
soojuspumpade müük-paigal-
dus-hooldus kõik ühest kohast! 
Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneeri - küsi meilt pak-
kumist! Tasuta konsultatsiooni 
ja kohale tulemine. Helista 
meile tel 5662 2050 või http://
www.rakverekliima.ee

• Pakume halumasina teenust, 
hinnapakkumine tasuta. Tel 5614 
0016

• 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 4,50 €/kott ja kasel 5,50 
€/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

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

• Müüa saetud/lõhutud kütte-
puud: haab, sanglepp, kask. Tel 
5192 4320

• Müüa kuivad 30 cm pikkused 
kase kaminapuud 40 l. Kom-
paktselt pakitud võrkkottides, 
võrkkoti hind 5.50 €. Rakveres ja 
lähiümbruses kohale vedu hinnas. 
Tel 508 4872

• Müüa kuiva küttepuud, 33-45 
cm. Tel 5660 3585

• Müüa toorest lõhutud sanglepa
küttepuud. Koorem laotud ning 
kogused täpsed. 47cm – 80 €/rm, 
35cm - 90€/rm. Saab tellida ka teisi 
pikkuseid. Hind sisaldab transpor-
ti Rakvere linnas ja lähiümbruses. 
Tel 5192 1547

• Müüa toored, sorditud ja väga 
kvaliteetsed küttepuud. Koormad 
laotud ja prahivabad. Hall lepp 
85 €/rm, sanglepp 90 €/rm. Tel 
5375 4750

• Müüme tooreid küttepuid. He-
lista ja küsi pakkumist. Haluproff  
OÜ. Tel 5559 0853

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

• Müüa kandilist puitbriketti, 
premium pelletit 6/8, kivisüsi, 
transport hinnas. Tel 5614 0016

• Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuid 30 cm, 40 cm, 50 cm. 
Transport hinna sees. Helista tel 
5304 0689

www.kuulutaja.ee
LOE
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Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

 

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

Müüa Rakveres kuiva 
leppa (40 l võrgus).

Halu pikkus 30 cm. 
Ko   hind 4.50 €.  

Tel 5300 3606

EHITUS

• Soovin osta Terratso plaati. Tel 
5665 9903

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa Kungla Talu seemne suu-
rust kartulit „Gala“ ja „Laura“. 
Hind kokkuleppel. Info tel 514 
1338, vedu

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

• Müüa sõnnikut. Tel 5913 7349

• Müüa 2 uut hobuniiduki tera, 
samas lai valik uusi Vene aegseid 
metalli puure, asuvad Sauel. Tel 
5197 6256

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, 
võib vajada remonti. Tel 503 9650

• Ostan T-16 traktori. Tel 5824 
1450

• Ostan traktori T-16, samuti va-
ruosi. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Müüa väga ilus väike puhas 
Terjer tõugu koer. Tel 5349 9628

• Hiidküüliku jänkupoisid kutsu-
vad külla pruute. Tel 5371 5220

• Müüa karvaseid ja siledaid me-
risigu. Tel 5769 9422

• Soovin väikest toakrantsi kutsi-
kat (mitte üle 2 kuu). Tel 5769 9422

• Müüa mini jänkusid. Tel 5371 
5220

VANAVARA

• Ostame tuhandeid vanaaegseid  
ja valikuliselt ka nõukogudeaeg-
seid asju. Ostame praktiliselt ka 
kõike seda, mida teisedki kuulu-
tavad. Teeme seda ametlikult juba 
26 aastat. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta. Tühjendusostud majapi-
damiste likvideerimisel. Kauplus 
Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. Tel 
528 2330, KÜLASTAGE MEID!

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid 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 mitte-
vajalike 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 Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase, nõukogude-
aegseid ja vanemaid ehteid, 
sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. 
Samuti ostan nõukogudeaeg-
seid ja ka vanemaid raami-
tud seinapilte, graafi lisi lehti, 
õlimaale, akvarelle, kujusid, 
keraamilisi seinaplaate, fotoa-
paraate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse hu-
vitava vanavara, raamatute ja 
kunsti ost! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmu-
seid, käevõrusid, merevaiku, 
münte, hõberublasid, paber-
rahasid, kellasid, hõbedat
(pitsid, lusikad, portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rin-
namärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni ää-
rel“ 30 €/tk ja enne 1940. aastat 
trükitud nahkköites raamatuid 
(raamatu selg või kaaned on 
nahaga kaetud) ja muid vanu 
raamatuid. Pakkuda võib iga-
suguseid esivanematest jäänud 
asju! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja 
ka vanemaid raamitud seina-
pilte, graafi lisi lehti, õlimaale, 
akvarelle, kujusid ja skulptuu-
re. Samuti ostan igasuguseid 
nõukogudeaegseid keraamilisi 
kujusid, kujukesi, skulptuure ja 
keraamilisi seinaplaate. Võib 
pakkuda ka pilte mis vajavad 
raamimist ja korrastamist. 
Muuda kasutuna seisev kunst 
rahaks! Said päranduseks kor-
teri või plaanid kolida? Ostan 
üleliigse vanakraami ja raa-
matud! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

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

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

• Tühjendus ostud majapidamis-
te likvideerimisel. Ostan igasugu 
huvitavat kola, antiikset ja nõuka-
ajast esemeid. Tel 5892 2871

TEATED

• Juuksur tuleb koju. Tel 523 8948

• Lai tänav 14, Rakvere – kasu-
tatud riided ja sega kauplus
avatud E-L 10-15. Kuu lõpuni 
nõud -50 %, tavariided 0,50 €. 
Palume külastada! 

• Tsentrumi Kalapood kolis 
ruumi, kus asus enne Talu-
pood. Valik värsket- ja suitsu 
kala. Külastage meid! Tel 5345 
6045

MUU

• www.toonklaas.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. 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

LÕPUMÜÜK OUTLET LAURA KAUPLUSES
Alates 27.-31. märts kell 11-17,

Asume Rakvere, Kreutzwaldi 22a.
Hinnad soodsad!

ANONÜÜMSED 
ALKOHOOLIKUD 

Kui tahad juua, 
on see sinu asi, 

kui soovid elada kainelt, on 
see meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

Tel 5840 7864
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5093
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud E-R 9-17

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee, 322 5093
Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee, 322 5093
Tegevtoimetaja
Liisi Kanna 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee
Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee
Disain
Marimai Kesküla
Kelli Rannamets

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.800 1.00

Maitseroheline (roh sibul, 
petersell, till)

kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 12.00

Sibul kg 2.50

Kaalikas, peet kg 1.50

Porgand kg 2.00

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka pähklid kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 23. MÄRTS.
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.oo – 14.oo

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Eesti klaasitööstuse 400-aastasest ajaloost
Rakvere linnakodaniku ma-
jamuuseumis toimus 18. 
märtsil kunstiajaloolase 
Anne Ruussaare loeng tee-
mal „Lorupist Tarbeklaas-
ini“. Teadur tutvustas Eesti 
klaasitööstuse ajalugu ja 
kõneles edukamatest ette-
võtjatest.

Ülle Kask

Anne Ruussaar, Eesti Ajaloomuu-
seumi teadur-kuraator on enda sõ-
nul tegelenud klaasitööstuse ajaloo-
ga 25 aastat. „Ajalooteadus areneb 
ja kui mina õpinguid alustasin, olid 
fookuses hoopis teised valdkonnad,“ 
ütles ta. „Aga tänaseks on klaasi aja-
loost saanud väga paeluv teema laia-
dele inimgruppidele. Mõneti on see 
seotud ka koroonaga, kuna inime-
sed jäid kodudesse kinni ja hakkasid 
vaatama, millist põnevat kraami neil 
kappides ja riiulites leidub.“

Ruussaar märkis, et praegu ko-
gutakse palju nii esimese Eesti Va-
bariigi aegseid Lorupi klaase ja ka-
rahvine kui ka nõukogude perioodi 
Tarbeklaasi vaase ja kausse. Nos-
talgiagruppe, kellega neil teemadel 
omavahel suhelda, leidub praegusel 
sotsiaalmeedia ajastul nii Faceboo-
kis kui mujal interneti platvormidel. 
20. sajandil Eestis toodetud esemeid 
suudetakse tänu kataloogidele päris 
täpselt määrata. Varasemaid aga, 
mis on põlvest põlve edasi päranda-
tud, aitavad määrata inimeste enda 
jutustatud lood mõnest haruldasest 
klaasesemest.

Esimene Eesti klaasikoda 
maailma äärel – Hiiumaal
Ruussaar nentis, et tegelikult tunti 
Eestis klaasi ka enne aastat 1628, mil 
seda siin valmistama hakati. Näiteks 
aknaklaas oli linnakodanikel juba 
15. sajandil üsna tavaline. Toonased 

klaasimeistrid ise klaasi ei valmista-
nud, vaid seda osteti mujalt sisse.

Kunstiajaloolane rääkis, et Ees-
ti esimese klaasitööstuse rajas 400 
aastat tagasi Hiiumaale, Hüti külla 
Rootsi riigi üks võimsamaid mehi 
Jakob De la Gardie (1583–1652). 
Ta oli tolleaegne suurim Eesti maa-
omanik, kellele kuulus muuhulgas 
ka Hiiumaa. Miks sinna? Sest saarele 
pääses meretsi hästi ligi ja klaasese-
metest valmistoodang, mida hiid-
lased ei hakanud ise mitte kunagi 
kasutama, veeti välja laevadega, ena-
masti ida turule, Venemaale.

Jakob De la Gardie klaasikoda te-
gutses 30–40 aastat, aga peale tema 
surma see suleti. Järeltulijatel puu-
dus soov edasi tegeleda osalt ka po-

liitilistel põhjustel, kuna suhted Ve-
nemaaga olid nässus ja varsti algas 
põhjasõda.

„Tegelikult meie 400-aastasesse 
klaasi tootmisesse tulebki seejärel 
saja-aastane auk,“ tõdes Ruussaar.

Alles 18. sajandil tekkis mitmele 
poole Eestisse väiksemaid klaasiko-
dasid. Põhiliselt jõgede äärde, kus 
leidus toorainet liiva. Üks neist oli 
Gorodjonka, väike linnake Narva 
jõe kaldal, kus töötasid Saksa klaa-
simeistrid, valmistades toodangut 
Peterburi turule. Ka Rakvere kan-
dis, Lehtses tegutses väike klaasiko-
da. Nende tegevus lõppes aga 19. 
sajandi alguses.

Ruussaare meelest oli põhjus üsna 
kummaline, nimelt tolleaegsete pu-

delite põhjad olid ebastandardse 
suurusega ja tarbijad ei teadnud iial-
gi, kui palju seal tegelikult vedelikku 
sees oli. Suuremat pahameelt tekitas 
kõrtsides toimuv, kui peo arene-
des jõudsid lauale järjest kõrgema 
põhjaga pudelid. Vene impeeriumis 
kehtestati seetõttu kord, et pudelite-
le tuleb panna peale täpne mõõt. See 
viiski väiksed klaasikojad sulgemise-
ni, sest keegi ei suutnud silma järgi 
täpse mõõduga pudeleid valmistada.

Amelungid tootsid 
Venemaa turule peegleid
Ruussaar jätkas, et 18. sajandi lõpus 
rajasid Hannoveri päritolu baltisak-
sa ettevõtjad Amelungid Võrtsjärve 
äärde kaks suurt klaasikoda, Meles-
ki ja Rõika. Ühes valmistati, teises 
lihviti klaasi. Amelungidel oli vara-
sem klaasitööstuskogemus olemas. 
Algul müüsid nad oma Saksamaa 
vabrikute toodangut Venemaale 
edasi, aga hiljem otsustasid, et palju 
lihtsam on Eestis toota, kuna Vene 
impeeriumi territooriumil ei kehti-
nud tollimaks.

Tollasel Tsaari-Venemaal olid 
transpordiolud sisuliselt olematud 
ning transport käis jõgesid pidi. 
Emajõge ja Põltsamaa jõge ka seks 
tarbeks õgvendati ja süvendati ning 
Amelungid panid sinna ka esimesed 
auru- ja rataslaevad sõitma. Am-
elungide peamiseks ekspordiartik-
liks sai peeglite tootmine ja defitsiit-
set toodangut veeti koguni otse üle 
Peipsi järve Peterburi.

„Tihti küsitakse mälumängudes, 
milline oli 19. sajandi suurim töös-
tusettevõte Eestis,“ sõnas Ruussaar. 
„Nii uskumatu, kui see ka ei tundu, 
aga see oligi Amelungide peeglite 
tootmise tehas.“

Ruussaar kõneles, et kõik oskus-
töölised toodi Meleski-Rõika tehas-
tesse Saksamaalt. Nad meelitati kõr-
gemate palkadega Eestisse elama. 
Ainuüksi esimene sisseränne Meles-

kile koosnes 22 perekonnast. Eraldi 
elaval kogukonnal oli oma raha, 
poed, koolid, isegi lõbustusasutused.

Kuna klaasi valmistamise töö on 
väga raske, kuum ja tervistkahjus-
tav, siis Ruussaare teada Saksa pered 
hiljem ostsid kas kaupluse või tegid 
midagi muud. Aga oskustöölised 
kuni Eesti Vabariigini olid ikkagi 
kõik ainult sakslased.

Ruussaar kuvas ekraanile slaidi 
peeglist, mis Meleski-Rõika vabriku 
toodetest ajaloomuuseumi kogudes 
leidub. Selle tegi küll eestlane, aga 
mitte otsast lõpuni ise, vaid koos 
Saksa meistriga aastal 1887. Peegel 
oli mehe pulmakink pruudile, mil-
le perekond alles hoidis. Ruussaar 
rõhutas, et väga oluline ongi teada, 
kuidas mõni vanaaegne klaasese on 
kellegi juurde jõudnud. Siis on hil-
jem lihtsam selle päritolu määrata.

Eesti Vabariigi algus-
aegade klaasitööstus
Ruussaar rääkis, et teatavasti pole 
Eestis väga head toorainet, millest 
klaasi ja portselani valmistada, kuid 
maavarasid uurides avastati, et pari-
mad liivad klaasi tootmiseks asuvad 
Piusal. Kui loodi Eesti Vabariik, va-
jas joogi- ja toiduainetetööstus kohe 
suurel hulgal lihtklaaspudeleid.

Tolleaegsed Eesti rikkad, edukad 
ja kõrgel ühiskondlikul positsioo-
nil olevad inimesed eesotsas Johan 
Laidoneriga moodustasid Eidapere 
klaasitööstusesse osaühingu EKO.

„Miks Eidaperes, aga mitte Me-
leskis, kus juba klaasitööstus olemas 
oli?“ küsis Ruussaar ja vastas, et Ei-
dapere eelmine omanik oli vahetult 
enne Eesti Vabariigi loomist suut-
nud vabriku ühendada haruraud-
teed pidi Tallinn-Pärnu raudteega ja 
vajalik ühendus oli kohe olemas.

„Laidoner polnud loomulikult 
mingi klaasihull,“ naljatas Ruussaar. 
„Arvan, et ta ei käinud seal mitte 
kunagi kohalgi.“ Aga tema ja teiste 

mõjukate raha eest ehitati uued ah-
jud ja korstnad. Kohe hakati kor-
raldama ka töötajate koolitusi, kuna 
Saksa oskustöölised olid kodumaale 
naasnud.

Ruussaar lisas, et samal ajal jät-
kas teise ettevõttena Järvakandi 
klaasivabrik Eidapere lähedal, kus 
varem toodeti nii klaaspurke kilude 
pakendamiseks kui ka lehtklaasi.

„Kui Eesti sai iseseisvaks, ostis 
selle vabriku ära Gerhard Lukk, eri-
alalt insener,“ ütles Ruussaar, selgi-
tades, et Lukk võttis esmakordselt 
Eestis kasutusele ülimoodsad meh-
haniseeritud tõmbemasinad tahvel-
klaasi tootmiseks.

„Isegi Soomes ja Rootsis veel nii-
suguseid aknaklaasi tootjaid pol-
nud,“ märkis Ruussaar. „Ja seetõttu 
ei jäägi suurem osa Järvakandi klaa-
sivabriku toodangust Eestisse, vaid 
läheb ekspordiks. Üks osa ka uhke 
Helsingi modernse südalinna ehitu-
seks. Väga vähesed teavad, et Hel-
singi uhked ümarad klaaspinnad on 
Luki masinatega tehtud,“ jätkas ta.

„Tore, et nõukogude ajal Järva-
kandi tehas jätkas tegevust ja seal 
valmistati jätkuvalt klaastaarat, 
jääklaasi, aknaklaasi ja tehnilist 
klaasi,“ tõdes Ruussaar, kes teadis, 
et Järvakandi töölised on meenu-
tanud, et kui enam ükski masin ei 
töötanud, siis Luki-aegsed masinad 
töötasid nii kaua, kuni tehas taasise-
seisvumise ajal suleti.

Järvakandis tegutseb tänase päe-
vani Eesti ainuke klaasivabrik. Seal-
samas paikneb ka Eesti Klaasimuu-
seum, kus külastajatele korraldatak-
se lahtiste uste päevi, saab tutvuda 
vanade klaasesemetega ja soovi kor-
ral proovida ka ise mõnd klaaspurki 
või pudelit valmis puhuda.

Järgmine osa kajastab esimese Eesti 
Vabariigi aegset Johannes Lorupi 

klaasitööstust, mis nõukogude ajal 
muutus tehaseks Tarbeklaas.

Kunstiajaloolane Anne Ruussaar Rakvere linnakodaniku majamuuseumis. Foto: Ülle Kask 
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Black Eyed Peas, 
„Elevation“
Black Eyed Peas on kõrgelthinnatud USA hip hop ansambel, pärit Los Ange-
lesest, Californiast. Tegevad on nad juba üle veerand sajandi, alustati aastal 
1995. Karismaatilised, koloriitsed artistid ja erinevatest stiilidest ühtseks su-
latatud muusika – pole mingi ime, et edu on neid saatnud praktiliselt kogu 
tegutsemisaja. Black Eyed Peasi kallid videoklipidki on kõrgem klass.

„Elevation“ on nende üheksas stuudioalbum, mis ilmus eelmise aasta no-
vembris. Seega mitte kuigi pikk vahe eelmisega – „Translation“ anti välja 
kahe aasta eest.

Plaadilt leiab kokku viisteist lugu, kuulamist natuke alla tunni. Värske al-
bum on kirev ja tahes tahtmata huvi tekitav, kaasahaarav, mõnusalt mee-
leolukas. Siin kohtuvad hiphop, popp, tantsumuusika, reggaeton, Latin trap, 
pop rap jne. Selline pöörane rütmide ja helide virvarr kokkuvõttes küll, kuid 
piisavalt omanäoline ning igav juba naljalt ei hakka.

Seekordne album on väga tantsuline ja hoogsate rütmidega, helipilt eriti 
puhas ja kvaliteetne. Nagu juba lugude pealkirjadest välja loeb, on osa esitusi 
hispaania- ja osa ingliskeelsed, mis siin kombineerituna annavad igal juhul 
efekti juurde.

Albumi tase on suhteliselt ühtlane, kuid eraldi nopiks siiski välja lood 
„Double d’z“ (kaasa teeb J. Rey Soul), „Fire Starter“, „Guarantee“ ja „Don’t 
You Worry“. Nagu taoliste kollektiivide puhul täiesti tavaline nähe, teeb 
siingi kaasa arvukalt külalisesinejaid, rohkem kui pooltes lugudes. Näiteks 
Shakira, David Guetta, Ozuna, Bella Poarch. Kuulsaimad neist, Shakira ja 
David Guetta annavadki oma panuse loos „Don’t You Worry“.

Mis laulutekstidesse puutub, siis mingil määral on paaris loos kuulda n-ö 
halba kõnepruuki. Plaadiümbris on omamoodi stiilne, mahukas voldik jääb 
aga kuidagi lahjaks.

Hinne: 7/10
Ülo Külm

KUHU MINNA

Rakvere Teater
27.03 kell 11 „Sirli, Siim ja saladused“ s/s, lav. Mari An-
ton

30.03 kell 19 „Ajurünnak“ v/s, lav. Taago Tubin
31.03 kell 19 „Algus“ v/s, lav. Tiina Mälberg
31.03 kell 19 „Di ja Viv ja Rose“  s/s, lav. Peeter Raudsepp

Eeloleval nädalavahetusel 
saab Rakvere kinos vaada-
ta vähemalt kolme filmi, 
mis on kõik otse päris 
elust, kaks neist dokumen-
taalid, üks mängufilm.

Margit Adorf

Pühapäeval esilinastub Rakveres 
ka kauaoodatud eesti dokumen-
taalfilm „Savusanna sõsarad“, mis 
valminud režissöör Anna Hintsi 
käe all ja mis võitis mainekal Sun-
dance’i filmifestivalil dokfilmide 
kategoorias peapreemia. Arvan, 
et see preemia iseenesest on juba 
piisav reklaam, mis vaataja kinno 
tõmbab. Soovitan minna või meel-
de jätta, siis märkate filmi kunagi 
telekavas.

Samuti on õrn ja habras eesti do-
kumentaalfilm luuletaja Kristiina 
Ehinist, režissööriks Anu Aun, sa-
muti soovitan meelde jätta, kui ka 
kinno vaatama ei sattu.

Reedel aga esilinastub film ni-
mega „Dave’i pank“, mida soovitan 
vaatama minna kõigil mängufilmi-
sõpradel, kellel on soov näha mida-
gi tõeliselt südantsoojendavat. Pea-
tungi just sellel linateosel pikemalt, 
kuna kaks esmamainitud filmi vast 
leiavad oma vaataja pikema tutvus-
tamisetagi üles. „Dave’i pank“ aga 
võib ilma soovituseta jääda kahesil-
mavahele.

See oleks ilmne viga, kuna ma ei 
ole ammu näinud midagi nii siirast. 
See film taastab vähemalt korrakski 
usu sellesse, et inimesed on ilusad 
ja head. Ilu all mõtlen siinkohal si-
semist ilu, sest ega näitlejad ses fil-

mis ei ole kaugeltki kõik modellid, 
vaid luust ja lihast tavalised inime-
sed. Tegu on briti linateosega, mit-
te Hollywoodi. Netflixi film – nii 
et jällegi, kes mingil põhjusel ei saa 
kinno minna, siis mingil ajal jõuab 
see Netflixi (seal pole eestikeelseid 
tiitreid).

„Dave’i panga“ muudabki süm-
paatseks see, et tegemist on tõ-
sielusündmustel põhineva linaloo-
ga ja lõpus saate näha ka kaadreid 
päris inimestega, kelle elust see 
film jutustab. Jah, linateos räägib 
ühe panga sünnist, osa tegevusest 
on juristide ja pankurite omavahe-
liste võimumängude kajastus, kuid 
see pole kindlasti film majandusini-
mestele või pankuritele. Pigem on 
see film õilishingedele, neile, kes 
usuvad armastusse ja muinasjuttu-
desse. Kes usuvad, et headus võidab 
kurja.

Tegevustik toimub väikeses lin-
nakeses Burnleys, mis asub Inglis-
maa loodeosas Lancashire’i kandis 
ja kus 2001.aasta rahvaloendu-
se andmeil elas 73 021 inimest. 
Võrdluseks kohalikule vaatajale 
– Tallinnast on Burnley kõvas-
ti väiksem, väiksem ka Tartust. 
Jääb kuskile Narva ja Tartu vahe-
pealsesse suurusesse, mis aga on 
Suurbritannia mastaapide kohta 
siiski pisike linnake. Selles linnas 
tegutseb pank ametliku nimega 
Burnley Savings & Loans (Burnley 
hoiulaenuühistu, kui nii võib tõl-
kida), ehk Dave’i pank, mis asutati 
2011. aastal ehk siis mitte sugugi 
väga ammu.

2011. aastal oli Inglismaa pan-
ganduse seis selline, et mitte ühtegi 
uut panka polnud keegi sinna asu-

tanud viimase 150 aasta jooksul. 
Kogu raha oli suurkorporatsiooni-
de käes ja kui keegi soovis kohali-
kul turul äri ajada ning laenu saada, 
siis selle üle otsustasid tähtsad pea-
linna härrad. Rahvas ei olnud pan-
kureist just vaimustuses.

Burnleys aga elas automüüja ni-
mega Dave, kes kummalisel kombel 
ei olnudki rahaahne närakas, kuigi 
raha tema taskutesse omajagu ko-
gunes. 2008. aasta majanduskriisi 
ajal olid paljud Dave’i lähikondsed 
hädas ja mees asus neile raha lae-
nama. Sellest arenes idee rajada ko-
halik väikepank ning film jälgibki 
sisuliselt ühe finantsasutuse sünni 
lugu, kuid fookuses on siin inime-
sed, kogukonna tunne ja teineteise 
toetamine. Olgu öeldud, et jah, Da-
ve’i pank võtab laenudelt ka väikest 
intressi 6–7 protsenti, kuid kasum 
annetatakse heategevuse korras ko-
halikele abivajajatele, näiteks hool-
dekodule jms. Praegu töötab Dave’i 
pangas kümme inimest, nii et see 
ongi tõepoolest jäänud väikeseks 
kogukonnapangaks.

Filmis mängib peategelast Da-
vid Fishwicki Rory Kinnear ja ta 
vormib oma tegelasest tõesti süm-
paatse kuju. Kui kellelgi on veel 
meeles kunstiline film „Mehed“, 
mis mõjus äärmiselt painava jamp-
simisena, siis uus roll on kaugel 
säärasest eksperimenteerimisest. 
Kinneari kõrval teevad olulisemad 
rollid veel Joel Fry noore juristina, 
kes armub kohalikku meditsiini-
õesse Alexandrasse, Phoebe Dy-
nevori esitises. Dynevor on hästi 
nunnu nagu ühele tõelisele muin-
asjutuprintsessile kohane. Õnneks 
ei ole nende armuloos inimtakis-

ARVUSTUS

Need fi lmid toovad tagasi usu inimestesse
tusi, kuid noor jurist peab siiski 
minema n-ö seitsme maa ja mere 
taha, et oma printsessi juurde 
jõudma – tal tuleb ületada takistu-
sed enda sees, mis filmi alguses on 
pannud teda provintsilinna põlgu-
sega suhtuma. Suures osas kesken-
dubki film just Hugh’ sisemisele 
muutusele korporatsioonimutri-
kesest inimeseks, kes igatseb üle 
kõige armastust ja tunnet, et teda 
kuskil vajatakse.

Filmi jooksul võib küünilisemat 
inimest häirima hakata just see 
muinasjutulisus, mis tekitab tunde, 
et ei saa kõik ometigi olla nii moo-
sine ja ehk isegi imal. Aga kui kee-
gi peaks ette heitma, et asi on väga 
lihtne ja üheplaaniline, siis sellele 
ma vaidlen vastu. On hea ja kurja 
võitlus, on prints ja printsess, on 
õnnelik lõpp – mida sa hing veel ta-
had? Seda enam, et tegemist on ju 
tõepoolest ühe panga sünnilooga, 
mis romantikaga põimunult ekraa-
nil lahti rullub.

Last but not least – filmis astub 
üles ka Suurbritannia rokk-ansam-
bel Def Leppard.
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• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

Pakume puhastusteenuseid:
*Eripuhastusteenused (katlakivi eemaldus)
*Äripindade, ühistute koristusteenused
*Tänavakivi, katuste ja fassaadide survepesu

Töid teostame ökoloogiliste vahenditega.

info@solarclean.ee
+372 5148214

www.solarclean.ee

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 02.05
B-kat e-õpe 28.03 ja 30.03
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 14.04 ja 27.04
Vene keeles esmaabi koolitus 31.03

Tegeleme ainult Lääne-Virumaal

EGESTEN OÜ võtab tööleEGESTEN OÜ võtab tööleEGESTEN OÜ võtab tööle

LUKKSEPALUKKSEPA
REHVITEHNIKUREHVITEHNIKU
EHITUSTÖÖLISEEHITUSTÖÖLISE

Töö asukoht Lepna tee 1, Taaravainu küla,
Rakvere vald.

Pakume häid töötingimusi, stabiilset tööd
kindlas ja arenevas ettevõttes, vaheldusrikast
ja huvitavat tööd, väärilist tasu.

Helista ette ja tule tutvuma!
Tel. 5860 7600 Margit või saada CV personal@egesten.ee

Jõhvis Keskväljak 8
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