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TULE MÕÕDA 
OMA TERVIST
Viru Südameapteegis
Laada 20, Rakvere
Avatud E-R 8:30-18:30; L 9-15. Telefon 454 6776

21.01 kell 9-15
D-vitamiini määramine
Mõõtmise hind 13 €, kliendikaardiga 10 €

22.01 kell 10-16
Luutiheduse mõõtmine
Mõõtmise hind 4 €, kliendikaardiga 3 €

Mõõtmised eelregistreerimisega! Registreerida saab 
telefoni teel või Südameapteegis kohapeal.

Vaata lisaks: 
sudameapteek.ee/teenused

Tasuta nädalaleht17. jaanuar 2020 Nr. 2 (1081)

PÕHINUMBER

515 0068

LÜHINUMBER

1300

HELISTA!

3227222

AMETLIK FORDI JA MAZDA

ESINDUS RAKVERES

rakvere@stik.ee
www.stik.ee

   Stik Autoremont

STIK Rakvere

Vabaduse tn 12, Rakvere
   322 3855
   520 5245

VARUOSAD
HOOLDUS JA REMONT
KLAASIDE KAHJUKÄSITLUS
AVARIIJÄRGNE KAHJUKÄSITLUS

www. keemia.eeprofi

Meilt leiad parimad

puhastusvahendid Rakveres

Fr. R. Kreutzwaldi 22a, E-R 9.00-17.30

www.profikeemia.ee avatud 24/7 Tel 58 177 000

MOULD & MILDEW

STAIN REMOVER

valmislahus,

mis eemaldab

kiiresti

hallitusplekid

HALLITUSE

EEMALDAJA

1L

28.00€

THERMA-FLUID

kasutusvalmis,

tugevatoimeline

ning avab ka

kõige raskemad

ummistused

kiiresti

KIIRETOIMELINE

TORUPUHASTUS-

VAHEND

1L

30.00€

TERFOX

Katlakivi

eemaldamine

Terfoxiga on

väga lihtne

ja tõhus!

OHUTU

KATLAKIVI

JA ROOSTE

EEMALDAJA

1L

16.00€

GlasShield Wipe-on

tekitab nähtamatu hüdro-

foobse kaitsekihi ja annab

kvaliteetse ning

selge nähtavuse,

mis tagab ohutu

ja mugava

autosõidu

Klaaside nanokaitse

14.00€

Leather & vinyl cleaner

"ülim puhtus"

eemaldab kõik

ebameeldivad

plekid, kuid

samas on

piisavalt õrn

473ml

NAHA JA VINÜÜLI

PUHASTUS-

VAHEND

10.20€

SALT ELIMINATOR

Ainuke vahend maailmas,

millega eemaldada

talvesoolasid,

hoiab ära soola

ladestumise

erinevatele

pindadele

400ml

Soola eemaldaja

10.00€
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Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

MÕNE REAGA

HINNAD RAKVERE TURUL
16. jaanuaril 2020. 

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 4,50 8,00

Hapukapsas kg 1,80 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Värske kapsas kg 0,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Peet kg 0,80 1,50

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 1,00 1.50

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID
KELL 10- 14

VEEL MÜÜGIL:
tööstuskaup - jalanõud ja riided
saunavihad

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.eeg

A

v

2

v i

e

E

L
s

o2 ele

un

@ a.3nf

d
s

l d

kt

tö

Mälestati Palermo massimõrva ohvreid
Pühapäeval peeti Rakveres Palermo Punase terrori mälestus-
kivi juures tseremoonia, millega mälestati 1919. aastal seal-
ses metsas toimunud julma veretöö ohvreid. Toona hukati 
punaarmee poolt 82 inimest, kellest paljusid enne tapmist 
ka julmalt piinati.

Ühtlasi meenutati 101 aasta möödumist Rakvere linna 
vabastamisest Vabadussõjas. Rakvere vabastati punavägede 
käest Eesti ja Soome väeüksuste poolt 1919. aasta 12. jaa-
nuari ööl ja varahommikul.

Mälestustseremoonial pidas kõne Memento Rakvere 
ühingu juhataja Liina Kuusk. Palve lugesid Rakvere Kolm-
ainu koguduse pastor Tauno Toompuu ja Rakvere Jumala-
ema Sündimise õigeusu kiriku preester Aleksandr Lebedev.

Mälestuskivi jalamile asetasid pärjad paljud kohalikud 
esindusisikud nii omavalitsusliidust, linnavalitsusest kui 
erinevatest organisatsioonidest.

Liisi Kanna

K eskkonnaministeeriu-
mi juhtimisel on al-
guse saanud LIFE IP 

CleanEST projekt, mille raa-
mes parandatakse järgneva 10 
aasta jooksul Ida- ja Lääne-
Virumaa veekogumite sei-
sundit ning analüüsitakse 
võimalusi, millega seisund 
paremaks saada.

Projekt katab kokku 
240 000 hektarit, hõlmates 
ühtekokku 574 km ulatu-
ses vooluveekogusid ja ligi 
160 000 hektarit rannikuvee-
kogusid.

Keskkonnaminister Rene 
Koka sõnul on see esimene 
mastaapne ja integreeritud 
ettevõtmine Ida- ja Lääne-
Virumaa veekogumite sei-
sundi parandamiseks. „Taha-
me tuua tagasi elu nendesse 
veekogudesse, kus see inim-
tegevuse tulemusena on tuge-
valt kannatanud. Projektiga 
hõlmatud veekogumite reos-
tamise algus ulatub osaliselt 
eelmise sajandi esimestesse 
aastakümnetesse. Olen kin-
del, et mõne aasta pärast ava-
neb neis paigus juba märksa 

ilusam ja elusam pilt,“ lausus 
minister.

Keskkonnaministeeriumi 
asekantsleri Harry Liivi sõnul 
on tööde teostamine jagatud 
etappidesse. 2020. aastal on 
fookuses Rakvere linna läbiva 
Soolikaoja uuringute tegemi-
ne ja leevendavate meetmete 
väljatöötamine, jääkreos-
tuse ohutustamine Kohtla-
Nõmme endises rehviteha-
ses, Pahnimäe jääkreostus-
objektil puhastustehnoloogia 
väljatöötamine ja selle kat-
setamine, samuti Püssi paisu 
eelprojekteerimine kalade 
rändevõimaluste tagamiseks 
ning Erra jõe puhastamist 
ettevalmistavad tegevused.

„Oleme koos partneritega 
alustanud Erra jõe sängi ja 
kallaste 1,5 kilomeetri pikku-
se jääkreostuse eemaldamise 
ettevalmistamisega. Erra jõe 
põhja ladestunud pigi on ko-
hati poole meetri paksune. 
Pärast reostuse eemaldamist 
tasandatakse puhastatud alad 
ning taastatakse jõelised elu-
paigad,“ märkis Liiv.

Samuti eemaldatakse 

CleanESTi tulemusena endise 
Kohtla-Nõmme rehvide re-
monditehase territooriumilt 
umbes 1200 tonni õliseguseid 
jäätmeid ja saastunud pinnast. 
Lisaks veekogude puhasta-
misele ja jääkreostuse tõrju-
misele taastatakse Virumaa 
jõgedes kalade kudemisalasid. 
10 aasta vältel asustatakse re-
gulaarselt lõhe ja meriforelli 
maime puhastatud elupaika-
dega jõelõikudesse, eesmärgi-
ga luua isetaastuvad lõheliste 
asurkonnad.

CleanESTi puhul on tege-
mist ka pretsedenti loova pi-
lootprojektiga, kuna see sel-
gitab, kas ja kuidas saab vee-
kogude puhastamiseks kasu-
tatavaid võimalusi rakendada 
muudel objektidel nii Eestis 
kui Euroopas.

Projekti käigus saadud 
praktilise kogemuse, uurin-
gutest tehtud järelduste ja 
seire tulemuste põhjal ana-
lüüsitakse ka võimalusi vee-
majanduskavade meetmete 
uuendamiseks.

LIFE IP CleanEST projekt 
kestab kümme aastat ja kogu-

maksumus on ligi 16,7 miljo-
nit eurot. Euroopa Komisjon 
rahastab projekti 60 protsen-
di ulatuses, Eesti 40 protsen-
dine omaosalus rahastatakse 
SA KIK ja riigieelarve kaudu.

Projekti juhtpartneriks 
on Keskkonnaministeerium 
ning partnerid on Kesk-
konnaamet, Keskkonna-
agentuur, Keskkonnains-
pektsioon, Eesti Keskkonna-
uuringute Keskus, Keskkon-
naministeeriumi Infotehno-
loogiakeskus, Eesti Geoloo-
giateenistus, Maaeluminis-
teerium, Tallinna Tehnika-
ülikool, Eesti Maaülikool, 
Teaduskeskus AHHAA, Eesti 
Rahvusringhääling, Riigi-
metsa Majandamise Kes-
kus, Eesti Põllumajandus-
Kaubanduskoda, Rakvere 
linn, Narva linn, Alutaguse 
vald, Lüganuse vald, Viru-
Nigula vald, Vinni vald, Kad-
rina vald, Väike-Maarja vald, 
Ida-Virumaa Omavalitsus-
te Liit ja välispartner NGO 
Rivers Trust.

Kuulutaja

M aa-amet avaldas 
oma 30. tegevus-
aasta künnisel uued 

ortofotod, mis katavad üle 
poole Eestimaast hõlmates 
suuremad asulad ja lõuna-
poolse osa. Ortofotod on 
tehtud 2019. aasta kaardis-
tuslendudel kogutud mater-
jali põhjal ja neid saab vaadata 
Maa-ameti geoportaalis.

„Maa-amet tähistab tä-
navu oma 30. tegevusaasta 
täitumist. Tänu aastatega 
täiustunud tehnikale ja ko-
gemustele on ortofotode 
kvaliteet pidevalt tõusnud,“ 
ütles Maa-ameti peadirektor 
Tambet Tiits. „Ka ortofotode 
kasutusvaldkond üha laieneb, 
neid ei kasutata ainult kaar-
distamise alusmaterjalina, 
vaid ka põllumajandustoetus-
te kontrollimisel, juriidilise 
tõendusmaterjalina ja planee-
ringute alusena, aga ka ette-
võtlustegevuse kavandamisel 
ja mujalgi,“ lisas Tiits.

Ortofotode lahutusvõime 
jääb vahemikku 10–25 senti-
meetrit, tiheasustusaladel on 
see suurem ja hajaasustuses 
väiksem. Sellise lahutusvõi-
me juures on ortofotolt lisaks 

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

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

Virumaa veekogumite 
parandamisse panustatakse ligi 17 miljonit

Üle poole Eestimaast sai taas 
kaetud värskete ortofotodega

• 10-sentimeetrise ruu-
milise lahutusvõimega 
asulad: Tallinn ja suur osa 
Harjumaast (Keila, Saue, 
Harku, Keila-Joa, Kloo-
ga, Kiili, Vaida, Aruküla, 
Raasiku, Luige, Maardu, 
Viimsi, Lagedi, Loo, Jüri, 
Assaku, Kangru, Tabasalu 
jt), Tartu, Pärnu, Sillamäe, 
Kunda, Rakvere, Aseri, 
Haljala, Väike-Maarja, Jõ-
geva, Mustvee, Järva-Jaani, 
Tapa, Paide, Türi, Kuus-
alu, Kehra, Kohila, Rapla, 
Märjamaa, Haapsalu, 
Kärdla, Paldiski, Loksa.
• 16-sentimeetrise ruumi-
lise lahutusvõimega asulad: 
Narva, Kohtla-Järve, Jõhvi, 
Püssi.
• 20-sentimeetrise ruumili-
se lahutusvõimega kevadine 
lehevaba lend katab lõuna-
poolset osa Jõgevamaast, 
Tartumaad, Põlvamaad, Võ-
rumaad, Valgamaad ja ida-
poolset osa Viljandimaast.
• 25-sentimeetrise ruumilise 
lahutusvõimega suvine lend 
katab Saaremaad, suuremat 
osa Pärnumaast ja lääne-
poolset osa Viljandimaast.

Kaardil on näha, millise ruumilise lahutusvõimega fotod eri piirkondades tehti. Foto: Maa-
amet

hoonetele ja teedele erista-
tavad väiksemad rajad, aiad, 
okas- ja lehtpuud jne.

Ortofotodega saab tutvuda 
Maa-ameti kaardirakenduses 
või WMS-teenuses. Need on 
saadaval ka avaandmetena.

Ortofotode puhul on tegu 
töödeldud aerofotodega, mis 
kajastavad looduses esinenud 
olukorda ülelennu hetkel. 
Ortofotode aluseks olevad 
aeropildid ja kõrgusandmed 
on kogutud spetsiaalsete 

kaardistuslendude käigus, 
mida tehakse igal aastal poole 
Eestimaa kaupa – kordamöö-
da Eesti põhja- ja lõunapool-
ne osa. Suuremate asulate 
ortofotod uuendatakse igal 
aastal. Kaardistuslennud toi-
muvad ilusa ilmaga kevadel ja 
varasuvel, mil maa on vaba-
nenud lumikattest ja taimes-
tikuga veel katmata.

Kuulutaja

Mälestuskivi jalamil lugesid palve Rakvere Kolmainu koguduse pastor Tauno Toom-
puu (vasakul) ja Rakvere Jumalaema Sündimise õigeusu kiriku preester Aleksandr 
Lebedev. Foto: Kristel Mänd
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Rakvere riigigümnaasiu-
mi ideekonkursi pari-
maks valiti arhitektuuri-
büroo Salto ideelahen-
dus „Pargielu“, millest 
võistluse žürii hinnangul 
võib saada linna uus 
sümbol.

Liisi Kanna

Riigi Kinnisvara, Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ja Eesti 
Arhitektide Liidu korraldatud 
Rakvere riigigümnaasiumi 
(L. Koidula 11b) arhitektuuri-
konkursi tulemused kuulu-
tati välja möödunud reedel 
Rakvere linnavalitsuse valges 
saalis.

Tseremoonial osalenud ha-
ridus- ja teadusminister Mai-
lis Reps märkis, et selja taga 
on pikk tee, alates aruteludest 
selle üle, kas riigil on vaja 
koolivõrku arendada kuni 
tänapäevase hariduskeskuse 
olemuse mõtestamise ning 
lõpuks ideekonkursiside tule-
musteni välja.

„Kui vaatame 2020. aas-
tat, siis mina julgen öelda, 
et üks märksõna sellel aastal 
on kindlasti riigigümnaasiu-
mid,“ lausus minister, lisades, 
et paikasid, kus tänavu riigi-
gümnaasiumi ehituseks n-ö 
kopp maasse panna plaani-
takse, leidub Eestimaa erine-
vates nurkades.

„Ja mul on siiralt hea meel, 
et ka Virumaa südames Rak-
veres see otsus väga pika ja 
põhjaliku kaalumise tulemu-
sena tehtud sai. Ja nüüd on 
oluline, et see saaks omaks 
võetud kohaliku rahva poolt. 
Ootan huviga järgnevaid 
samme,“ sõnas Mailis Reps.

Aktiivne osavõtt
Konkursile laekus tähtajaks 
16 tööd ning lõpliku valiku 
langetamiseks pidi žürii ko-
genema kaks korda. Võitjaks 
valiti arhitektuuribüroo Salto 

Haridus- ja teadusminis-
ter Mailis Repsil oli li-
saks riigigümnaasiumi 
võidutöö väljahõikami-
sele teinegi põhjus Rak-
vere külastamiseks – 
toimus Rakvere Ameti-
kooli õpilaskodu pidulik 
avamine.

Liisi Kanna

Rakvere Ametikooli õpilas-
kodu projekteeris BOA OÜ 
ning arhitektuurilahenduse 
autoriteks on Anto Savi, Jür-
gen Lepper, Margus Soonets 
ja Kaidi Piirimets. Tegu on 
igati kaasaegse hoonega, mis 
vastab liginullenergia nõue-
tele. Väliselt on õpilaskodu 
planeeritud minimalistlikult 

lihtne: neljakorruseline ja 
ristkülikukujuline. Uues õpi-
laskodus on kohti 200 inime-
sele.

Lisaks valmis ka mitme-
otstarbeline spordiväljak ja 
jalgrataste hoiuruum ning 
parkla õpilaskodu kasutajate-
le ja külalistele.

Haridus- ja teadusminister 
Mailis Reps märkis, et hoone 
on oluline ka tulevase riigi-
gümnaasiumiga seoses. „Rak-
vere Ametikooli ühiselamu ei 
ole ainult õpilaskodu kutse-
hariduse õpilastele, kes põhi-
kooli järgselt siia tulevad, 
vaid on ka koduks kõigile 
neile, kes tahavad siin ennast 
täiendkoolitada ning vastab 
tõenäoliselt ka nende laste 
ootustele, kes tahavad kauge-
malt tulevasse gümnaasiumi 
tulla,“ sõnas minister.

Rakvere linnapea Triin Va-

Vasakult: Rakvere Ametikooli direktor Kuno Rooba tutvustamas õpilaskodu Rakvere linna-
peale Triin Varekule ning haridus- ja teadusminister Mailis Repsile. Foto: Liisi Kanna

Ametikooli õpilaskodu kuulutati avatuks

rek avaldas lootust, et mõnin-
gatel juhtudel võiks ruume 
kasutada ka linna asutused. 
„Rakvere linnal on alati olnud 
ametikooliga hea koostöö ja 
ma usun, et nii see ka jätkub. 
Võibolla on siin võimalus 
meie allasutustel, nii spordi-
keskusel kui kultuurikesku-
sel, kooli hooajavälisel ajal 

teatud linnasündmuste puhul 
sõlmida kokkuleppeid ma-
jutuse kasutamiseks,“ arutles 
linnapea.

Ametikooli direktor Kuno 
Rooba tunnustas kõiki asja-
osalisi. „Täna hing sees hüp-
pab rõõmust. Kõik need lu-
badused, mida nurgakivi pa-
nemisel nii ehitaja kui Riigi 

Kinnisvara meile andsid, on 
saanud teoks,“ avaldas direk-
tor heameelt.

„Oleme tänulikud selle üle, 
et Rakvere Ametikool on saa-
nud oma kauaoodatud õpilas-
kodu. See õpilaskodu on väga 
hubane välja kukkunud. Ja 
väga palju inimesi on sellesse 
protsessi panustanud,“ lausus 
Rooba, misjärel andis ehitu-
sega tihedalt seotuile üle koo-
li tänukirjad.

Peatöövõtjaks olnud AS 
Merko Ehitus juhatuse lii-
ge Jaan Mäe rääkis avamisel, 
et hoone ehitus kulges igati 
plaanipäraselt. Ka tõi ta väl-
ja, et huvitav ja ühtlasi teatav 
väljakutse on ehitada hoonet, 
kus tööd jälgivad ka tuleva-
sed kolleegid. „On ju teada, et 
Rakvere Ametikool koolitab 
ka ehitusmeistreid ja -spetsia-
liste ning kindlasti tehti selle 

ehituse peale ohtralt ekskur-
sioone,“ sõnas Mäe.

Õpilasomavalitsuse nimel 
sõna võtnud Markel Saar 
võrdles õpilaskodu sibulaga, 
millel on mitmeid kihte. Ran-
ge esmamulje all peitub teine 
kiht, mis on peidus tubades 
ja võimalustes. „Kõvasti roh-
kem privaatsust, igas boksis 
oma köök ja dušinurk. Ilm-
selt pole me esimese nädala-
ga veel kõiki võimalusi mär-
ganud ja proovinud,“ nentis 
Saar.

„Kolmas kiht saab elani-
ke kujundatud. Iga seal vee-
detud hetkega muutub tuba 
hubasemaks. Ilmselt vormub 
ka just sellele hoonele iseloo-
mulik kambavaim. Võib-olla 
on veel neljas, viies, kuueski 
kiht, mida avastada,“ mõtisk-
les esmakursuslane Saar.

Selgus Rakvere riigigümnaasiumi võidukavand

I deekonkursi preemiafond on kokku 24 000 eurot. I koht 
9000 eurot, II koht 7000 eurot ja III koht 5000 eurot. Er-
gutuspreemiaid anti välja kaks ning kokku summas 3000 

eurot.
Arhitektuurikonkursi teine koht läks ideekavandile „Vah-

vel“, mille esitas konkursile arhitektuuribüroo Kuu ning au-
toriteks on Liis Juuse, Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Kristo Põllu-
aas ning Juhan Rohtla.

Kolmanda koha saavutas ideekavand „Väljakool“, autori-
teks Tõnu Laanemäe, Karlis Lauders, Rita Laudere, Zane 
Kalniņa ning Rasa Grāvīte arhitektuuribüroost Symptom 
Arhitekt OÜ ja SIA Lauder Architects.

Ergutuspreemia võitsid ideekavandid „Dialoog“, autoriks 
Egon Metusala ja Liis Uustal arhitektuuribüroost MA OÜ 
ning „Pesakast“ arhitektuuribüroo Molumba ning autorid 
Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan ning Tamara Nesic.

Võidutöö ideekavandi autorid Maarja Kask ja Ralf Lõoke auhinda vastu võtmas. Foto: Liisi 
Kanna

ideekavand „Pargielu“, mille 
autorid on Maarja Kask, Ralf 
Lõoke ja Martin McLean.

„Olid tugevad tööd ja raske 
oli valida. Siin võiks teosta-
da rohkem kui ühe,“ kinnitas 
žürii liige, Rakvere linna-
arhitekt Angeelika Pärna.

„50 ja rohkem aastat ei ole 
Rakveres ühtegi koolimaja 
püstitatud. Ainult remonti-
sime koguaeg. Ma arvan, et 
see on meil šanss järgmiseks 
sajandiks. Meil on põhjust 
olla rahul. Õige mitu nendest 
majadest võiks siia püsti pan-
na,“ sõnas ka Rakvere linna-
volikogu esimees Mihkel 
Juhkami.

„Väga paljud riigigümnaa-
siumite ideekonkursid olid 
oluliselt väiksemate osalejate 
arvudega. See näitab, et see 
paik kõnetab,“ rõõmustas lin-
navolikogu esimees.

Juhkami väidet paiga kõ-
nekuse kohta kinnitas ka üks 

võidutöö autoritest Maarja 
Kask. „Võib-olla põhjus, miks 
see arhitektidele niivõrd at-
raktiivne oli, on just see asu-
koht. Krunt, mis ühelt poolt 
on piiratud reljeefse suure 
pargialaga, teiselt poolt aja-
looliste mälestistega. Ja samas 
sekkub sinna jõuliselt selline 
natuke irdne liiklusmaastik,“ 
kirjeldas arhitekt ülesande 
keerukust.

Angeelika Pärna märkis, 
et esmalt vaadatigi, milline 
väljak ideekavandites kuju-
neb. „Rakverre on tekkimas 
uus sõlmpunkt, mille ümber 
asub kultuuri-, haridus- ja 
terviseasutusi. Kuid sõlm on 
veel natuke lahti. Kõigepealt 
vaatasimega linnaruumilist 
lähteülesannet – milline väl-
jak kujuneb,“ lausus linnaar-
hitekt.

„Seejärel analüüsisime 
juurdepääse, kust õpilased 
sisse liiguvad ja kas see on 

väljakuga suhestatud. Hoo-
ne sees oli põhiküsimuseks, 
milline on väljaspool klassi-
ruume olev ruum. Mida on 
võimalik seal koos teha? Kas 
tekkib kvaliteetalasid? Kus 
on need funktsioonid, mida 
on võimalik ristkasutada?“ 
tutvustas Pärna hindamise 
aluseid. „Ja lõpuks vaatasime 
seda n-ö nahka, mis sinna 
peale on tõmmatud.“

Mis iseloomustab 
võidutööd?
Žürii protokollis kirjeldati 
võidutööd järgmiselt: „Võidu-
töö on arhitektuurselt vor-
milt jõuline ja teistest selgelt 
eristuv. Koolihoone maht 
loob märgilise aktsendi kogu 
Rakvere linnale. Riigigüm-
naasiumi hoonest võib saada 
uus Rakvere linna sümbol. 
Põhjapoolne hooneosa suhes-
tub rohkem pargiga ja avab 
kaugvaated üle väljaku ole-

masolevale Rakvere gümnaa-
siumi hoonele.“

Pärna sõnul loeti tugevus-
teks uue sümboli loomist, 
tõusvat reljeefi järgivat sise-
ruumi ehk astmelisust, selget 
ja loogilist ruumide paigutust 
ja grupeerimist ning seda, et 
üldala väldib igavaid koridore 
ja loob suurepärased eeldused 
kvaliteetse interjööri tekkeks.

Võidutöö teine autor Ralf 
Lõoke märkis auhinna vastu-
võtmisel, et töö koostami-
sel lähtuti mõistagi võimsa 
krundi olemusest ning püüti 
luua võimalikult avatud, vaba 
ja läbipaistev keskkond. „Et 
hoone klassikalises mõttes 

kooli ei meenutaks,“ selgitas 
autor.

„Ootame väga projekteeri-
mist, sest linn, millel on nii 
äge keskväljak, tekitab jul-
gust, et arhitektuurne mõte 
töötab siin hästi,“ oli Lõoke 
ootusärev.

Järgmisena korraldab Riigi 
Kinnisvara AS väljakuuluta-
miseta läbirääkimistega han-
kemenetluse projekteerimis-
tööde tellimiseks ideekon-
kursi võitjaga. Gümnaasiumi-
hoone ehitustöid rahastatakse 
Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ning riigieelarvelistest 
vahenditest.

Võidutöö „Pargielu“. Fotod: Riigi Kinnisvara
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Innove ootab huvilisi 
inspiratsiooni-
programmi
SA Innove ootab inimesi 
liituma inspiratsiooniprog-
rammiga „Jah, õpetajaks!“, 
mille eesmärk on innusta-
da ja toetada neid, kes taha-
vad teha karjääripööret ja 
asuda või naaseda õpetaja-
ametisse.

27. veebruaril algav 
programm koosneb nel-
jast moodulist ja vältab 
maikuuni. Program-
mi viiakse läbi üle Ees-
ti. Toimuvad seminarid 
ning osalejad kohtu-
vad õpetajate ja kooli-
juhtidega ning töövarju-
tavad neid, et saada aim-
dust õpetajatööst. Samuti 
valmistavad osalejad ette 
koolitunni ja viivad selle 
ka reaalselt läbi, et proo-
vida kätt õpetajaametis. 
Programmi jooksul val-
mib koostöös juhendajaga 
personaalne tegevusplaan, 
kus kaardistatakse edasised 
tegevused, mida õpetaja-
ametisse tööle asumiseks 
on vaja astuda.

Programmi kandideeri-
mise tähtaeg on 9. veeb-
ruar. Lisainfot programmi 
ja kandideerimisprotsessi 
kohta leiab Innove kodu-
lehelt.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 17. jaanuar 2020 5TÖÖ

Rakvere Ametikoolis 
toimetavad neli nais-
õpetajat erialadel, mida 
traditsiooniliselt mees-
te ametiteks on tembel-
datud. Uurisime, kui-
võrd nad ise ühiskonnas 
imekspanu tunnetavad, 
kuidas hindavad kutse-
õpingute staatust hari-
dusmaastikul ning mil-
listest põhimõtetest 
õpetajatöös lähtuvad.

Liisi Kanna

Liis Veerg, Helen Trus-
ka, Evely Vassar ja Hanna-
Liina Lillepalu on kõik asu-
nud Rakvere Ametikooli töö-
le viimase kahe aasta jooksul, 
olles ise ka sama kooli vi-
listlased. Neist kolm esimest 
on tänaseks juba ka alusta-
nud ülikooliõpinguid kutse-
pedagoogika alal.

Kuivõrd õpetajaameti va-
limist propageeritakse prae-
gusel ajal aktiivselt ning selle 
populaarsus on kasvutrendis, 
ei tasuks siinkohal uute õpe-
tajate tuleku üle imestada. 
Küll aga võivad nii mõnegi 
„vanakooli mehe“ panna ül-
latuma nende nelja naise hu-
vitavad ja oma soo esindajate 
hulgas mitte kõige traditsioo-
nilisemad erialavalikud.

Hanna-Liina on ehituseri-
ala õpetaja, täpsemalt vii-
mistluse. Liis õpetab auto-
maalreid. Helen ja Evely on 
aga keevitajate õpetajad. Kui 
Hanna-Liina erialavalik oli 
algselt seotud koduehitusega, 
siis teisi ajendas soov millegi 
uue järele.

„Pärast klienditeenindajana 
töötamist mõtlesin, et pean 
midagi ette võtma, õppima 
midagi huvitavat! Autod ja 
mootorrattad on mulle alati 
meeldinud. Tulin automaal-
riks, sest arvasin, et auto-
tehnik on minu jaoks natuke 
liiga palju,“ jutustas Liis.

Nii Helen kui Evely olid va-
rem omandanud juuksuri eri-
ala. „Omakeskis naljatame, et 
keevitusosakonda võetaksegi 
ainult juuksur-keevitajaid,“ 
muigas Helen.

Evely oli varem katsetanud 
lausa trobikonda ameteid, 
enne kui selle õige leidis – 
juuksur, kaubandusökonoo-
mik, küünetehnik, massöör, 
kokk. Ja viimaks keevitaja.

Üllatusmomente esineb
Kuigi Hanna-Liina, Liisi, 
Heleni ja Evely erialavali-
kuid võib jätkuvalt nimeta-
da pigem naiste hulgas vähe 
levinuks, siis väga tugevat 
stampmõtlemist või koguni 

negatiivset suhtumist nemad 
ühiskonnas kogenud ei ole.

Üllatusmomente esineb 
aga sellegipoolest, peamiselt 
uute tutvuste loomisel. „Kui 
ülikooli astusin ja küsiti, mis 
erialal olen ning vastasin, et 
automaaler, siis oli küll ini-
mestel imestus näol,“ meenu-
tas Liis.

„Just see üllatusmoment, 
kui ütled oma eriala. Siis va-
hel tundub küll, et mõeldak-
se: „Tütarlaps ju!“ lisas Han-
na-Liina.

Helen märkis, et imekspanu 
on olnud tajutav ka täiskasva-
nud õppijate puhul: „Keevitu-
ses toetame teinekord ka täis-
kasvanute koolituse läbivii-
mist. Seal osalevad tihtipeale 
üle keskea meesterahvad, kel-
le jaoks on küll ütlemata ül-
latav, et tulevad naisterahvad 
ja hakkavad neile selgitama, 
kuidas ja mida teha.“

Kuid naiste sõnul aktsep-
teeritakse neid täielikult ja 
mingisuguseid probleeme ol-
nud ei ole. Ka teismelised on 
õpetajad igati omaks võtnud. 
„Eks alguses pandi proovile 
ikka. Aga ma arvan, et see ei 
tulene sellest, et oled naiste-
rahvas, vaid et oled uus,“ 
arutles Helen.

Kui esmakohtumistel võib 
naiste erialavalik mõnd ini-
mest üllatada, siis sama vald-
konna sees kummaliselt ei 
vaadata ning ollakse igati toe-
tavad.

Ametikoolide maine
Rääkides aga sildistamisest, 
siis ka kutsekoolid olid teatud 
aegadel põlu all. Seegi müüt, 
et ametikooli lähevad muudes 
koolides mitte hakkama saa-
vad inimesed, on naiste sõnul 
tänaseks täielikult kummuta-
tud.

„See on täiesti aegunud väi-
de!“ toonitas Hanna-Liina. 
„Kunagi võib-olla oli nii, aga 
praegu tulevad kutsekooli ka 
nelja-viielised, puhtad viieli-
sed,“ lisas ta.

„Järjest enam on ka õpi-
lasi, kellel on keskharidus 
olemas ja tulevadki ainult 
eriala omandama. Üha roh-
kem on ka ümberõpet. 
Heaks näiteks võib tuua, et 
meil on praegu ühes rüh-
mas lihtsustatud õppe-
kavaga õpilane, kes ei ole 
täismahus põhikooli läbinud, 
ning samas rühmas on kahe 
kõrgharidusega noormees,“ 
rääkis Helen.

„Müüdi purustamist kin-
nitab ka see, et hästi paljud 
kolmanda kursuse lõpetajad 
lähevad kõrgkooli edasi õp-
pima,“ lisas Evely. „Selle sama 
põhjaga, mis siit on saadud. 
Ei ole mingisuguseid lisa ette-
valmistustunde matemaatika 
või eesti keele eksami soori-

Ametikoolis jagavad oskuseid 
hakkamist täis noored naised

Vasakult: Hanna-Liina on ehituseriala õpetaja, täpsemalt viimistluse. Liis õpetab automaalreid. Evely ja Helen on aga keevitajate õpeta-
jad. Foto: Liisi Kanna

kus kõik on sunnitud oma pa-
nuse andma. Tiimitöös ongi 
oluline, et igaühel leidub oma 
tugev külg ja neid tuleb kom-
bineerida, mitte nii, et tuge-
vamad teevad ära,“ selgitas ta.

„Praktikaalade puhul – ega 
vist väga vahet pole, mis eri-
alal – oled pigem osa koos-
tööst, mitte see, kes klassi ees 
suunab ja käseb,“ kinnitas ka 
Helen. „Sa mitte ainult ei aita 
õpilastel omandada teadmisi, 
vaid neil on ikkagi vaja saavu-
tada käeline osavus,“ jätkas ta.

Õpitakse vigadest
Ka on keevitamise eriala 
õpetajate sõnul väga oluline 
selgitada tegevusi õpilastele 
arusaadavate näidete abil. „Sa 
pead oskama info nende keel-
de panna. Pead käigu pealt 
suutma luua seosed, millest 
õpilased aru saavad. Jalapealt 
leiutamine käib hommikust 

tamiseks. Kes tahab õppida, 
õpib igal pool,“ jätkas ta.

Õpetajaks 
ei plaanitud saada
Kui Liis ja Helen jäid ameti-
kooli õpetajateks vahetult 
pärast vastava eriala lõpe-
tamist, siis Hanna-Liina ja 
Evely osalesid aastaid ka n-ö 
töömaailmas, enne kui kooli 
tagasi jõudsid. Õpetajaks hak-
kamine polnud aga neist kel-
legi otsene plaan, pigem isegi 
vastupidi.

Evely rääkis, et tal on sugu-
võsas palju pedagooge. „Olen 
kõrvalt näinud, kui raske 
see töö tegelikult on. Ütlesin 
koguaeg, et mina mitte kunagi 
õpetajaks ei hakka. Aga kuna 
ettevõttes olin uute tootmis-
tööliste väljaõpetaja, siis sai 
sellest loogiline jätk,“ nentis 
Evely, lisades, et kui uusi töö-
lisi tuli välja koolitada kahe 
nädala jooksul, siis õpilaste 
valmistumine kutseeksamiks 
toimub palju pikema perioodi 
jooksul ning tööd saab rahuli-
kult ja põhjalikult teha.

Ka Hanna-Liina hakkas 
esmalt oma eelmises töö-
kohas uusi töötajaid juhenda-
ma. „Oma töö oli natuke juba 
minu jaoks ammendunud ja 
siis mõtlesin, et äkki peaksin-
gi õpetama,“ meenutas ta.

Sarnaselt Evelyle olid ka 
Helen ja Liis veendunud, et 
õpetajaid neist kunagi ei saa, 
ja ülikooli ka ei astu, aga läks 
teisiti.

„Tegime karjääritundides 
kunagi ametisobivuse testi, 
sealt tuli välja, et sobin kas 
ohvitseriks või õpetajaks. 
Hakkasin naerma selle peale 

muidugi,“ meenutas Helen. 
„Ma ei ütle, et valisin selle tee, 
aga tundub, et mööda test ka 
ei pannud, mulle ikkagi sobib 
õpetajaamet,“ jutustas Helen, 
kes pärast ametikooli lõpeta-
mist sujuvalt sinna ka tööle 
asus.

Ka Liis kutsuti vahetult 
kooli lõpu järel õpetajana kätt 
proovima. „Minu õpetaja läks 
ära ja kutsuti asendajaks. Tu-
lin, proovisin ja siis pakuti 
juba päriselt kohta,“ jutustas 
Liis. „Mulle sobib – iga päev 
on erinev, alati on huvitav. 
Kõik ei ole küll ilusad päevad, 
aga alati on huvitav,“ rääkis 
ta.

Nimetavad 
end juhendajateks
Terminit õpetaja Liis siiski 
enda kohta aga ei kasutaks. 
„Minu jaoks sõna õpetaja on 
natuke palju. Olen pigem 
praktiku juhendaja,“ selgitas 
ta.

„Mina olen kohe kursuse-
ga alustades öelnud, et ma 
ei ole õpetaja,“ kinnitas ka 
Evely. „Olen pigem kogenum 
meeskonna liige. Oskan võib-
olla vastata küsimustele, mis 
tekkivad. Ja kui ei oskagi, 
siis leian inimese, kelle poole 
pöörduda, et need vastused 
saada,“ selgitas ta.

„Ma ei seisa klassi ees ja ei 
suuna paremale-vasakule, 
vaid teen reaalselt kõik õpi-
lastega kaasa, mida nemad 
tunni ajal praktikalaboris tee-
vad,“ jätkas Evely.

Evely peab oluliseks ka 
meeskonnatöö õpetamist. 
„Näiteks alustan sageli tundi 
mõne meeskonnamänguga, 

õhtuni,“ muigas Helen.
Hanna-Liina tõi aga esile, et 

talle on õpetamisel abiks töö-
kogemus lennukite värvijana. 
„Esmalt pean saama nad kuu-
lama, sest teatud määral tuleb 
rääkida ka teooriast. Mulle 
meeldib tuua oma töökoge-
muse põhjal näiteid, see teki-
tab huvi. Protsess on ju sama, 
vahet ei ole, kas värvid lennu-
kit või seina,“ sõnas ta.

Liisi sõnul on hea lasta õp-
pida vigadest. „Demonstree-
rin ja lasen järgi teha. Lasen 
neil oma vigu teha ning nen-
de vigade alusel selgitan, mis 
pidanuks tegema, et tulemus 
oleks parem. Seejärel saavad 
õpilased uuesti proovida,“ 
kirjeldas ta õppeprotsessi. 
„Sest kui teeksin koguaeg 
kõik ette, siis nemad ei õpiks 
midagi, ainult mina ise õpik-
sin.“

„Mulle on samuti meeldi-
nud küsida, miks mingi viga 
tuli ja kuidas seda vältida, et 
õpilane oskaks ise ära selgita-
da, mida peab teisiti tegema,“ 
kinnitas Hanna-Liina.

Ka Evely peab oluliseks 
individuaalset lähenemist ja 
koos õpilasega vigade ana-
lüüsimist: „Vaatame konk-
reetset tööd ja arutleme koos, 
et õpilane õpiks nägema ja 
mõtlema. Sellest tekkib seos. 
Kui ma lihtsalt vastan miks-
küsimusele ära, siis ta ei hak-
ka seda protsessi endas läbi 
töötama.“

Helen tõi lõpetuseks esi-
le, et olgu tegu õpetaja või 
õpilasega, oluline on saada 
eduelamusi. „Õpilasel on vaja 
aegajalt tunda, et ta saab hak-
kama, tal läheb kõik hästi. Ja 
alustaval õpetajal on sama-
moodi. Infot ja ülesandeid 
tuleb meeletus koguses ning 
kui sa ei tunne eduelamust 
kasvõi väikestest asjadest, siis 
on frustratsioon alguses ker-
ge tekkima. Kui aga pisikesi 
eduelamuis otsida, siis on jälle 
energiat,“ lausus ta.
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TÄNA MAAILMAS

ARVUSTUS

Täna 247 aastat tagasi, 
17. jaanuaril 1773. aas-
tal ületas maailma kõigi 
aegade üks kuulsamaid 
meresõitjaid ja maade-
avastajaid James Cook 
esimese eurooplasena 
lõunapolaarjoone.

Allan Espenberg

Briti kapten James Cook 
(1728–1779) sai maail-
makuulsaks tänu kolmele 
ümbermaailmareisile, mil-
le ta sooritas aastatel 1768–
1779. Ta uuris oma reisidel 
Vaikse ookeani saari, Põhja-
Ameerika rannikut, Austraa-
lia idarannikut ja teisi piir-
kondi.

On räägitud, et Cook oli 
veidi inimlikum maadeuurija 
ja meresõitja kui tema teised 
tolleaegsed ametikaaslased: 
ta kasutas põliselanike vastu 
vägivalda alles siis, kui see oli 
vältimatu, aga teistel juhtudel 
püüdis aborigeenidega sõbra-
likult läbi saada.

Mindi otsima 
lõunamandrit
Cooki teise ümbermaailma-
reisi üheks eesmärgiks aasta-
tel 1772–1775 oli üles otsida 
„lõunamaa“ ehk Antarktis, 

mis uskumuste järgi paiknes 
kusagil lõuna pool Austraa-
liat. Sellest, et lõunapolaar-
joone taga võib asuda suur 
kontinent, räägiti juba väga 
iidsetel aegadel, kuid selle 
kohta polnud olemas min-
geid tõendeid ja pikka aega ei 
püüdnudki keegi sinna jõuda.

Vene teadlane Mihhail Lo-
monossov (1711–1765) oli 
näiteks veendunud, et An-
tarktis on olemas ja teatas 
isegi selle võimaliku asukoha: 
„Kaugel lõunas, Hea Lootuse 
neeme ja Magalhãesi väina 
vahel asub suur, jääga kaetud 
maa.“ Veel lisas Lomonossov, 
et lõunas on jääd tunduvalt 
rohkem kui põhjas.

Cooki merereis algas 13. 
juulil 1772. aastal, kui laevad 
Resolution (Cooki juhtimisel) 
ja Adventure (kapten Tobias 
Furneaux’ juhtimisel) lah-
kusid Plymouthi sadamast ja 
võtsid kursi Kaplinnale Lõu-
na-Aafrika Vabariigis. Lae-
vade pardal oli palju teadlasi, 
kelle uuringud ümbermaa-
ilmareisi käigus rikastasid 
märkimisväärselt teadmisi 
lõunalaiuse kohta.

30. oktoobril 1772. aastal 
jõudsid laevad Kaplinna, kus 
ekspeditsiooniga liitus Root-
si bioloog ja botaanik Anders 
Sparrman, kes varem oli käi-
nud teaduslikel uuringutel 

Mikk Targo on tuntud Eesti 
muusik ja helilooja, kes äsja, 
möödunud detsembris tähis-
tas oma kuuekümnendat juu-
belit. Targo tahtis kunagi saa-
da vaid heaks trummariks – 
ongi kaunis ammu selle ameti 
peal Muusik Seifis olnud ning 
ansamblis Vitamiin mängis ta 
löökpille ja laulis. Praegu on 
Targo Eesti Autorite Ühingu 
juhatuse esimees.

„Sellele kolmikplaadile ko-
gusin kokku 60 oma parimat 
laulu, mis mingil kummalisel 
moel läbi minu isiku on siia 
ilma sündinud. Valikute te-
gemisel oli kõige keerulisem 
otsustada, mida võtta ja mida 
jätta, sest ühtekokku on minu 
kui laulukirjutaja kontol 

üle 200 laulu,“ annab Targo 
plaadiümbrisel teada.

Jah, tegemist on äärmiselt 
mahuka kolmik(kogumik)
albumiga, kus lõputult palju 
materjali peal. Iga ketas sisal-
dab praktiliselt maksimaalse 
võimaliku arvu lugusid, iga 
plaat keerleb-pöörleb 78 mi-
nutit!

60 parimat laulu esitab 
ühtekokku 40 artisti. Keda 
siin kõike pole, sisuliselt an-
takse oluline peegeldus Eesti 
popmuusika ajaloost, alates 
aastast 1976 kuni selle aasta 
novembrini välja. Värskeim 
lugu kannab nime „Only You“ 
ja seda laulab Tuuli Velling.

Aga teiste seas Targo kogu-
mikul olevatest rahva suur-

soosikutest rääkides – Ivo 
Linna, Tõnis Mägi, Vello 
Orumets, Anne Veski ja na-
tuke hilisema korra pop-
sangaritest-sangarinnadest 
Code One, 2 Quick Start, 
Getter Jaani, Laura jne.

Targo ehk tuntuim ja läbi 
aegade armastatuim poplaul 
on võrratu „Karikakar“, mida 
algselt esitas Marju Länik ja 
mis valiti 2017. aasta rahva-
hääletusel Raadio 2 kuulajate 
poolt saja aasta hitiks number 
üks. Loomulikult leiab sel-
le kogumikust. Samuti need 
superlööklaulud „Sa haa-
ra kinni mu käest“ (Tõnis 
Mägi), „On küll hilja“ (Code 
One), ajakohane „Head uut 
aastat“ (Marju Länik) jt.

Lisaks, Targo lugu „One 
World“ esitab maailmakuu-
lus ansambel Earth, Wind 
& Fire. Nagu Targo on tun-
nistanud, see olevatki olnud 
bänd (olevat olnud inpirat-
siooniallikaks), miks ta ise 
üldse muusikat tegema hak-
kas!

Põnev seik seegi, et õige 
mitmed Targo suurepäras-
test paladest kõlavad eri ver-
sioonides, erinevate artistide 
poolt nende ainulaadse kolo-
riidiga ülepuistatult. Näiteks 
menulugu „Neiu mustas klei-
dis“ teevad nii 2 Quick Start, 
Jaan Sööt kui Must Hunt.

Hinne: 8/10

Ülo Külm

Mikk Targo, „Mikk Targo 60 parimat laulu – 40 esitajat“

1773: James Cook purjetas üle lõunapolaarjoone

Hiinas ja Lõuna-Aafrikas. 
Kolm nädalat hiljem lahkus 
eskaader Kaplinnast ja kurss 
võeti lõunasse.

Novembri lõpus ja det-
sembri alguses otsis Cook 
kahe nädala jooksul nn Üm-
berlõikamise saart – maa-
tükki, mida esmakordselt oli 
märganud Prantsuse mere-
mees Jean Baptiste Charles 
Bouvet, kes aga ei suutnud 
määrata selle koordinaate 
õigesti. Oletati, et saar asub 
sadade miilide kaugusel lõu-
na pool Hea Lootuse nee-
mest. Tänapäeval kannab see 
asustamata maatükk Atlandi 
ookeani lõunaosas Bouvet’ 
saare nime. Kuna saare otsin-
gud ei andnud tulemusi, siis 
otsustas Cook sõita veel roh-
kem lõuna poole.

Sõit üle 
lõunapolaarjoone
Mereteel tabas Cooki ja tema 

meeskonda hulk ohtusid ja 
pettumusi. Näiteks 11. det-
sembril 1772 nägid Reso-
lutioni madrused enda ees 
ootamatult midagi väga suurt. 
Arvati, et ongi jõutud lõuna-
mandrini, aga peatselt selgus, 
et tegu oli lihtsalt hiiglasuure 
jäämäega.

Aga 17. jaanuaril 1773. 
aastal ületasid James Cooki 
laevad esmakordselt ajaloos 
lõunapolaarjoone (inglise 
keeles Antarctic Circle), lae-
vast Resolution sai aga samal 
päeval esimene laev, mis on 
sõitnud nii kaugele lõunas-
se. Lõunapolaarjoone teeb 
teatavasti eriliseks asjaolu, 
et sellest joonest lõuna pool 
esineb polaarööd ja polaar-
päeva. Lõunapolaarjoon läbib 
ainsa mandrina Antarktist. 
Analoogset paralleeli põhja-
poolkeral nimetatakse põhja-
polaarjooneks.

Kuigi pärast lõunapolaar-

joone ületamist avastati mitu 
saart, siis Antarktika vaate-
välja ei suudetud jõuda. Aga 
tormi ajal ja paksus udus 8. 
veebruaril läksid laevad Re-
solution ja Adventure lahku 
ning kaotasid teineteise sil-
mist. Cook püüdis järgmise 
kolme päeva jooksul küll lei-
da teist laeva, kuid edutult.

Samas oldi taolise võima-
lusega arvestatud juba enne 
merereisile minekut, mis-
tõttu kaptenid Cook ja Fur-
neaux leppisid kokku, et kui 
nad peaksid merel lahku mi-
nema, siis saavad nad kok-
ku Kuninganna Charlotte’i 
väinas Uus-Meremaa juures. 
Nii juhtuski ja 1773. aasta 
mais kohtusid kaks laeva taas. 
Sealt siirduti edasi lääne suu-
nas, kuid pärast mitut eba-
õnnestunud katset tungida 
läbi paksu jää, otsustas Cook 
oma meeskonnaga, et lõuna-
mandrit ei eksisteeri. See oli 
loomulikult ekslik otsus.

Siiski oli sellel katsel otsida 
üles lõunamanner ka mõnin-
gaid positiivseid tulemusi. 
Nii avastas Cook ja kandis 
kaardile mitu saart, nagu 
näiteks Uus-Kaledoonia, 
Sandwich, Lõuna-Georgia, 
Norfolk. Veel tõestas Cook, 
et Uus-Meremaal pole mingit 
pistmist Antarktikaga, kuna 
tegemist on arhipelaagiga 
(rühm tekkelt ja geoloogili-
selt ehituselt enamasti sama-
seid, lähestikku paiknevaid 
saari, mis on lähimast mand-
rist eraldunud maismaa-
osad – toim.). Cooki vaatlu-
sed ja põhjalikud aruanded 
abistasid paljusid järgmisi 
ekspeditsioone.

Lisaks arvas Cook, et lõuna-
laiustel ei eksisteeri min-
geid suuri maa-alasid, mis-
tõttu sealkandis uusi otsin-
guid teostada pole mõtet. 
Cook oli ka veendunud, et 
kui Antarktika ongi olemas, 
siis pole selleni võimalik jõu-
da lausjää tõttu. Kuigi An-

tarktikat tollal ei avastatud, 
oletati, et see on koloniaalse 
ekspansiooni ja ka teaduse 
mõttes täielikult kasutu mais-
maa. Olgu öeldud, et Antark-
tika avastati ligi pool sajandit 
hiljem, 1820. aastal, kuigi pal-
jud ekspeditsioonid olid juba 
19. sajandil mandrile väga lä-
hedale jõudnud.

Kas Antarktikat 
nähti juba varem?
Mõningatel andmetel oli te-
gelikult esimeseks inimeseks, 
kes ületas lõunapolaarjoone 
Hollandi meresõitja Dirck 
Gerritszoon Pomp (1544– 
u 1608), kes 1599. aasta lõpus 
jõudis väga lähedale Antark-
tikale. Nimelt lähenes Ma-
galhãesi väinale viis Hollandi 
kaubalaeva, kuid äkitselt puh-
kenud torm surus ühe laeva-
dest, mis kandis nime Blijde 
Boodschap, kaugele lõunasse 
üle lõunapolaarjoone.

Kui ookean rahunes, siis 
märkasid meremehed enda 
ees tundmatut lumist ranni-
kut. Laeva kapten Dirck Ger-
ritszoon oletas, et ta on jõud-
nud lõunamandrini, mistõttu 
tekkis mõte isegi randuda. 
Aga kuna laeval nappis toidu-
aineid ja ravimeid, siis polnud 
selleks õige aeg. Pealegi kar-
deti uut tormi. Nii otsustas 
kapten, et meremeeste elud 
on teadusavastustest tähtsa-
mad ja andis käsu naasta Ma-
galhãesi väina.

Ka Hispaania maadeavas-
taja ja meresõitja Gabriel de 
Castilla (1577– u 1620) sat-
tus 1603. aastal Magalhãesi 
väinas tormi kätte ning võis 
samuti ületada lõunapolaar-
joone ja näha lõunamandrit. 
Kuid nagu hollandlasegi pu-
hul ei eksisteeri selle kohta 
täpseid tõendeid. Mõlemad 
reisimehed võisid näha mit-
te maismaad, vaid suuri jää-
mägesid, mida pidasid saar-
teks.

Maadeavastaja James Cook. Foto: wikipedia.org
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KUHU MINNA
Rakvere Teater
17.01 kl 19 „Onu Vanja“ s/m, lav. Eili 
Neuhaus
17.01 kl 19 „Nagu peeglis“ v/m, lav. Madis 
Kalmet
18.01 kl 19 „Lendas üle käopesa“ s/m, lav. Eili 
Neuhaus
18.01 kl 19 „Ükssarvikute farm“ v/m, lav. 
Urmas Lennuk
21.01 kl 19 „Kuni ta suri“ v/m, lav. Peeter 
Raudsepp
22.01 kl 19 „Nagu peeglis“ v/m, lav. Madis 
Kalmet

23.01 kl 19 „Hullemast hullem“ s/m, lav. 
Elina Purde

Gustavi Maja
23. jaanuar kell 18.30 Peeter Liivi loeng 
„Veregrupidieet“
30. jaanuar kell 18 Mai Agate Väljataga 
loeng „Raamidest välja“
Venitustund E ja R kell 8.30, K kell 18.30
Info ja registreerumine tel 553 5871, 
www.gustavimaja.eu

M öödunud nädalal 
käivitus eesti kirja-
nike muuseumide 

ühisprojekt „Staarese“, mis 
seab igas kirjaniku muuseu-
mis fookusesse ühe eseme, 
mida võib pidada muuseumi 
eriliseks aardeks.

„Kõige paremini saab 
ehk staareseme ideest aru 
Louvre’i ja „Mona Lisa“ võrd-
lust tuues,“ selgitas projekti 
üks eestvedajaid Egle Adams. 
„Inimesed lähevad sinna 
muuseumisse ennekõike selle 
ühe maali pärast, aga vaata-
vad kokkuvõttes ka palju teisi 

kunstiteoseid. Meie tahame 
samuti kutsuda inimesi üles 
tulema ennekõike vaatama 
seda üht, erilise loo ja auraga 
eset, aga sellega koos saama 
terviklikumat pilti kirjanikust 
ja temaga seonduvast.“

Igast staaresemest valmis 
lühike videoklipp, mis on lei-
tavad veebilehel www.kirja-
nikemuuseumid.ee ning mis 
kuni maikuuni on eetris ka 
ERR kultuuriteadetes. Klippi-
des astuvad üles tuntud kirja-
nikud, näitlejad ja ühiskonna-
tegelased, näiteks õiguskants-
ler Ülle Madise, näitlejad Priit 

Loog ja Ain Lutsepp, kirja-
nikud Vahur Afanasjev, Eda 
Ahi, Mart Juur jt. Ühtlasi 
valmis ka pikem lavastuslik 
klipp, kus Toomas Nipernaa-
di kutsub kirjanikele külla.

Projekti teostas Eesti Kir-
janike Muuseumide Ühing 
Eesti Kultuuriministeeriumi 
toetusel. Videoklippide teks-
tide autor on Kaupo Meiel. 
Videod teostasid Raido Pedak 
ja Sten Kaalma.

Kuulutaja

Kõrgetasemelises draa-
mas „Pommuudis“ süü-
distavad firma naistöö-
tajad ülemust seksuaal-
ses ahistamises. Film 
põhineb tõsielu-
sündmustel.

Tõnu Lilleorg

Filmi tegevus toimub paa-
ri nädala jooksul 2016. aasta 
suvel, mil kogub hoogu USA 
presidendivalimiste kam-
paania. Mõjuka telejaama 
Fox News uudisteankur Me-
gyn Kelly (mängib Charlize 
Theron) pärib valimisdeba-
tis teravalt kandidaat Donald 
Trumpilt tema suhtumise 
kohta naistesse, mille kohta 
on ilmunud avalikkuse ette 
vastakat infot. Muide, osad 
kaadrid selles stseenis on do-
kumentaalsed. Saatejuhi ja 
kandidaadi vahel tekib konf-
likt ning Megyn märkab koh-
kumusega, et tema bossid ei 
astu tema kaitseks välja.

Põhjus selleks on lihtne – 
Foxi vaatajatele presidendi-
kandidaat meeldib ja vaadata-
vuse huvides eelistavad tele-
jaama juhid jääda tagaplaani-
le. Selline asjade käik muidugi 
morjendab Megynit ja ta jääb 
äraootavale positsioonile. Tä-
helepanelikud vaatlejad näe-
vad olukorras, kus telejaam 
ei kaitse oma ajakirjanikku, 
teatavat ebakõla.

Samal ajal tegutseb telejaa-
ma peaprodutsent Roger Ai-
les (John Lithgow) oma sisse-
töötatud rajal. Mees usub, et 
telepublikul peab olema kogu 

Kirjanike muuseumid 
kutsuvad staaresemeid vaatama

Teleajakirjanikud liftis, vasakult Charlize Theron, Nicole Kidman ja Margot Robbie. Foto: 
kaader fi lmist

Vaikne torm telejaamas

aeg midagi ekraanilt vaada-
ta. Tema veendumuse järgi 
mõjuvad vaatajatele magne-
tina miniseelikutes naissaa-
tejuhtide jalad, mida ta käsib 
pidevalt kaadris hoida.

Samas on fookus jalgadele 
telejaama soolises atmosfää-
ris vaid välimine kiht. Aega-
mööda ilmneb, et Ailesi käe-
kirja juurde kuuluvad ka 
märksa otsesemad soovid 
naistöötajatele, kellele vastu-
tasuks pakub ta kohta ekraa-
nil. Gretchen Carlson (Nicole 
Kidman) keeldus omal ajal 
bossi soove rahuldamast ja 
langes seetõttu saatejuhtide 
hierarhia lõppu. Noor töö-
taja Kayla (Margot Robbie) 
satub peaprodutsendi uueks 
huviobjektiks.

Ja korraga saabub pomm-
uudis, et vallandatud 
Gretchen on esitanud pea-
toimetaja vastu hagi seksuaal-
ses ahistamises. Kogu tele-
jaam lööb kihama. Olukorda 
ei tee lihtsamaks ka üks USA 
firmakultuuri juurde käiv 
põhimõte. Nimelt usutak-
se, et on väga mage kaevata 
oma bossi peale, inimese pea-

le, kes on su tööle võtnud ja 
võimaluse andnud.

Filmis näeb väga tähele-
panuväärseid näitlejatöid, 
millest kaks on saanud Oscari 
nominatsiooni. Nimelt või-
vad rolli eest „Pommuudises“ 
saada kuldmehikese parima 
naisnäitleja kategoorias ala-
ti sarmikas Charlize Theron 
ja naiskõrvalosa kategoorias 
võrratu Margot Robbie. Sel-
gus saabub juba paari nädala 
pärast, kui Oscari gala aset 
leiab.

Esile peab tõstma ka John 
Lithgow` rolli, kes sai tun-
tuks 90-ndate teleseriaalis 
„Kolmas kivi päikesest“. Mui-
du sportlikus vormis näitleja 
on grimmi ja eriliste rasva-
patjade abil tehtud väga pak-
suks meheks. Tegelases näeb 
kõhedat segu tema enda sise-
misest ebakindlusest, suure-
pärasest telealasest vaistust 
ja väändunud moraalsest 
palgest.

Laiemalt esitab film küsi-
muse, kas ja kuidas inimeste 
sisemine tundlikkus ja si-
semine tõde peaksid saama 
väljenduda.
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KINNISVARA

• Müüa soodsalt maja Rakvere 
linnas. Krunt 935 m2  Tel 5683 
4029

• Müügiks ettevalmistuse 
eesmärgiks on muuta kin-
nisvara pilkupüüdvaks ning 
suurendada potentsiaalsete 
ostjate arvu. Selle tulemusena 
väheneb objekti turul oleku 
aeg ning suureneb võimalus 
müüa võimalikult kõrge hin-
naga. http://www.mlcp.eu Tel 
5456 6677

• Müüa Tapa linnas 1toaline 
keskküttega korter, II korrus. 
Hind 16 000 €. Tel 511 0478

• Müüa Rakveres Seminari tn 
1toaline mugavustega korter. 
Helistada tel 5347 3267

• Müüa Rakveres Võidu tänaval 
1toaline korter, III korrus (re-
noveerimisele minevas majas). 
Hind 27 000 €. Tel 5340 5540

•  Müüa renoveeritud 2toaline 
korter. Rakveres. II korrus. Tel 
508 8917

• Müüa Väike-Maarja ale-
vikus 2toaline ahiküttega 
renoveeritud korter. Hind 
19 900 €. Tel. 511 0478

• Müüa otse omanikult 2toali-
ne keskküttega korter Aseris, 
Metsa 4. Korter on 48,9 m2, 
toad eraldi, suur kinnine rõdu, 
IV korrus. Majas toimiv ühistu. 
Huvi korral helista tel 502 4847

• Müüa 2toaline korter Vinnis, 
II korrus, rõduga, renoveeri-
tud maja, remonti vajav. Hind 
19 000 €. Tingimisvõimalus! Tel 
5805 0872

• Müüa Kadrina alevikus 
3toaline avar keskküttega 
korter. Hind 34 900 €. Täp-
sem info tel 511 0478

• Müüa (ka järelmaksuga) või 
üürile anda (tagatisraha nõue) 
Tapal eriplaneeringuga korter, 
3 tuba+ köök, 2 x dušš, 2 x WC, 
saab kasutada soovi korral 2 
eraldi 1toalise korterina, ahi-
keskküte + õhksoojuspump 
+ 2x konditsioneer, möblee-
ritud, 5 min. rongipeatuseni. 
Võimalik ehitada pööningu-
korter-keldris saun. Üür 100 €/ 
korter + maksud. Hind 26 000 
€. Vahetus variandid. Tel 5648 
8989  

• Müüa 3toaline korter, 64 
m2, 3/5, Rakvere kesklinnas, 
Võidu 70, läbimaja planee-
ringuga korter, rõdu. Korteri 
juurde kuulub keldriboks ja 
parkimiskoht. Hind 59  000 €. 
Tel 5551 8067

• Müüa ¾ majast Tapal. Krunt 
900 m2. Tel 5562 7956

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
ŠKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
ŠKODA SUPERB     1,9TD              
03 
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

VAHETUS
• 2toaline korter (38,7 m2) 
Rakveres vahetada suurema 
vastu, võib olla 2toaline. Tel 
5388 7749

OST
• Soovin osta võimalikult odava 
1toalise ahjuküttega korteri 
Kunda linnas. Tel 5848 7128

 • Ostan 1- või 2toalise kor-
teri Tapa linnas. Tel 511 0478

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

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

• Ostan 2-3toalise korteri Rak-
veres. Tel 504 5560

• Soovin osta korterit Rakvere 
või selle lähisümbrusesse. 
Otsin korterit, mis vajab reno-
veerimist. Majas peaks olema 
toimiv ühistu. Helista tel 5623 
4766

• Ostan Võsul maja või kinnis-
tu. Tel 5451 0535

• Ostetakse talukoht või kin-
nistu vanema majaga Lää-
ne-Virumaal või Järvamaal 
(hooned võivad vajada remon-
ti). Võimalik vahetada korteri 
vastu Tapal. Kõik pakkumised 
on oodatud. Tel 511 0478

• Ostan garaaži Rakveres, re-
monti vajava, võib pakkuda ka 
korras garaaži. Tel 5566 6811 
või anlermaesepp@gmail.com

• Ostan maad. Tel 520 7616, 
maaost@mail.ee

VÕTAN ÜÜRILE

• 3-liikmeline perekond soovib 
üürida Rakveres või selle lä-
hiümbruses 3toalist korterit. 
Oleme korralikud ja puhta 
taustaga üürnikud. Tel 514 
1269

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Rakveres 1toali-
ne kõigi mugavustega korter, 
III korrusel koos mööbliga ja 
tehnikaga. Hind 200 €/kuus + 
kommunaalmaksud. Tel 5646 
6926

• Anda üürile alates 1.veebrua-
rist renoveeritud korter Tapal 
Üleviste 10. Korter on 2toaline 
54 m2 + rõdu. Üür 250 € + kom-
munaalmaksud. Tel 5595 1893

• Üürile anda 2toaline k.m 
korter, (1 tuba jääb omaniku 
kasutada). Rakvere kesklinnas. 
Edaspidise ostuvõimalusega 
otse omanikult. Tel 5463 3095 
soovi avaldada smsiga, ise 
helistan.

• Anda üürile 2 toaline mu-
gavustega möbleeritud korter 
Rakveres, Küti tn. Üüri hind 
190€+kommunaalmaksud. Tel 
527 0058

• Üürile anda 2toaline kõigi 
mugavustega möbleeritud 
korter kesklinnas. Hind 250 
€ + kommunaalkulud. Tel 521 
9328, Veljo 

• Anda üürile 2toaline ahju-
küttega möbleeritud korter 
Laekveres, üüri hind 90 € + 
elekter, vesi. Tel 527 0058

• Anda üürile kõigi mugavus-
tega 2toaline korter. Tel 502 
9052

ÄRIPINNAD

• 14 aastat tegutsenud ham-
baravikabinet (63m2, si-
sustatud), anda rendile või 
müüa Rakvere bussijaama 
vastas. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 pikap, 1993. a. 
Äsja toodud Saksamaalt või va-
hetada garaaži vastu Rakveres 
või Pärnus. Tel 529 1004

• Müüa väga heas korras 
Citroën C4, 2007. a, 2.0, ben-
siin. Eestist uuena ostetud. 
Auto punane. Rooste puu-
dub. Auto 3 uksega. Mahukas. 
Midagi remonti ei vaja. Pikk 
ülevaatus. Läbisõit 190 000 km. 
Tulge kohale ja veenduge, auto 
väga korralik. Hind 2300 €. Tel 
5632 3142

•Müüa Ford Fo cus Chia 
1,8TDCi 03//2003.a. 74kw 
universaal, helesinine metal-
lik, hooldusraamat, konditsio-
neer, 4xel.aknad, hea varustus, 
kehtiv ül, 04/2020, roosteta, 
mõlkideta, korralik, soodsalt! 
Rakvere Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station 
Wagon 01/2006.a. 77KW uni-
versaal, hõbedane, konditsio-
neer, 2xel.aknad, valuvelgedel, 
korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Peugeot 207 Trendy 
11/2009. a. 1.6HDI, 66kW, tur-
bodiisel, tumesinine metallik, 
luukpära, 5 ust, hooldusraa-
mat, konditsioneer, el. aknad, 
korralik, superökonoomne 4-5 
l/100 km kohta! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Škoda Superb 1.9TDI, 
05/2006. a. 77kW, turbodiisel, 
kirsipunane metallik, sedaan, 
kliima, el.aknad, veokonks, 
jne, korralik, läbinud tehnilise 
ülevaatuse 06/2020, superöko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Toyota Yaris 1,3 64 kw 
2006 a. Hall, heas korras. Tel 
517 4193

• Müüa Totota Avensis Verso 
(2002) varuosi. Info tel 5822 
2300

• Müüa Volkswagen Golf 
5 Variant Trendline 1.9tdi 
01/2008.a. 77kw, tumesinine 
metallik, turbodiisel, univer-
saal, täiuslik hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, ül. 
02/2020, korralik, superöko-
noomne, soodsalt! Tel 5903 
7780 Rakvere

• Müüa Volkswagen Bora 
2005. a, sedaan 1.9, TDI, 74kW, 
väga heas korras, diisel. Hind 
2200 €. Tel 5302 9943

• Müüa Volkswagen Golf 1.9, 
TDI, 66kW, 2003. a. universaal, 
väga heas korras. Hind 1900 €, 
diisel. Tel 5340 7805

• Müüa VW Golf Variant 1,8, 
1995. a, 66kW, must toonklaas, 
konks, topelt veljed, uus sum-
muti jooks, põhi keevitatud, 
karbid vahetatud, ÜV märts 
2020 või varuosadeks. Iga päev 
sõidus. Hind 700 €. Tel 523 6447

• Müüa Volvo XC60 2010. a, 2,4 
diisel. Tel 502 8156

• Müüa 2005. a  mootorratas 
Yamaha FZ-6N R4, 72kW, 
bensiin. Hind 2250 €. Tel 
5592 4229

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

• Ostan sõidukeid, kaubikuid 
ja maastureid igas seisukorras! 
Võib remonti vajada! Lää-
ne-Virumaal tulen kohale 1h 
jooksul. Helista ja saate teada 
palju teie sõiduki eest pakume! 
Tel 5309 2650

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid. Võivad olla seisnud, 
remontivajavad, ilma ülevaa-
tuseta, heas korras jne. Pakun 
head hinda. Sobivusel tulen 
kohe järgi. Tel. 5357 7108

• Ostan kokku kõiki sõiduau-
tosid ja maastureid! Ainsaks 
kriteeriumiks on hea hind! 
Tulen kohe järele! Pakkuda 
võib ka rikkega ja avariilisi!

• Soovin osta veneaegset külg-
korviga mootorratast. Tel 
5346 6841

• Ostan autode katalüsaato-
reid ja tahmafi ltreid. Hinnad 
5-1000 €. Täpse hinna tead-
miseks on vaja kas koodi kati 
pealt, pilti või haarata telefon ja 
helistada! Facebook/katitakso. 
Tel 5190 0942. Töötan iga päev!

• Ostan igas seisus sõidu-
keid, puksiiri võimalus, ar-
velt kustutamine. Tel 504 
0457

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/kaubikuid/maastureid! 
(Ülevaatuseta, rikkega, seisvaid 
jne.) Tel 5565 9595

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan ZIM mootori osi. Tel 
5558 5956
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VEOTEENUS JA RENT

• Kolimine ja veoteenus. Tel 
5552 8487

 

• Veo- ja kolimisteenus. 
Tagaluuktõstuk. Kandejõud 
3 t furgoon 6,1 m pikk, 2,4 m 
lai ja 2 m kõrge. Tel 5810 5969

• VEO- JA TÕSTETEENUS. 
Kandevõime 12 t. Tel 5307 8178

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

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vaja-
dusel kaasas kaks tublit abilist. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 
0360

• Veoteenus Ford Transiti 
kaubikuga (furgoon 1,8 x 1,8 
x 3,9, taga luuk, 750 kg). Tel 
5557 8804

• Veoteenus kaubaveo-bussi-
ga. Tel 5810 5142

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas 
teostab puksiirteenust 1,30 
€/km ja tunnitöö 30 €/h. Ren-
dime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10meetrine 
redel 6 € - 24/h. Tekstiilipe-
sur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Meta-
bo (230) 6 € - 24/h. Tõstetööd 
kraanaga MAZ, kilomeeter 
objektile 1,30 € ja tunnihind 
40 €. Noole pikkus 14,5 m ja 
tõstevõime 12,5 t. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Kolimis- ja transporditee-
nus kaubikuga. Tel 5553 0770

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

V j k li i t

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ANVORA OÜ TEGELEB 
PINNASE- JA KAEVETÖÖDEGA.

(20 T KUMM-ROOMIKUD)
TEL 524 6521

* 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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

TEENUSED

• Valmistame võileivatorte, 
suupistevaagnaid. Tel 5194 
5291

• Otsin tegijat kes vahetaks 
MB B klassil 2015a ara soodsalt 
salongiradika Tel 502 5069

• Müüme, paigaldame, hool-
dama remondime soojus-
pumpasid. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. 
*UUED ÕHKSOOJUSPUMBAD 
AL. 395 EUR. *ÕHK-VESI SOO-
JUSPUMBAD. Tel 5656 4857

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eks-
press OÜ. Tel 5194 4298, 5381 
9930

EHITUSTEENUS

• Siseviimistlus (pahteldus, 
värvimine, tapeetimine, plaa-
timine). Tel 504 5560

• Teostame korterite ja era-
mute lammutus-, ehitus-, 
remondi- ja viimistlustöid. 
Rakvere. Info tel 5633 3903

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

•  Katuse vahetus, fassaadi 
ja siseviimistlustööd, samas 
müüa katuseplekki. Tel 5379 
0577

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

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

• Hoonete renoveerimine, 
sisetööd, saunad. Tel 5646 
0674

• Teostame kõiki ehitus-ja 
lammutustöid  ning prahi 
utiliseerimist. Pikk töö koge-
mus. Töö kiire ja korralik. Tel 
5604 0360

• Teostan ehitus ja remondi-
töid, terrasside ja abihoonete 
ehitus, lammutus ja renovee-
rimine. Tel 5390 0769

• Teostame erinevaid suure- 
ja väiksemahulisi üldehitus-
töid nii sees kui väljas. Helista 
tel 5668 4415 ja küsi pakkumist!

• Teostame siseviimistlus-
töid, vannitoa remonti. Tel 
567 8007

• Siseehitus, restaureerimi-
ne, remonditööd Rakveres ja 
Lääne-Virumaal. http://www.
siseehitus.live

• Teostan vannitubade ja sau-
nade ehitus-ja remonditöid, 
terasside ja kõrvalhoonete 
ehitust.  Tel 505 7584

• Lammutustööd koos sodi 
äraveoga. Tel 5380 0863

• Teostame lammutus-, re-
mondi- ja ehitustöid. Tel 5309 
7465

• Teen plaatimistöid koos 
juurde kuuluvaga (krohvimi-
ne, betoneerimine, kanalisat-
sioontorude paigaldamine…). 
Tel 5606 9271

• Teostan erinevaid remont 
ja ehitustöid. Tehtud tööle 
garantii. Tel 522 6408

• Salvkaevude puhastamine 
ja remont. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid 
Lääne-Virumaal. Tel 5693 8220. 
E-mail: Initex@hotmail.com

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

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, üldehitus, antiikkrohv, 
kindakrohv. Tel 5897 9293, 
Ehmes OÜ

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

• Ehitus, viimistlus, soojustus, 
lammutus. Tel 504 5560

• Firma teostab katuse-, 
fassaadi- ja üldehitustöid. 
Tel 5553 0770

• Korterite ja vannitubade 
remont. Tel 5553 0770

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

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

• Korterite remont, eramu-
te ehitus, lammutustööd. 
Tel 5360 0003

• Teostame lammutus- ja 
koristustöid, samas ka pra-
hivedu. Tel 5553 0770

• Teostame kõiki ehitus-ja 
lammutustöid ning prahi uti-
liseerimist. Pikk töö kogemus. 
Töö kiire ja korralik. Tel 5604 
0360

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

• Pleki kantimisteenus: 
aknaplekid, sokliplekk, pa-
rapetid, kõik erikujulised ja 
standardplekid. Tel 553 9330

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

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

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

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

• Pottsepatööd, küttekollete 
remont. Tel 5647 2716

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Vaiko. Tel 
5552 8487

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

• Teostan erinevaid elektri-
töid. Hind kokkuleppel. Tel 
5689 4149

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632
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ROOLINE OÜ 
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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

• 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

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

A&O meeskond 
teostab 

järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrvalhoo-
nete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, kõn-
niteed
 katuste ehitus, katusetööd
 vundamentide ja soklite 
soojustamine, soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

• 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)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

Ø Toruabi ja avariide 
likvideerimine
Ø Veevarustussüsteemid
Ø Kanalisatsioonisüsteemid
Ø Ventilatsioonisüsteemid
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
Tallinn / Harjumaa / 

Lääne- ja Ida-Virumaa
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

Jõgisalu, Aasuvälja küla, Vinni vald,
Lääne-Virumaa, 46702

Küte
Elekter
Üldehitus
Viimistlus
Ventilatsioon
Projektijuhtimine
Santehnilised tööd
Saunade ehitamine
Saunamaterjalide müük

Tel: 524 7349
werner.jogisalu@gmail.com

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 
24 h
 nõudepesumasina paigaldus
 boilerite paigaldus/hooldus
 radiaatorite paigaldus/
hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük
 septikute paigaldus/müük

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 5566 6811

MUUD TEENUSED
• Võtame vastu tellimusi sise 
ja välislahenduste tegemiseks 
puidust. Lihtsamad kuuriuk-
sed, lillekastid, terrassid, rõ-
dud, piirded, fassaadi laudise 
vahetus ja värvimistööd. Tal-
visel perioodil võib pöörduda 
ka mööbli korrastamisega. Tel 
5397 7005

• Korteriühistu heakorra-
teenus www.mlcp.eu Tel 5456 
6677

• Teen valgustust, kultuuride 
hooldust, liinialused, ohtli-
kud puud, Lääne-Virumaal. 
Tel 5353 9288, areholst@gmail.
com

•  Vajad majapidamises abi 
või hooldajat Rakvere piirkon-
nas? T&Teenus OÜ toetab sind. 
Helista! Tel 5347 5132

• Eramute, korterite, konto-
rite koristus. Tel 5456 6677, 
www.mlcp.eu

• Pakun koristusteenust. Era-
mute, korterite, väiksemate 
kontoriruumide, olmeruumide 
koristus. Rakvere piires (Lää-
ne-Virumaal). Tel 5391 0536, 
normkoristus.ee

• Pillimees mängib kandlel ja 
laulab rahvalikke viise; ühis-
laul, tants. Asendan õhtujuhti. 
Tel 5345 5970, Heino

• Kandlemeister müüb D5, 
D6, D7, C11 väikekandleid; 21 
keelse Bs, C, D, F, G + minoo-
rid linkidega viisikandle, laste 
kandleid. Tellimisel G7 ja C 
või D9. Igasuguste kannelde 
remont. Tel 5345 5970, Heino

• Ostame vanametalli. Vanad 
traktorid, kombainid jne, kõik 
on raha! Head hinnad. Trans-
port multilift veokiga, millel on 
haarats ja kraana. Montaaž. Pa-
kume meeskonda gaasilõikuri-
tega. Konteinerite rent. Head 
hinnad! Maksmine arvega või 
sularahas. Tel 5190 0942

• Rentida kümblustünni Lää-
ne-Virumaal Väike-Maarja 
vallas 30 €/24 h, tagatisraha 50 
€. Tel 5304 0689

• Renditöötajad Tel 504 0457

• Meristo õigusbüroo. Põh-
ja 25, Rakvere. Tel 514 1346, 
e-post meristomonica@gmail.
com. Aitame ikka

• Pehme mööbli riide, polstri 
ja vedrude vahetus, veo või-
malus. Tel 3227 822, 506 1547

• Keldrite-, pööningute-, 
kuuride-, puhastamine ja 
prahi ära vedu. Tel 5553 0770

• Tantsumuusika üheme-
hebändilt. Õhtu juhtimine. Tel 
514 9885

• FELIX BAND, soodne. Tel 
5559 3419

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

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Kasutatud laua- ja sülearvu-
tite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume 
Rakvere, Ed. Vilde 14/1. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule 
läbi. Vaata ka www.hss.ee

• Raamatupidamine algdoku-
mentidest kuni majandusaasta 
aruandeni. Tel 5301 6084
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• Müüa soodsalt saetud ja lõ-
hutud kuivi küttepuid. Miini-
mumkogus 2 rm. Tel 504 5632

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt küttepuid 
koos veoga. Asume Kadrina 
lähedal. Tel 5199 4895

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

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632

• Müüa Sangla turbabriketti 
84 tk alusel, puitbrikett 96 tk 
alusel, kivisüsi 50/100mm – 25 
kg kotis, 1 t. Kuiv 30 cm lepp - 
2.50 €, kask - 3 €. 40 l võrkkotis. 
Tel 5373 3626

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

4 kW - 5278 €
6 kW - 5309 €
8 kW - 5422 €
10 kW -  5593 €
13 kW - 5732 €

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

   Tegemist on finantsteenuste reklaamiga,  tutvu tingimustega 
   www.varalaen.ee ning pea vajadusel nõu spetsialistiga. 
   Näiteks 5 000 euro laenamisel 1 aastaks intressiga 14% a. on 
   krediidi kulukuse määr 15,76% ning laenu brutosumma 5 387 
   eurot. Tegevusloa nr 4.1-1/169

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

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

Motopood

JAANUARIS TÜHJENDUSMÜÜK, 
HINNAD ALL.

ATV ja KROSSIKAD

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

KODU

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

• Müüa külmkapp „Snaige“. 
Hind 10 €. Tel 5660 3265

• Müüa sügavkülm „Minsk“ 18. 
Hind 15 €. Tel 5660 3265

• Müüa kruustangid 30x18cm. 
Tel 5660 3265

• Müüa elektrimootor „Fran-
siga“ 3kW, 1300 pööret. Tel 
5660 3265

• Müüa vaskkaabel painduv 
3+1+1 soonte arv. 45 jooksvat 
meetrit, 6-10 m2 soone mõõt. 
Tel 5660 3265

• Müüa alumiinium õõnes 
profi il 3x6x0,5 cm, 30 jooksvat 
meetrit. On ka lühemaid. 50 
jooksvat meetrit on pikemad. 
Tel 5660 3265

• Müüa raamid 2x1 m, 2 tk. 
Materjal sobib konstruktsioo-
nideks ja aiapostideks. Tel 5660 
3265

• Müüa sauna voodirilauda 
(termolepp). Tel 5380 0863

• Müüa saunakeris puukütte-
ga. Tel 5380 0863

• Müüa kreissaag. Tel 5562 2948

• Müüa kreissaag, aidakaal. Tel 
5343 0632, õhtuti! 

• Müüa Dormeo madrats sood-
salt. Tel 5362 4501

• Müüa uued Dormeo madrat-
sid soodsalt. Tel 5685 2009

• Müüa heas korras kudumis-
masin Empisal Knitmaster. Tel 
5691 5810

OST

• Ostan Norma/Salvo ja teisi 
NSVL-aegseid mänguauto-
sid ning vanu 1970-1990. a 
valmistatud Vene 1/43 mu-
delautosid. Tel 529 1288

• Ostan saunaahju, malmahju 
või metall kamina. Tel 5801 
9086

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan võrri, motika nende 
varuosi ja muud tehnika kola. 
Tel 503 1849

• Ostan kruustangi, alasi, töö-
laua, vahvliküpsetaja, õlle-
ankru jne rauakola. Tel 503 
1849

• Ostan kristall portselan arsise 
varajane tarbeklaas nõusid ja 
esemeid. Tel 5616 5761

•  Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja- tarvikuid. Paku julgesti. Tel 
5616 5761

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

• OSTAN veneaegseid ja 
vanemaid raamatuid, teh-
nikaajakirju, mööblit, raha-
sid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, foto-
sid, kellasid, fototehnikat, 
raadio, taskunuge, laua-
nõusid, ehteid ja palju 
muud. Kõik vana huvitab - ka 
kolimisjäägid! Tel 5872 5458

• Ostan kristall portselan arsise 
varajane tarbeklaas nõusid ja 
esemeid. Tel 5616 5761

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

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

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

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

• Ostan võrri, ka mittetöötava, 
nende osi (rattad, mootorid 
jne) ja õlleankru. Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel 
või kolimisel seisma jäänud 
esemeid, pakkuda võib kõike, 
ka kallimaid esemeid. Tel 503 
1849

• Ostan nõukaaegse vahvli-
küpsetaja, Vana Toomase 
lambi, vanu tasku- ja käekelli 
ja muud kila-kola. Esemed 
võivad vajada parandamist. 
Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan veneaegseid vanu 
malmradiaatoreid. Tel 5553 
0770

• Ostan s oojaõhupuhuri 
250W-500W. Tel 5349 9628

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud. Sanglepp, lepp, metsa-
kuiv kuusk. Tel 5192 4320

• Müüa küttepuud. Kask (pik-
kus 30cm) ja metsakuiv okas-
puu (pikkused 30, 50cm). Tel 
5884 1611

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

• Soodsad küttepuud järg-
miseks talveks. Müüa toored 
küttepuud (lepp, haab) koos 
kohale toimetamisega. 30 cm 
– 27 €/kantmeeter (puistu), 
35cm kuni 60cm – 35 €/m3 
(laotult). Helista ja küsi lisa. Tel 
5559 0853

• Müüa kuivad kase ja leht-
puu küttepuud, võrkkottides 
50 l. Transport Rakveresse 
tasuta. Tel 5370 3399

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

• Müüa kaminapuid 40 l võr-
kudes, lepp 2,7 €, sanglepp 2,8 
€, kask 3 €, saar 3,2 €. Vedu Rak-
vere piires tasuta. Tel 508 4872

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

VÕIMALUS SAATA  LÕIKERIISTAD 
TERITUSSE KA KAUGEMALT, KASU
TADES ITELLA SMARTPOSTI, DPD VÕI 
OMNIVA  TEENUST. Pakile kirjutage 
Pirelian OÜ ja üldtelefon 5180 949 ning 
sihtkoht Vändra Konsum. Lisage kind-
lasti  ka enda telefon ja andmed pa-
kiautomaadi kohta, kuhu töödeldud 
lõikeriistad tagasi saata.

Õ Õ

Nugade ja kääride teritus Vändras
JAHINOAD

KÖÖGINOAD
KOKANOAD JA 

KÄÄRID
Teritus professionaalsel 

terituspingil. Võimalus muuta ka 
lõiketera kaldenurka.

Pirelian OÜ
518 0949

pirelianteenused@gmail.com
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BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
HÖÖVELMATERJALI

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Hind sisaldab transporti!

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Tel 513 3618
Võidu 2c, Rakvere

HIND160 EUR/ALUS

SUUR 
LÕPUMÜÜK
TEEME RUUMI 
UUELE KAUBALE

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246 HULGILADU MÜÜB
Heik 3 €, 

Skumbria 3 €, 
Forelli filee 8.50 €, 

Broileri pugu 1.50 €, 
BR Maus 4 €, 

Mere ahven 4 €, 
Sea süda 1.40 €.

Näpi tee 1
Tel 322 0722

Viru Halud OÜ 
müüb kõrge 

kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

• Kvaliteetne 
kasebrigett 

195 €/alus (960 kg)
• Kuiv lepp 26 cm 

võrkkotis 40 l 
2,90 €/kott

• Kuiv lepp 55 eur/rm

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

Müüa Rakveres
korralikku

KUIVA KÜTTEPUUD
 (40 l võrgus, 30 cm lepp)

VÕRGU HIND 
2.80 € 

TOOME KOJU 
AL. 10. KOTIST!
Tel 5567 5755

EHITUS

• Katuseplekk, otse tootjalt, 
hind alates 6 €, vastavalt 
tellija mõõdule. Tel 553 9330

• Müüa 220 tk kasutatud, kor-
ralikud täismõõduga tulekivid 
(10 senti/tk). Tel 5558 3790

• Prussid 200x200, pikkus 
5-6m, ca 70 tk. Korralikud. 
250€/tihumeeter. Tel 512 6226

METS

• Saemeeste brigaad teostab 
raieteenust ja võsalõikust. 
Puhastame kraavid ja teeser-
vad võsast ja suurtest puudest. 
Tel 506 0777, info@timberwise.
ee

METSA RAIE- JA VÄLJA-METSA RAIE- JA VÄLJA-
VEOTEENUS.VEOTEENUS.
KA PEHMELT KA PEHMELT 
PINNASELT.PINNASELT.

INFO: 518 4333INFO: 518 4333
info@viruhalud.eeinfo@viruhalud.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa küüliku lihakehad. 8 €/
kg. Kadrina vald, Jõepere küla. 
Tel 5694 3886

• Müüa Kungla talu kartulit 
„Laura“ ja „Gala“, Rakvere 
vallas. Transport. Tel 514 1338

• Mesi otse mesinikult. Rak-
veres kohale toomine tasuta, 
1 kg toiduplast ämber – 7 €, 
kinkepurgis (pildil) 500 g/4,5 
€. Tel 5396 7664, koduleht 
www.meemeistrimesi.ee

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha. Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5196 2628 või 5354 3002

• Müüa suitsuvorsti ja maasin-
ki väikehulgi, kohaletoomise-
ga. Info tel 5196 2628 või 5351 
7414

OST
• Seisvate traktorite, kombai-
nide, haagiste, veoautode jne 
ost. Tel 5360 6046

• Ostan traktorid T16, T25, 
T40, MTZ 82, DT74-75,Jumz 
EO, E-302, kombain Niva, Je-
nissei, Don varuosadeks, ZIL, 
MAZ, GAZ, haagis 2PTS6/9. Tel 
5835 4991

LOOMAD

• Müüa beežid emased ja 
mustad isased kutsikad. Puu-
del ei aja karva, sobib hästi 
allergikutele. Sündinud 20. 
detsembril, loovutamine veeb-
ruari lõpus. Tel 506 8953

• Ära anda väga hea koer, 6 
aastane. Tel 5667 0309

• Müüa kukk ja kanad, 2-aas-
tased. Hind 6 €. Tel 5667 0309

• Müüa 4-kuune jänes. Ainult 
lemmikloomaks. Tel 5685 8009

VANAVARA

• Müüa kokkupandav jalgra-
tas 1980. a. Tel 5660 3265

• Müüa Eesti Loodus ajakirju 
aastast 1967-1990. Tel 5660 
3265

• Müüa NSV Liidu eritempli-
ga ümbrikuid, postkaarte. Tel 
5660 3265

• Müüa Eesti Tartu Mölderi 
kauss kaal 15 kg. Tel 5660 3265

• Müüa NSV Liidu aegne me-
tallist plaat kaal kuni 100 kg. 
Tel 5660 3265

• Müüa „Radiola Vaiba“ 1962. 
Tel 5660 3265

• Ostan vanaaegseid esemeid 
ja asju. Tel 567 2175

• Ostan vanavara raamatust 
mööblini ja samas transport 
teenus. Tel 503 1849

• Ostan nõukogudeaegseid fo-
toaparaate, objektiive, vahv-
liküpsetajaid. Tel 5853 2215

• Ostan väga heas säilivuses 
esimese Eesti Vabariigi aegseid 
münte ja paberrahasid. Eriti 
ilusate müntide puhul võin 
maksta kuni 50-60 € tükist, 
markade puhul isegi rohkem. 
Tel 504 3349

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527
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• Tehnoref Grupp OÜ võtab 
tööle tööstusseadmete re-
mondilukksepa.  Tel 5694 
0076

• Optimus Mööblikauplus 
Rakveres pakub tööd laotöö-
lisele-monteerijale. Info tel 
518 1449  või rakvere.tallin-
na@optimus24.ee

• Pakun tööd kodukorista-
jale 4 €/tund, 30 tundi kuus, 
majutus võimalus. Tel 554 
6490, KIIRE!

• Töö puhastusteenindajale 
Tapa Kaitseväe objektil. SOL 
Baltics OÜ otsib puhastus-
teenindajaid Tapa Kaitseväe 
objektile. Töö graafi ku alusel 
(võimalus valida endale sobiv 
tööaeg). Pakume sõidukom-
pensatsiooni. Tegemist on 
Riigi Kinnisvara objektiga, 
vajalik Eesti kodakondsus ja 
enne tööle asumist teostatakse 
taustakontroll. Lisainfo telefo-
nil 674 7399 või võta ühendust 
töödejuhataja Urvega tel 5302 
5735

• Pakkuda tööd kohusetundli-
kule lüpsjale Soomes. Asukoht 
150 km Helsinkist. Vajalik eel-
nev töökogemus lüpsjana. Soo-
vituslik vanus alates 45 eluaas-
tast. Täiendava informatsiooni 
saamiseks helistada järgmistel 
telefoninumbritel: +372 5637 
4595 või +358 40354 4778

• Pakkuda täiskohaga tööd lau-
datraktoristile. Töö graafi ku 
alusel 6 tööl, 2 vaba. Pakkuda 
poolekohaga tööd söötjale ja 
lauda mehaanikule (töögraa-
fi k kokkuleppel). Asume L-Vi-
rumaa, Haljala. Tel 5348 5870

• Pakume tööd puhastus-
te enindajale  Kundasse 
(E-R 18.00-21.00). Kui sulle 
meeldib puhtus ja kord, oled 
töökas, kohusetundlik ja 
täpne, siis kandideeri meile 
tööle! Pakume sulle: kind-
lat töökohta ja head palka; 
väljaõpet ja täiendkoolitust; 
kaasaegseid töövahendeid; 
rõõmsameelset nooruslikku 
kollektiivi. Huvi ja lisainfo 
korral võtke ühendust E-R 
kell 10.00-16.00. Tel 553 9399

• Pakkuda tööd Lääne-Viru-
maal Haljalas asuvas veisefar-
mis lüpsja-karjakule. Täpsem 
info tel 511 3486

• Pakume tööd puiduhakkuri 
operaatorile. Info tel 506 7437

• Ostan veneaegseid ja vane-
maid vinüülplaate. Tel 503 
9650

 • OSTAN veneaegseid ja va-
nemaid rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, vimpleid, 
postkaarte, postmarke, fo-
tosid, albumeid, tikutopse 
ja palju muud. Kõik vana 
huvitab ! Tel. 5872 5458

• Ostan vanemaid seisma jää-
nud esemeid. Vanast naelast 
kuni mööblini. Tel 5079 984

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

• Ostan antiiksest vanavarast 
kuni nõukaaegse vanakraa-
mini ja enne kui müüd, võta 
ka minult pakkumine. Tel 5396 
0504

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja -tarvikuid. Paku julgesti! Tel 
5616 5761

TEATED

• Meie koer LOKI läks kadu-
ma 30. novembril, Tamsalu 
juurest. Tegemist on segave-
relise hundikoera tüüpi koe-
raga. Koer on KIIBISTATUD, 
kaelas oli punane rihm koos 
raadiosaatjaga. Võimalusel, 
palume kinni võtta ja meile 
teatada. Koer on sõbralik. 
Teatada võib numbritele 
529 9348 või 515 9934 või 
varjupaika

• Rakveres Saue tänaval läks 
kaduma väikest kasvu emane 
kass Purra. Purra on hallit-
riibuliste laikude ja valge 
kõhualusega. Kass on väga 
pelgliku loomuga. Kui juhtud 
Purrat nägema, tee võimalu-
sel pilt ja võta ühendust 5687 
6068 või 5688 8797. Kui oled 
ta endale koju võtnud, olen 
nõus kassi tagasi ostma. Info 
eest, mis aitab Purra koju 
VAEVATASU 100 €!

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

www.kuulutaja.ee

LOE

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

TUTVUS

• 57-aastane mees tutvub sale-
da naisega. Tel 5894 9942

• Mees tutvub üksiku saleda 
173 cm pika naisega vanuses 
55-60 a. Tel 554 6490

• Soovin tutvuda 50-60-aasta-
se daamiga. Tel 5787 3896

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

TEOSTAME 

ÜLDEHITUSREMONTI, 

BETOONITÖID 

KOPP LAADURI RENT

VEO TÕSTETEENUS

OMANIKU 

JÄRELEVALVE

 TEL 5091299

Kallis Tiiu. 
Sügav kaastunne sulle perega

vennanaise
EVE KATI VESPERE

ja väikese
ELLI

kaotuse puhul. 
Sirje, Maret, Alar ja Eha 

Avaldame kaastunnet 
Kalle Vergile 
koos perega 

kalli ema ja vanaema
SILVI VERGI

surma puhul. 
Klassikaaslased 

Kunda keskkoolist 

Mälestame 
SULEV KOOLI

 Avaldame kaastunnet 
kõigile lähedastele. 

Leana, Anželika ja Tõnu 

Mälestame tublit ja 
toredat töömeest, 

MART EILASTET
 Avaldame kaastunnet 

omastele. 

NORDEXPRESS OÜ 

Kas Kuuled kuis nutab su kodu, 
su puudumist leinates sääl, 
tal kaaslaseks vihmade sadu, 
neil piisade pisara hääl. 

Kallis Tiiu leiname mõtetes 
sinu ja sinu perega. 

Turukaubamaja kollektiiv

 

Ei kustu leinavalu hingest, 
ei kuiva silmist pisarad. 
Kuid mälestuste maailmas 
jääd saa alati minuga.

Mälestan kallist isa 
URMAS MOOSEST 

Neljandal surmaastapäeval. 

Tütar Kersti perega

 

PAKUN TÖÖD

• Katariina Kelder pakub tööd 
ettekandjale. Klientide tee-
nindamine, tellimuste lauda 
viimine, hiljem laua korista-
mine. Keldri baaris kokteilide 
valmistamine, klaaside po-
leerimine. Info tel 504 0320, 
e-post: kelder@katariina.ee

• Vajan abimeest 18.01 või 
19.01 metsas okste lõikusel 
Haljalas. Tel 502 5069

• Töö puhastusteenindajale 
Kadrinas. SOL Baltics OÜ 
ootab oma kollektiivi päevase 
tööajaga puhastusteenindajat 
kauplusesse Kadrinas. Tööaeg 
8 tundi päevas graafi ku alusel, 
kell 07.00 kuni 15.00. Tunnita-
su 4 € (bruto) + sõidukompen-
satsioon. Kandideerimiseks 
helista meile 674 7399 või võta 
ühendust otse töödejuhataja 
Kajaga tel 5868 0138. Või täida 
palun ankeet kodulehel www.
sol.ee/vabadtookohad/

Pakun 
andmesisestaja/
raamatupidamise 

praktikat või 
tööpraktikat 

Rakveres, Karja 14.

Info 5455 1595 
Ave Kirsi

avekirsi@gmail.com
ingliteteraapia.weebly.

com/praktika.html

OTSIN TÖÖD

• Olen aus kohusetundlik pen-
sionär kes armastab puhtust ja 
korda ning oman autojuhilu-
be. Soovin pensionile lisa tee-
nida, kui arvad, et vajad mind 
siis helista 513 0199. Asukoht 
võiks jääda Tapale

KOOLITUSED

• Kutsume Teid hispaania 
keele kursustele neljapäeva 
õhtuti Rakvere kultuurikes-
kuses. Algajad 16.45-18.00, 
edasijõudnud 18.00-19.15. 
Täpsem info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com
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Asume Rakvere vallas
Sireli tee 3
Tel 503 7729,
322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E-R

L, P

9-16

Suletud

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvaid sinke ning vorste

Kampaania sealiha

3,89 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

on autokool, mille missiooniks on pakkuda

kvaliteetset B-kategooria sõiduõpet

Rakvere linnas ja Lääne-Virumaal. Meie

eesmärgiks on kindlustada parim võimalik

ettevalmistus nii Maanteeameti riiklikuks

sõidueksamiks kui ka hilisemaks eluks.

• Uued kursused iga kuu!
Õpet saab alustada igal ajal!
Õppesõidukiks Opel Astra!

Parim autokool Rakveres!
(sõidueksam sama automargiga)

•
•

•

(+372) 5887 0207

soiduproff@gmail.com

Sõiduproff OÜ

soiduproff

www.soiduproff.ee

Sõiduproff OÜ

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 15.02.2020 kell 10.00

•

algab 23.01.2020 kell 10.00

• algab 17.02.2020 kell 18.00

• algab 11.03.2020 kell 18.00

• algab 6.02.2020 kell 18.00

• algab 4.02.2020 kell 18.00

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

(35h)

(140h)

(buss)

(traktor)

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 21.01 ja 12.02
B-kat e-õpe 30.01 ja 20.02

Esmaabi koolitus 17.01 ja 31.01
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Reisikorraldaja
Rändteo reisid 2020.a.
Rohkem reise ja täpsema
info leiate meie kodulehelt

www.randtigu.ee
NB! Meie reisidel sisaldab hind kõiki sissepääse, töötubasid ja sööke,
professionaalset kohalikku giidi ja eestikeelset reisisaatjat.
Saaremaa - Muhumaa 160 €
Kihnu + folklooriprogramm 75€ 72 €
Keila - Joa loss - Arvo Pärdi Keskus - Kumna mõis 65 €
Peterburi - Peterhof- Kroonlinn - Pavlovsk
Haapsalu 61 €
Ruhnu + laat 228 €
Botaanikaaed - Teletorn, Pirita kloostri varemed - Lasnamäe kirik

54 €
Võrumaa 60 €
Palanga - Niida -Klaipeda 250€
Varbola muinaslinnusest läbi postijaama apteeki 48 €
Leedu - Nemunase kruiis hind 335 €

Narva 71€
Valgevene kultuuri ja loodusreis hind 448€+viisa 19€

Piirissaare reis 62 €
Petseri kloostris Maarjapäeva pidustused, setode festival ja Pihkva,

255 + viisa 64 €

Gruusia seiklusreis väikesele grupile 1940€

Rakverest 17. -18.06
26.06 Rakverest hind , 4.07 ja 17.07 Tallinnast

28.06 Rakverest
1.- 4.07 Rakverest

(linnus, Iloni imedemaa, pitsikeskus jm.) 8.07 Rakverest
10.-12.07, Rakverest , 3.-5.07, 17.-19.07 Tallinnast

. 17.07
Rakverest

(Pokumaa, Suur Munamägi, Rogosi mõis jm.) 20.07 Rakverest
28.-30.07 Rakverest, Tallinnast, Pärnust hind

31.07 Rakverest
11.-14.08 Rakverest, Tallinnast Vente

linnukeskus, 1-päevane laevareis (majakas, Rusne linn, kirik), ekskursioonid ja
toidukoolitused, Macikai kontsentratsioonilaager jm.

(Kreenholm, linnus, bastion, Aleksandri kirik jm.) Rakverest 16.08
18.-22.08 (3* hotell)

Rakverest, Tallinnast - Nesvizh`i Kindlus, Radzivilli palee ja Mir`i kindlus, maakultuuri
keskus Dudutki, Naliboki kaitseala jm.

26.08 Rakverest , 19.08, 28.08 Tallinnast
Miroskino

klooster, SPA. 28.-30.08 Tallinnast, Rakverest. Reisijuhiks on 3
kordne Setomaa ülemsootska Aarne Leima.

(16 in.) 30.09-10.10.2020.

215 €

63 €

Kontakt: 53980543, lea.kivipold@gmail.com
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