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PÕHINUMBER

515 0068

LÜHINUMBER

1300

HELISTA!

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€

Canazim Forte

Ideaalne lahendus

rasvakaevude

puhastamiseks ja

kanalisatsiooni

hoolduseks

Rasvakaevu

hooldusbakter

1l

21.00€

Foaming Coil Cleaner Aero

Lihtne ning

väga tõhus

soojuspumba ja

konditsioneeri

puhastusaine

590ml

Soojuspumba

puhastusaine

22.00€

Smoke Screen Aero

kõrge

efektiivsusega

suitsulõhna

eemaldaja ja

ebameeldivate

lõhnade

elimineerija

519ml

Suitsuhaisu

eemaldaja

21.00€
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Krõbedate väljenditega pom-
mitamine tegi juba toona hai-
get, aga sõpradest äralõikami-
ne riivas mind ilmselt kõige 
rohkem. Õnneks jagasin oma 
muret emaga ja koostöös 
klassikaaslaste vanematega 
olukord lõpuks lahenes. Ent 
paraku ei jäänud see minu 
viimaseks kokkupuuteks kiu-
samisega.

Järgmine mälupilt tuleb 

ette kuuendast klassist, mil 
klassikaaslaste süütu nali 
minu loodud serveri lõhku-
mise ja paroolide vahetami-
sega tegi hoopis minu sees 
midagi katki. Vähemalt nii 
mulle pikka aega tundus. Ka 
siis otsustasin oma muret ja-
gada ning klassijuhataja abiga 
sai sellgi korral juhtum lahen-
datud.

Ometi ei piisanud kahest 

E esti ühiskonna vähene 
sallivus on viimasel ajal 
palju kõneainet andnud. 

Sotsiaalministeeriumi sot-
siaalala asekantsler Rait Kuuse 
ütleb, et meil on kasutamata 
suur potentsiaal – võrdsete 
võimaluste tagamine ja mit-
mekesisuse suurem väärtusta-
mine võimaldaks edendada nii 
majanduslikku kui sotsiaalset 
heaolu.

„Maailm on muutumas üha 
mitmekesisemaks ning edu 
saadab meid siis, kui oleme 
sallivad ja hoolivad. Sotsiaal-
ministeeriumi üks eesmär-
ke on edendada ühiskonnas 
lahkust, hoolivust ja võrdset 
kohtlemist,“ kommenteeris 
sotsiaalala asekantsler Rait 
Kuuse.

Tema sõnul ollakse üldiselt 
arvamusel, et inimesed on õn-
nelikumad avatud ja sallivas 
ühiskonnas. Avatus ja mitme-
kesisus meelitavad ka mujalt 
maailmast talente ja edumeel-
seid ettevõtteid, mis aitavad 
edendada Eesti majandust.

2019. aastal Arenguseire 
Keskuse tellimusel tehtud uu-
ringust „Väärtused kui inim-
vara ja nende seos ühiskonna 
arenguga“ selgus, et Eestit ise-
loomustab üldine solidaarsu-
se vähesus – teistes uuringus 
vaadeldud Euroopa riikides 
tähtsustatakse võrdset koht-
lemist kõrgemalt kui Eestis. 
Euroopale on iseloomulik 
teistele pühendumus ja võrd-
suse hindamine. 1990-ndatest 
on Eestis küll suurenenud ini-
meste üldine usaldus, heaolu 
ja sallivus, kuid mujal on need 
muutused olnud kiiremad 
ning võrdluses teiste riikidega 

on Eesti väärtuste osas maha 
jäänud.

Inimõigustest lähtuvaid 
väärtusi hinnatakse Ees-
tis üha enam ning viimastel 
aastatel on paranenud näi-
teks puudega inimestele abi-
vahendite ja ravi kättesaa-
davus. Nii tasub haigekassa 
alates 2019. aastast puuetega 
inimeste hambaraviteenu-
se eest ning ka riiklik toetus 
puudega lastele tõusis mullu 
olulisel määral. Siiski on en-
diselt probleemiks, et tervise-
probleemidega või puude-
ga inimestele ei ole tagatud 
võrdne ligipääs haridusele, 
sotsiaalteenustele, küllaldase-
le elatustasemele, sotsiaalsele 
kaitsele, tööle ja tervishoiule.

Meie elukeskkond ei või-
malda veel kõigile puuetega 
inimestele iseseisva elu korral-
damiseks piisavalt häid tingi-
musi ja see tekitab probleeme 
erinevates eluvaldkondades, 
näiteks transpordis. Kuigi 
ühistranspordiseadus lubab 
toetada riigieelarvest kohan-
datud ühissõidukite soetamist, 
pole see kohustuslik, ning 
enamik maakondade vahelisi 
liine teenindavatest bussidest 
on ratastoolikasutajale juurde-
pääsmatud.

„Puuetega inimeste problee-
midega oleme juba pikka aega 
tegelenud ja olukord on tasa-
pisi paranenud, kuid pikk tee 
on veel minna. Peame õppima 
veel rohkem ette mõtlema ja 
looma sellist keskkonda, mis 
aitab inimestel jääda iseseis-
vaks ka siis, kui tekib erivaja-
dus, näiteks vanuse tõttu,“ sõ-
nas Kuuse.

Eesti on üks negatiivsemalt 

meelestatud riike Euroopas nii 
pagulaste kui ka üldiselt sisse-
rände osas. Näiteks enam kui 
pool Eesti elanikkonnast leiab, 
et riik peaks senisest enam 
piirama erineva kultuurilise 
taustaga inimeste siia elama 
asumist.

Sisserände pärast muret-
sevad eelkõige inimesed, kes 
tunnevad ennast ebaturva-
liselt ega usalda teisi inimesi 
enda ümber, samuti need, kes 
toetavad sotsiaalset ebavõrd-
sust. Ettevaatlikkust põhjus-
tab ka see, kui sisserändajad 
järgivad mõnd teist religiooni. 
Samas on suhtumine näiteks 
moslemitesse oluliselt para-
nenud ning üha enam inimesi 
tunneb end teisest rahvusest 
inimestega mugavalt.

„Me ei tohiks vaadelda kõi-
ki sisserändajaid või pagulasi 
ühtse grupina ja selle alusel 
neile mingeid omadusi omis-
tada. Peaksime rohkem mär-
kama inimest ennast, teiste 
kultuuride positiivset mõju 
ning seda, kui palju erinevad 
inimesed meie majandusse 
panustavad,“ ütles Kuuse. Uu-
ringu järgi tajuvadki sisserän-
net kasulikumana eestimaa-
lased, kel on rohkem olnud 
kontakti välismaalastega. See-
ga võib eeldada, et inimesed 
on ettevaatlikud nendega, kel-
lega ei olda harjunud ja eelar-
vamused võivad viia diskrimi-
neerimiseni.

Olgugi, et hoiakud seksuaal-
vähemuste osas on aastatega 
muutunud paremaks, näiteks 
on tõusnud kooseluseaduse 
toetajate hulk, ei pea endi-
selt paljud inimesed homo-
seksuaalsust vastuvõetavaks. 

„Aja jooksul on suhtumine 
seksuaalvähemustesse õnneks 
muutunud sõbralikumaks, 
kuid stereotüüpide murdmi-
ne ja mõistmise edendami-
ne peavad jätkuma,“ sõnas 
Kuuse. Nagu ka teistes riiki-
des on Eestis solidaarsemad 
naised ja kõrgema haridus-
tasemega inimesed.

„Iga inimene on väärtuslik 
ja just erinevused muudavad 
meid ühiskonnana targemaks, 
tugevamaks ja edukamaks. 
Inimestena oleme kõik eri-
nevad oma teadmiste, koge-
muste, välimuse ja valikute 
poolest, kuid kõik me oleme 
sama palju inimesed. Võrdne 
kohtlemine tähendab seda, et 
meie erinevusi võetakse ühis-
konnaelu korraldamisel arves-
se – see loob paremini toimiva 
ühiskonna,“ ütles Kuuse.

Sotsiaalministeerium seisab 
selle eest, et igaüks saaks ela-
da turvalist ja head elu, kart-
mata diskrimineerimist või 
kiusamist. 6. jaanuarist 16. 
veebruarini kestev kampaania 
„Kõik on erinevad, kuid sama 
palju inimesed“ kutsubki üles 
lahkusele ja mõistmisele teis-
te inimeste suhtes, kes võivad 
meist erineda. Kampaaniaga 
soovitakse tõsta teadlikkust 
võrdsest kohtlemisest ja näi-
data vähemustesse kuuluvate 
inimeste panust meie ühis-
konda. Mõtlemapanevaid lu-
gusid näeb veebilehel www.
sm.ee/et/sama-palju-inimene.

Sotsiaalministeerium

 Uus veebileht 
koondab mürgistusi puudutava info

M ürgistusteabekeskuse uuelt veebilehelt 
www.16662.ee leiab info nii erinevatest mürgistus-
ainetest ja esmaabivõtetest kui ka valdkonna koo-

litustest. Samuti leiab lehelt kasulikud näpunäited, kuidas 
mürgistusi vältida ja kodu ohutuks muuta.

Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder ütleb, et kõik 
mürgistused on ennetatavad. „Uue veebilehe lõime selleks, 
et kogu mürgistustega seotud info oleks Eesti inimeste jaoks 
mugavalt ühte kohta koondatud,“ selgitas Oder, kelle sõnul 
on uuendatud veebileht väga hea võimalus end mürgistus-
tega seotud küsimustes kurssi viia ja seeläbi ka mürgistusi 
ennetada.

Kas teadsid, et umbes 90 protsenti mürgistusi juhtub ko-
dus? Ligi pooltel juhtudel pöördutakse Mürgistusteabekes-
kuse poole seoses alla 3 aastaste laste mürgistustega. Iga tei-
ne mürgistusinfoliinile 16662 tehtud kõne puudutab kemi-
kaale ja iga kolmas ravimeid.

„Lastel puudub ohtude mõistmiseks vajalik elukogemus. 
Näiteks tunduvad neile vanavanemate ravimid mõnusate 
kommidena. Seega tasub ravimid hoida alati laste käeulatu-
sest väljaspool ning ohtudest lastega ka rääkida. Kuna lapsed 
õpivad jäljendades, tasuks täiskasvanutel läbi mõelda – kas 
ravimite võtmine, kemikaalide turvakorkide avamine laste 
silme ees on ikka kõige mõistlikum,“ märkis Mare Oder.

Paljud mürgistused on hooajalised, näiteks on seenehoo-
ajal levinud nendega seotud küsimused ja kevade saabudes 
tuleb rohenäppudel ette mürgistusi aiakemikaalidega. Mür-
gistusteabe kodulehelt saab uue lahendusena tellida uudis-
kirja, kus antakse ülevaade eeloleva perioodi võimalikest 
mürgistusohtudest. „Uudiskiri on hea võimalus näiteks 
väikelaste (vana)vanematele, kes saavad end kursis hoida 
aktuaalsete mürgistusohtudega ja nende ennetamise võima-
lustega,“ ütles Oder.

Mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 saab helistada 
ööpäevaringselt mistahes äsja juhtunud mürgistusjuhtumi 
või selle kahtluse korral. Kõne on tavatariifiga ning ano-
nüümne. Infoliinil töötavad pikaajalise erakorralise me-
ditsiini kogemusega spetsialistid, kes oskavad mürgistuse 
puhul leida kiiresti kõige sobivama lahenduse. Lisainfo: 
www.16662.ee.

Kuulutaja

Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed

Kiusamise vastu võitlev õpilane: 
oma läbielatut ei soovi ma mitte kellelegi
See oli umbes üheksa aastat tagasi, käisin siis tei-
ses klassis, kui esmakordselt küberkiusamisega 
kokku puutusin. Mängisime klassikaaslastega ar-
vutimänge ja millegipärast said sõbrad minu peale 
pahaseks. Miks, seda enam ei mäletagi. Meelde 
on jäänud hoopis koledad sõnad ja tunne, et ma ei 
kuulu enam nende seltskonda.

Joonas Aguraiuja,
Vanalinna hariduskolleegiumi 

11. klassi õpilane

valusast õppetunnist, et kiu-
samist ja selle ebavajalikkust 
enda jaoks päriselt lahti mõ-
testada. Kiusamisest jagu-
saamine oli mõlemal korral 
vabastav, kuid peamiselt see-
pärast, et taastus tavapärane 
koolirütm ja rahumeelsed 
sõprussuhted koolikaaslaste-
ga.

Kiusatavast kiusajaks
Vaid aasta hiljem, seitsmen-
das klassis, sai minust koos 
sõbraga aga ise kiusaja. Esi-
algu oli see tunne tore, sest 
sain võimaluse end välja ela-
da. Mis seal salata, jõuposit-
sioonil olemine annab jõudu 
ja enesekindlust. Ent see hap-
ral loogikal põhinev eneseusk 
murenes niipea, kui jäime 
ühele õpetajale ohvri kulul 
tehtud järjekordse naljaga va-
hele. Avalik noomimine kaas-
õpilaste ees oli piinlik ja see 
pani meid mõtlema, et nalja-
kas oli vaid meil kahel.

Oma kogemusele tugine-
des olen hiljem mõelnud, et 
kiusamine on nagu arvuti-
mängude mängimine. Ad-
renaliin ja põnevus on laes, 
käivitunud on enneolematud 
instinktid. Enam pole kohta 
ega aega mõtlemiseks, vaja on 
tegutseda.

Meeskonnakaaslase ehk 
teise kiusajaga emotsioone 
jagades kasvab võidutunne 
veelgi. Nutikamad saavad 
ühel hetkel oma käitumisest 
aru ja mõtlevad ka teiste ini-
meste tunnete peale – võita 
saab ju ka nii, et arvestatak-
se ümbritsevate inimestega. 
Hoogu sattunud kamraadid 
sõidavad aga murutraktorina 
kaaslastest üle, vajadusel ka 
teist, kolmandat ja neljandat 
korda, et end võidukalt ja pa-
remini tunda.

Sekkumine 
nõuab julgust
Ma tean, et see kõlab pisut 

veidralt, aga olen tagant-
järele mõlema kogemuse eest 
tänulik. Kiusatavana õppi-
sin, kui ebameeldiv on selles 
rollis olla; kiusajana jõudis 
mulle aga päriselt kohale, kui 
suur on nii sõnade kui tegude 
mõju.

Võidukas tunne on petlik, 
tegelikult haavab kiusamine 
mõlemat poolt, ehkki alati 
ei paista see niimoodi välja. 
Tean ka omast kogemusest, 
kui oluline roll on vanema-
tel ja õpetajatel. Ilma nendeta 
poleks mina oma kiusujuh-
tumitest jagu saanud. Samas 
on väga oluline roll kõrvalt-
vaatajatel, eriti kübermaail-
mas, kuhu täiskasvanute pilk 
enamasti ei küüni. Kes teab, 
võib-olla laheneksid tuhan-
ded kiusujuhtumid juba siis, 
kui kõrvalseisjatel oleks jul-
gust öelda, et kiusajate tegu-
viis pole sugugi okei.

Seepärast on mul ka tohutu 
austus kõigi vastu, kes heast 

soovist muuta ühiskond pare-
maks on ellu kutsunud alga-
tusi, mis (küber)kiusamisele 
soovivad piiri panna. Tänavu 
kevadel panime ka ise oma 
koolivendadega seljad kokku. 
Igaühel meist on kiusamisega 
oma kokkupuude ja tahame 
nüüd anda oma panuse, et 
iga koolilaps oleks teadlikum 
kiusamise ja kübermaailmaga 
seotud ohtudest. Oleme täna-
seks oma kooli nooremates 
klassides kiusamisest rääki-
mas käinud, ees on ootamas 
nii mõnedki koolitunnid veel.

Suurem eesmärk on jõuda 
ka teistesse koolidesse. Jaga-
des oma kogemusi õpilaselt 
õpilasele, anname oma panu-
se turvalisema ja õnnelikuma 
koolipõlve heaks. Seda sama 
saab tegelikult teha igaüks, 
kui vaid leida endas julgust 
sekkuda ebaõiglusesse.
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Kolmapäeva ennelõunal 
toimus Väike-Maarja 
keskväljakul Georg Lu-
richi monumendi juures 
legendaarse jõumehe 
100. surma-aastapäeva 
mälestusüritus.

Liisi Kanna

22. jaanuaril möödus 100 aas-
tat rahvuskangelase surmast. 
Georg Lurich on maetud Ar-
maviri Venemaal, kuid tema 
sünnikohaks on Väike-Maar-
ja.

„Me ei ole siin täna koos, 
et rõõmust hõisata, vaid sel-
leks, et väärikalt mälesta-
da ja kasvõi hetkeks kiires 
argipäevas seisatada ning 
mõelda meie suurkujule 
Georg Lurichile. Just täna 
100 aastat tagasi lakkas tuk-
sumast ühe sirgeseljalise 
eestlase süda,“ lausus Väike-
Maarja vallavanem Indrek 
Kesküla tseremoonial peetud 
kõnes.

„Tema väga erinevaid väl-
jakutseid sisaldunud eluratas 
oli jõudnud selleks hetkeks 
43 eluaastani ja karm hai-
gus sai ta kätte siit Väike-
Maarjast üle 2000 km kaugu-
sel Krasnodari krais Armavi-
ris. Olles ise sportlasena selja-

Kolmapäeva õhtul kogu-
nes Tapa kultuurikotta 
hulk rahvast, et rääkida 
kaasa valla ruumilise 
arengu kavandamises – 
toimus Tapa valla üld-
planeeringu eelnõu ava-
lik arutelu. Esile tõusid 
märksõnad inimene, 
loodus ja kaitsevägi.

Liisi Kanna

Üldplaneering on kohaliku 
omavalitsuse kõige tähtsam 
töövahend ruumilise arengu 
kavandamisel ja see on üks 
kohaliku elu strateegiline 
juhtimisvahend. Tapa vallas, 
nagu praegusel ajal paljudes 
Eesti valdades, on käsil üld-
planeeringu koostamine.

2017. aastal ühinemise ja 
liitumise teel moodustunud 
kohalikud omavalitsused pi-
did algatama volikogu vali-
mistele järgneva aasta jooksul 
uusi ruumisuhteid arvestava 
üldplaneeringu ning peavad 
jõudma selle kehtestamiseni 
hiljemalt kolme aasta jooksul 
pärast algatamist.

Tapal toimus mõni aeg ta-
gasi üldplaneeringu eelnõu 
avalik väljapanek ning kõigil 
oli võimalus esitada muuda-
tusettepanekuid, mida avali-
kul koosolekul käsitleti. Sar-
nane arutelu toimus ka nelja-

päeval Tamsalus.
Tapal lahatud ettepaneku-

test ning kohalviibinute kü-
simustest-kommentaaridest 
tõusis esile inimeste hirm 
selle ees, mida planeeringusse 
sissekirjutatav tulevikus kaa-
sa tuua võib, seda ennekõike 
looduse ning kaitseväe kon-
tekstis.

Üheks pikemalt arutletud 
teemaks oli rohekoridoride 
laius ning nendega kaasnevad 
piirangud. Pikemalt peatuti 
rohekoridoride alal paikne-
vate metsade raieküsimustel 
ning kõlama jäi, et piirangute 
leevendamist analüüsitakse. 
Küsimusi tekitas ka maardla-
te üldplaneeringusse kandmi-
se vajadus, mis tuli välja, on 
riigi nõue.

Kogu aruteluõhtu märk-
sõnadena võibki välja tuua 
inimese, looduse ja kaitseväe 
ning nende kooseksisteeri-
mise. Hulgaliselt muudatus-
ettepanekuid oli esitanud ka 
nimetust „Loodus, inimene 
ja sõjavägi“ kandev seltsing. 
Just kaitseväe tegevust puu-
dutavaid eeteid oli laekunud 
rohkelt ka mitmete kodani-
ke poolt. Korduvalt kõlasid 
ettepanekud ja küsimused 
riigikaitsega seotud alade ja 
nendest tulenevate piirangute 
ning nõuete kohta.

Ühe näitena võib tuua, et 
tehti mitu ettepanekut mit-
te märkida üldplaneeringus 
eraldi ära taktikaalasid ehk 

riigikaitseliseks väljaõppeks 
sobivaid alasid väljaspool har-
jutusväljasid. Selliseid alasid 
kasutatakse samuti aeg-ajalt 
õppuste läbiviimisel. Peami-
selt on tegu riigimetsadega, 
kuid ka eramaadega, mille ka-
sutamiseks peab olema oma-
niku luba.

Murekohana toodi välja 
küsimus, kas planeeringus-
se kirjutamine võib aladele 
jäävate kinnistute omanike 
jaoks tulevikus piiranguid 
kaasa tuua?

„Tapa rahvas on tehtud 
õrnaks viimase viie aasta 
jooksul, kus väga kummalis-
te õigusaktidega tekitatakse 
alasid, mida pärast hakatakse 
inimestelt sisuliselt sundvõõ-
randama,“ selgitas volikogu 
liige Alar Teras oma ettepa-
nekut taktikaalasid planeerin-
gusse mitte märkida.

K a i t s e m i n i s t e e r i u m i 
esindajad selgitasid, et ta-
kitkaalade lisamine on 
informatiivse iseloomu-
ga ning seda on tehtud ka 
teiste omavalitsuste üld-
planeeringutes – eesmärgiks 
on inimesi teavitada, et isegi 
kui vallas pole harjutusvälja-
sid, võib seal riigikaitseline 
tegevus sellegipoolest toi-
muda. Kaitseministeeriumi 
huvi on, et üldplaneeringutes 
kajastuksid riigikaitsealased 
teemad samaväärselt. Samas 
tõdeti, et Tapa vallas on kait-
seväe aktiivse tegevuse tõttu 

teadlikus ilmselt oluliselt suu-
rem.

1. jalaväebrigaadi ülem ko-
lonel Vahur Karus ütles, et 
brigaadi seisukohast ei ole 
vahet, kas taktikaalad on pla-
neeringusse kirjutatud. „Meie 
põhilised tegutsemiskohad 
on keskpolügonil, lähiharju-
tusaladel. Ja kui meil on vaja 
mingit lisaala, siis räägime 
omanikuga. Kaitseväele ei ole 
vaja, et need taktikaalad olek-
sid kuidagi eriliselt märgista-
tud,“ lausus brigaadiülem.

Selle teema üle, nagu val-
dava osa ettepanekute puhul, 
pidi vallavalitsus täiendavalt 
arutama ja ettepanekuid ana-
lüüsima.

Abilinnapea Andrus 
Freienthal märkis, et kohtu-
mise eesmärgiks oligi vestel-
da ning diskuteerida üksik-
isikutest ja seltsingutest muu-
datusettepanekute tegijatega. 
„Järgneb nende ettepanekute 
veelkord läbi analüüsimine 
ja ettepanekute arvestamine 
või mittearvestamine. Seejä-
rel vastatakse esitajale ja kui 
ei arvestata, siis põhjendatak-
se, miks ei saanud arvestada,“ 
selgitas abilinnapea protse-
duuri.

Lõpuks peab üldplanee-
ringu vastu võtma ning keh-
testama volikogu. Enne seda 
toimub aga teinegi avalik väl-
japanek ning arutelu.

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
22. jaanuaril teatati politseile, et Tapa valla haridusasutuses 
lõi 17-aastane mees 70-aastast meest. Kõik juhtunu asjaolud 
on väljaselgitamisel.

22. jaanuaril teatati politseile, et Tapa vallas asuvas talus 
tiris 41-aastane mees juustest 31-aastast naist. Politsei viis 
mehe kainenema.

TULEKAHJU
18. jaanuaril kell 19.52 teatati tulekahjust Rakvere vallas 
Lasila külas, kus põles lausleegiga elumaja, mis hävis tules. 
Kustutustööd lõpetati südaööl, inimesed kannatada ei saa-
nud, päästjad leidsid majast hukkunud koera.

Rakveres toimus Tartu rahu 
aastapäevale pühendatud konverents

E ile peeti Rakvere Gümnaasiumis konverentsi „Tartu 
rahu 100“. Peaettekande tegi ajaloolane Lauri Vaht-
re, kes käsitles teemat „Tartu rahuleping – kas ainult 

(meie) ajalugu?“.
Ettekandega „Tartu rahu ja tänapäevane Eesti riigikaitse. 

21. sajandi väljakutsed“ esines Kaitseliidu ülem, brigaadi-
kindral Riho Ühtegi. Ajaloolane ja ajalooõpetaja Indrek Pa-
jur Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist kõneles teemal, 
miks Vabadussõjast rääkimine on oluline. Rakvere Güm-
naasiumi koolipoiste osalusest Eesti Vabadussõjas andis üle-
vaate ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja, kooli vilistlane Heli Kirsi.

Sõnavõtuga osalesid ka Taani Kuningriigi suursaadik 
Kristina Miskowiak Beckvard, Rootsi Kuningriigi suursaa-
dik Mikael Eriksson ja Soome Vabariigi suursaadik Timo 
Kantola.

Konverentsi lõpetas paneeldiskussioon teemal „Propa-
ganda. Sõda ja rahu 21. sajandil“. Panelistidena astusid üles 
riigikogu liige Marko Mihkelson, Raadio 4 peatoimetaja ja 
Ukraina ajakirjanike koolitaja Julia Bali ning uuriv ajakirja-
nik Holger Roonemaa. Paneeldiskussiooni modereeris ko-
lumnist ja Rakvere Gümnaasiumi vilistlane Hannes Rumm.
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Tapal arutati planeeringu üle

Väike-Maarjas mälestati spordi suurkuju

tanud kõik selleaegsed kuul-
sad maadlejad, jäi ta kahjuks 
võitluses haigusega kaotajaks 
ning maeti koos Alaksander 
Abergiga ühishauda,“ jätkas 
vallavanem.

Kesküla märkis, et möö-
dunud saja aasta jooksul on 
kindlasti mitmed eestlased 
soovinud, et rahvuskangelase 
säilmed jõuaksid kord tagasi 
koju. „Siia kodumulda, mil-
lele ta on väikese poisikesena 
jätnud jälgi jooksuradadele, 
treeningsaalidesse, aga ka 
meie eestlaste kultuuri, meie 
rahvuse eluraamatusse. Sest 
Lurichi elutegevus on aida-
nud kaasa sporditegemise 
jõudmisele laiemalt eestlas-

te hulka ja suureks legendiks 
tõusis ta mitmetegi tänu oma 
mitmekülgsusele: mängis pil-
le, kogus luuletusi, pidas meie 
esivanematele kõnesid, mis 
tõesti kõnetasid, mängis heal 
tasemel malet, suheles vabalt 
erinevates keeltes ja tegi tä-
napäevases keeles n-ö koha-
turundust kogu riigile, kogu 
rahvusele,“ meenutas valla-
juht suurkuju.

Mälestamisüritusel asetati 
monumendi jalamile pärgi ja 
küünlaid. Lisaks moodustati 
Lurichi austuseks keskvälja-
ku tribüünile Väike-Maar-
ja gümnaasiumi õpilastest 
number 100 ning kuuldavale 
toodi 100 sõna, mis suurkuju 

iseloomustasid.
Georg Lurichist kõneles ka 

kolmapäevaõhtune „Pealt-
nägija“ saade, kus selgus, et 
Eestisse on jõudnud meie 
jõumehest teadaolevalt ainsad 
säilinud filmikaadrid, mida ka 
vaatajatega jagati. Nimelt leiti 
hiljuti USA Kongressi raama-
tukogust 1910. aastast pärit 
filmirull, millel näeb rah-
vuskangelast maadlusvõtteid 
demonstreerimas.

„Pealtnägija“ kordust saab 
ETV-s näha näiteks täna õh-
tul kell 23.10 ning laupäeva 
ennelõunal kell 11.

Georg Lurichi austuseks moodustati Väike-Maarja keskväljaku tribüünile 
sealse gümnaasiumi õpilastest number 100. Foto: Kristel Kitsing
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NÄDALA PILT

KOOLITUSTE
REKLAAMID 
LEIAD 
TAGAKAANELT

Pakun 
andmesisestaja/
raamatupidamise 

praktikat või 
tööpraktikat 

Rakveres, Karja 14.

Info 5455 1595 
Ave Kirsi

avekirsi@gmail.com
ingliteteraapia.weebly.

com/praktika.html

 PAKUN TÖÖD

• Metalliettevõte pakub tööd ko-
gemustega keevitajale. Töökoht 
Vinnis. Tel 5331 2527

• Pakun tööd koduabilisele Rak-
veres. Tel 5332 7768

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

• Vajan ehitajat, kel pisut koge-
must. Tel  505 4162

• Pakkuda tööd ekskavaatori-
juhile. Põhiline töö giljotiiniga. 
Lisainfo numbril 510 7691, Kalle

• Tööd saab kogemustega metsa-
tööline/võsamees. Töö aastaring-
ne. Tel 5360 0003

• Tehnoref Grupp OÜ võtab tööle 
tööstusseadmete remondilukk-
sepa. Tel 5694 0076

• Optimus Mööblikauplus Rak-
veres pakub tööd laotöölise-
le-monteerijale. Info tel 518 
1449  või rakvere.tallinna@
optimus24.ee

• Pakkuda täiskohaga tööd laudat-
raktoristile. Töö graafi ku alusel 6 
tööl, 2 vaba. Pakkuda poolekohaga 
tööd söötjale ja lauda mehaa-
nikule (töögraafi k kokkuleppel). 
Asume L-Virumaa, Haljala. Tel 
5348 5870

• Pakkuda tööd Lääne-Virumaal 
Haljalas asuvas veisefarmis lüps-
ja-karjakule. Täpsem info tel 511 
3486

• Pakume tööd puiduhakkuri ope-
raatorile. Info tel 506 7437 KOOLITUSED

• Kutsume Teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti 
Rakvere kultuurikeskuses. Algajad 
16.45-18.00, edasijõudnud 18.00-
19.15. Täpsem info ja registreeri-
mine a.s.wesman@gmail.com

L ugeja küsib: Mul on üks kolleeg, kes käib pi-
devalt haigena tööl ja see hakkab häirima. 
Ühest küljest on väga ebameeldiv, kui kõr-

vallaua taga inimene päevast päeva nina luristab ja 
köhib ning kuna tal on ilmselgelt halb olla, teeb 
ta seetõttu töös vigu. Ma ei tahaks nakkust saada 
ja haigeks jääda. Mida kaastöötajad ja tööandja 
sellises olukorras teha saaksid?

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni töökeskkonna 

konsultant

H aigena tööl käimine on keeruline 
teema. Täiskasvanud inimestena ei 
jää me iga köha ja nohu tõttu töövõi-

metuslehele, sest siis viibiks me suure osa 
sügis-talvisest perioodist kodus. Kollektiivis 
töötades tuleb aga ka teistega arvestada. Paljudes 
töökohtades on mõeldud sellele, kuidas haigena 
tööl käimist vähendada, näiteks võtta tervisepäevi, 
töötada kodukontoris vmt. Ehk kui vähegi võima-
lik, tuleks kasutada võimalust olla kodus, kas siis 
tervisepäeval või teha tööd kolleege nakatamata.

Kui kaastöötaja käitub häirivalt, on pidevalt tööl 
haigena, mistõttu kannatab töö kvaliteet ning ta 
seab teised nakatumisohtu, tuleks sellest esmalt 
tööandjat teavitada. Teavitada ei ole vaja ette-
võtte tippjuhti, piisab vahetust juhist, kes saab 
hakata probleemi lahendamisega tegelema. La-
hendamisel võivad abiks olla ka töökeskkonnaspet-

sialist ja töökeskkonnavolinik. 
Esmalt tuleks töötajaga lihtsalt 

rääkida ning uurida, kuidas tema 
ennast tunneb – ilmselt pole ka 
temal haigena tööl olles kuigi 
hea olla. Tasuks läbi arutada, 
millised on võimalused olukor-

ra lahendamiseks (kodus tööta-
mine, tervisepäevade kasutami-
ne jne).

Selles olukorras kehtib vana 
tõde, et ära tee teisele seda, mida 

sa ei taha, et sulle tehakse. Kui sa ei 
taha tööl haigestuda, siis püüa ka ise 

vältida tõbisena tööle tulemist ja teiste 
nakatamist. Loomulikult tuleb ette olukordi, 
kus mingi ülesanne tuleb ära teha, hoolimata 
nohust, köhast ja üldisest halvast enesetun-
dest, aga see ei ole nii iga kord. Iga köhatu-
se peale haiguslehele jäämine pole ilmselt 
mõistlik, ent kui tervis on sedavõrd kehva, 
et tööd korralikult teha ei saa, siis tuleb koju 
jäämist tõsiselt kaaluda. Pole ju kasu tööta-
jast, kelle töö tuleb ümber teha.

Töödel, kus on suurem oht haigete inimes-
tega kokku puutuda, näiteks klienditeenin-
dajad, müüjad, apteekrid, tuleb mõelda töö-
tajate vaktsineerimise peale. Selleks korraks 
on tegu küll hilinenud soovitusega, kuid see 
tasub teemaks võtta sügisel, kui gripi vastu 

vaktsineerimiseks on õige aeg.
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JCI Rakvere noortekojal on uued juhid

M öödunud nädalavahetusel toimus JCI Rakvere 
noortekoja uue juhatuse pidulik ametisse vannuta-
mine – JCI Rakvere 2020. aasta president on Üllar 

Õis ja asepresident Kaspar Lood.
Mittetulundusühing JCI Rakvere on osa rahvusvahelisest 

ettevõtlike noorte võrgustikust (Junior Chamber Interna-
tional), kuhu kuuluvad aktiivsed 18–40-aastased ettevõtjad, 
juhid ja professionaalid.

President Üllar Õis ja asepresident Kaspar Lood täna-
vad ja tunnustavad 2019. aastal koda juhtinud Anne-Mai 
Raivetit tehtud hea töö eest.

„Eelolev aasta on koja uuele juhtkonnale liikmeskon-
na kasvatamise ning koja nähtavuse suurendamise aasta,“ 
määratles koja värske president Üllar Õis lähiaja põhilisi 
töösuundi.

Kaspar Lood lisas: „Koda soovib olla sillaks aktiivsete Lääne-
Virumaa noorte ja ettevõtjate vahel.“

„Osalemine kohaliku noortekoja vabatahtlikus töös või-
maldab luua üle-eestilisi ning rahvusvahelisi mitmekülg-
seid kontakte, oma isikliku professionaalse suhtevõrgustiku 
loomiseks,“ selgitas koja president Üllar Õis vabatahtlikkuse 
kasu koja aktiivsetele liikmetele.

JCI pakub oma liikmetele soodsat keskkonda juhtimis-
oskuste, sotsiaalse vastutustunde ja ettevõtlikkuse aren-
damiseks ning rahvusvahelise suhtevõrgustiku loomiseks. 
Organisatsiooni kuulub ligi veerand miljonit liiget üle maa-
ilma. Eestis on JCI esindatud seitsmes linnas kokku 500 liik-
mega.

Märkimisväärne üritus toimus JCI-l eelmise aasta no-
vembris Tallinnas, 4200 osalejaga JCI Maailmakonverents, 
mis on ühtlasi läbi aegade suurim konverents Eestis.

Kuulutaja

Täna 172 aastat tagasi 
avastati Ameerika 
Ühendriikidest Califor-
niast Sacramento lähis-
telt kulda, misjärel al-
gas suur kullapalavik, 
mille käigus soovisid tu-
handed inimesed kiires-
ti rikastuda. Paljudele 
lõppes see seiklus aga 
vaesuse, haiguse või 
surmaga.

Allan Espenberg

Puusepp James Wilson Mars-
hall (1810–1885) avastas 24. 
jaanuaril 1848. aastal Sutteri 
saekaatri juurest American 
Riveri jõe kaldalt Coloma 
linna lähistelt hernetera-
suuruse kullatüki. Ta näi-
tas seda saekaatri omaniku-
le John Sutterile ning lihtne 
katse lämmastikhappega tun-
nistas, et mehed hoidsid käes 
kõrgeima kvaliteediga kulda.

Kuigi Marshalli leid kutsus 
esile tõelise kullapalaviku, siis 
ta ise ei teeninud selle pealt 
sentigi. Asi oli nimelt selles, 
et maa, millelt ta kullatüki 
leidis, ei kuulunud talle. Suu-
rest kurvastusest hakkas mees 
jooma ning suri vaesuse ja 
alkoholismi tõttu. Marshalli 
surnukeha avastati mõninga-
tel andmetel heitveekanalist. 
Tema juhtum polnud ainu-
laadne, kui arvestada, kui pal-
ju inimesi rikkust taga ajama 
saabus.

Kullasoone esmaavastajad 
proovisid uudist saladuses 
hoida, kuid see ei õnnestu-
nud. Varsti jõudis kuuldus 
San Francisco linna ja sealt 
levis see üle riigi ning maa-
ilmagi. Seejärel saabus USA 
teistest osariikidest ja ka vä-
lisriikidest Californiasse aasta 
jooksul umbes 80 000 inimest 
(kokku käis kullajahil aga 
300 000), et aardeid otsida ja 
endalegi kulda hankida. Mõ-
nel vedaski ja temast sai kulla 
leidmise järel rikas mees, aga 
paljud jäid tühjade pihkudega.

Tuhandeid kullaotsijaid ei 
takistanud ega hirmutanud 
miski, sealhulgas ka teede ja 
korraliku elupaiga puudus. 
California kullakaevandustes 
võis kohata kooliõpetajaid, 
sõdureid, farmereid, kaup-
mehi ja teiste erialade esin-
dajaid. Kuna peaaegu kõik 
mehed siirdusid väärismetalli 
otsingutele, siis suri mitmes 
paigas välja tootmine: vab-
rikud pandi kinni ja farmid 
laostusid. Naisi võis kullaotsi-
jate seltskonnas olla vaid paa-
ri tuhande ringis.

Olulist osa California kulla-
palavikuhüsteeria levitamises 
etendas kaupmees ja ajale-
heomanik Samuel Brannan, 
kes kõndis San Francisco 
tänavatel ja lõugas: „Kuld! 
Kuld! American Riveril on 
kulda!“ Brannan laskis liikve-
le kuuldused lõpututest aare-
test, mis on peidus California 
maapõues. Seejuures ei pa-
nustanud Brannan ise kuigi-
palju kulla leidmisele, vaid ta 
lootis, et saab hoopis suure-
mat raha teenida kullaotsijate 
pealt.

Ta mõistis, et Californiasse 
saabuvad mehed vajavad labi-
daid, kirveid, potte, kastru-
leid ning muid töö- ja köögi-
riistu. Kõiki neid, aga lisaks 
veel ka joogivett, rõivaid ja 
hügieenitarbeid müüs Bran-
nan suure kasumiga ja temast 
sai veelgi jõukam mees, kui 
ta senini oli olnud. Selliseid 
inimesi oli veelgi, kes oskasid 
kullaotsijate arvelt rikastuda.

Kokad teenisid 
kullaotsijatest rohkem
Kiremöll kulla ümber ei tek-
kinud ainuüksi Ameerikas, 
vaid kogu maailmas. Tuldi 
väga erinevatest riikidest: 
Saksamaalt, Itaaliast, Inglis-
maalt, Mehhikost, Hiinast, 
Austraaliast ja mujalt. Kul-
laotsijate suurim hulk saabus 
Californiasse 1849. aastal, 
mistõttu hakati neid nimeta-
ma „49. inimesteks“ (forty-ni-
ners).

Kulla kaevandamine oli 
väga raske ja kulukas töö. 

Suurem osa 
m e e s t e s t , 
kes hakkasid 
kul laots i ja-
teks, kulutasid 
rohkem kui 
teenisid. Väga 
palju raha kulus 
näiteks transpor-
dile, aga odav pol-
nud ka elamine, toit ja 
muud teenused kullaotsijate 
linnades. Näiteks maksis Ca-
lifornia kullapalaviku ajal üks 
muna 25 dollarit, rummipu-
del 150–200 dollarit, aga toa-
üür oli 2000 tänapäevast dol-
larit kuus. Juhtus nii, et sageli 
teenisid kullaotsijaid teenin-
danud kokad ja pesupesijad 
rohkem kui kullaotsijad ise.

Lühikese ajaga sai pisikesest 
San Francisco asulast tõeliselt 
suur linn. Enne kullapalavik-
ku elas San Franciscos alla tu-
hande inimese, aga 1852. aas-
tal ehk neli aastat hiljem oli 
linnas elanikke juba 35 000. 
Senini peaaegu asustamata 
piirkond muutus tihedasti 
asustatud regiooniks ja 1850. 
aastal ehk kullapalaviku ajal 
sai Califoniast ka USA osa-
riik.

Esialgu olid siinseteks ela-
nikeks esimese laine kulla-
otsijad, kes olid suhteliselt 
rikkad, sest neil tuli kuld liht-
salt maast üles noppida. Aga 
juba mõned aastad hiljem 
võis kulda leida ainult süga-
valt mulla alt ja paljud kul-
laotsijad siirdusid paremate 
kullapiirkondade otsingutel 
üha rohkem põhja suunas.

California kullapalaviku 
ajal ehk umbes kuue aasta 
jooksul suudeti kaevanda-
da ligi 4000 tonni kulda, mis 
kaasaegsetes hindades oleks 
väärt enam kui 50 miljardit 
dollarit. Kõige suurem Cali-
forniast leitud kullakamakas 
kaalus 88,5 kilogrammi.

Aga lisaks kõige kuulsama-
le, California kullapalavikule 
(California Gold Rush) oli 
maailmas 19. sajandil veel 
palju teisigi kullaotsimis-
kampaaniaid, mis toimusid 
kõige sagedamini Ameerika 

R aadio teel juhitavate 
autode üle-eestiline 
noorte võistlussari RC 

Juunior Liiga, mis sai avapau-
gu novembrikuus Rakveres, 
jätkus nüüd 17. jaanuaril Ees-
timaa südames Paides. Kohal 
oli üle 40 võistleja Eesti eri 
paigust, kusjuures 23 noort 
võistlejat Lääne-Virumaalt.

Esindatud olid nii Väike-
Maarja klubi kümne võistle-
jaga (B-finaali 2. koht Joosep 
Viiksar), Vinni nelja osaleja-

ga (A-finaali 6. koht Caspar 
Kõrts, B-finaali 2. koht Robin 
Jukka), Kadrina kahe võistle-
jaga (A-finaali 3. koht Martti 
Soini, B-finaali 1. koht Otto 
Truu) ning Rakvere kuue ja 
Haljala ühe võistlejaga.

Seega võib liialdamata öel-
da, et automudelism on Vi-
rumaal saavutanud enneole-
matu populaarsuse. See on 
ka igati loogiline, sest Väike-
Maarjas on Eestis hetkel ai-
nus täismõõtmes ofroad- ja 

Rakveres onroad-sõidukitele 
mõeldud siserada.

RC Juunior Liiga võist-
luskarussell jätkub juba kol-
me nädala pärast Lõuna-
Eestis. Rakveresse aga on au-
tomudelismihuvilistel asja 15. 
veebruaril, kui Rakvere RC 
Hobikeskuses saab alguse uus 
kuueetapiline onroad võitlus-
sari TAMIYA Cup 2020.

Selles sarjas võisteldakse 
Jaapani tootja TT-tüüpi 1:10 
skaalaautodel, mille vahest 

suurimaks eripäraks võib pi-
dada, et lisaks kvaliteetsele 
sisule on sel autotüübil ka pil-
kupüüdev välimus. Eestlaste 
jaoks on selle sarja lipulaev 
muidugi Ott Tänaku eelmise 
aasta Toyota, aga pilkupüüd-
vaid autokeresid on teisigi – 
üks vingem kui teine.
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Vasakult: JCI Rakvere 2019. aasta president Anne-Mai Raivet ning 2020. aasta presi-
dent Üllar Õis ja asepresident Kaspar Lood. Foto: Kaire Mäe

1848: Californias 
algas kullapalavik

RC Juunior Liiga jätkab täispööretel
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 aastal 1850. Foto: wikipedia.org

Ü h e n d -
riikides (Ca-

rolina, Georgia, Nevada, Ida-
ho, Montana kullapalavikud), 
aga ka Austraalias, Brasiilias, 
Kanadas, Lõuna-Aafrikas, 
Venemaal ja mujal.

Kullapalavik 
sünnitas teksapüksid
Kullapalavikuga oli otseselt 
seotud ka saksa juudi päritolu 
USA ettevõtja Levi Straus-
si (1829–1902) kuulsusrikka 
tegevuse algus. 1840. aastate 
lõpus sõitis 18-aastane noor-
mees Ameerikasse, kus juba 
elasid tema kaks vanemat 
venda.

Kuna kullakaevandustes 
valitses hullumeelne konku-
rents, siis ei püüdnudki Levi 
sellesse sekkuda. Aga ta ot-
sustas hakata varustama kul-
laotsijaid vajalike esemetega. 
Ta laadis 1853. aastal laeva 
kangaid ja pudukaupu täis 
ning siirdus San Franciscosse. 
Kogu tema kaup osteti kiires-
ti ära, aga alles jäi vaid purje-
riie, mida kellelgi polnud 
vaja.

Siis õmbles Levi Strauss ise 
oma kätega purjeriidest paa-
ri pükse. Need osutusid väga 
vastupidavateks ja mugava-
teks ning üks kullaotsija ostis 
need ära ja ülejäänud esitasid 
tellimuse. Samal aastal avas 
Levi Strauss kaupluse, kus 
hakkas uudistoodet müüma. 
Peatselt asendas ta purjeriide 
teise materjaliga, mida toodi 
talle Prantsusmaa linnast Nî-
mes’ist, mistõttu teksasriiet 
hakati nimetama deenimiks. 
Nii hakkas Straussi äri üha 
edenema ja varsti moodustas 
ta kompanii, mis eksisteerib 
tänase päevani.
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21. jaanuaril oli Tõnu 
Aava sünniaastapäev. 
Teeme armastatud näit-
leja mälestuseks tagasi-
vaate tema rollile seriaa-
lis „Õnne 13“.

Marvi Taggo

Tõnu Aava näitlejakarjääri 
jooksul oli terve rida meelde-
jäävaid, heatujulisi ja koomi-
lisi rolle ning ekraanikujusid, 
nagu näiteks tõetruud Švejk 
või Tsooru.

Ekraanikujude puhul nõuab 
suur plaan näitlejalt peeneid 
nüansse, absoluutset usutavust 
ja isikupära. Suur plaan on 
näitlejale alati nagu eksamiks. 
Ja Tõnu Aav sooritas selle ek-
sami, nagu öeldakse, hindele 
viis. Ilma naljata.

Näitleja ümberkehastumi-
ne „Õnne 13-e“ Feliks Vissiks 
on omaette lugu. Vissi kuju 
on jätnud vaatajale äärmiselt 
tugeva mulje ega taha unune-
da. See ei seletu mitte ainult 
näitlejakunstiga. Emotsioon 
ja intellekt, iseloomustamaks 
näitlejat, on nagu kaks linnu 
tiiba – ühe tiivaga ei lenda.

Omapärane tee 
„Õnne 13-sse“
Kristjani  rollist ütles Aav too-
na ära, kuna talle paistis, et see 
tegelane häbistab Kaitseliitu. 
Nii ta rääkis ja mõtles. Aastaid 
hiljem võttis vastu kunagise 
tippkommunisti Feliks Vissi 
osa.

Näitleja enda ütlemiste jär-
gi lavastaja teda esialgu selles 
rollis ei näinud. Kui stsenarist 
Teet Kallas Tõnu Aava Õnne 

tänavasse sisse kirjutas, ütles 
ta: „See on üks väheseid kor-
di, kus olen rolli peale näitlejat 
soovitanud.“ Teet Kallas oli 
Tõnu Aavaga väga rahul.

„Minu meelest annab „Õnne 
13“ palju positiivset energiat,“ 
on Tõnu Aav öelnud. „Rol-
lid on osavalt kirjutatud. Ma 
ei tea, kuhu Viss välja jõuab, 
aga Feliks Viss on minu jaoks 
kogu aeg aktuaalne,“ lisas ta 
toona.

Feliks Viss on tänaseni päe-
vakorras, kelle varandus Õnne 
tänaval päritakse ja jagatakse.

Aastaid tagasi Draamateatri 
garderoobis Tõnu Aavaga jut-
tu puhudes küsisin, mida näit-
leja ise arvas, kui rollide hulka 
rivistus tavalisest erinev tege-
lane, võimukas ja rikas mees 
Mornast –Feliks Viss. Kui 
sinisilmne tegelane on Viss?

„See on hea, et te seda küsi-
te,“ ütles näitleja siis. „Noor, 
endine Viss ei teadnud oma 
pärandusest ju midagi. Aga 
teadis, et kasuisa oli rikas 
mees ja teda ähvardab välja-
saatmine. Aljošaga samas 
mundris mehed viisid ära ka 
tema sugulased. Viss kartis, et 
sama saatus võib teda tabada 
ja asus kohe vaenlase pessa. 
Asus komsomolitööle, kus 
loomulikult midagi suurt teha 
ei olnud. Ma ei teadnud siis, 
kuhu see tegelane – endine ja 
praegune Viss – välja jõuab. 
Eks Teet Kallas üritab, kuigi 
Tammsaare ja Vilde ei tead-
nud ka kohe, kuhu nende te-
gelased välja arenema peavad,“ 
arutles Aav toona.

Samastavad 
näitlejat rolliga
Laupäeva õhtuseid „Õnne 

K e s k k o n n a a g e n t u u r 
kutsub üles sisestama 
vaatlusi, et täiendada 

imetajaliikide levikukaarte. 
Erakordselt soe ja lumevaene 
talveilm soosib teistmoodi 
loodusvaatlusi. Tähelepanu 
all on liigid, kes lume puudu-
misel hästi silma paistavad.

Talv on üldiselt hea aeg 
imetajate tegevusjälgede 
vaatlemiseks – piisav lumi-
kate lubab üles tähendada 
kõik loomad, kes on jälgi jät-
nud koduaeda või metsaraja-
le; samuti viivad jahimehed 
igal talvel läbi jäljeloendust, 
mis annab olulist võrreldavat 
infot. Praegu peab aga kõik 
need ettevõtmised määrama-
ta ajaks edasi lükkama.

Samas pakub lumekehv 
talv teistsuguseid võimalusi 
liikide esinemise tuvastami-

seks. Kes oleks arvanud, et 
jaanuarikuus saab mutimulla-
hunnikuid kirja panna? Ül-
latuslikult on praegu hea aeg 
liigi kaardistamiseks, sest nii 
kaua kuni maapind pole süga-
valt läbi külmunud toimeta-
vad mutid agaralt edasi.

Samuti võimaldab hallides, 
rohelistes ja pruunides tooni-
des maastik hõlpsasti vaadel-
da liike, kes lume ootuses on 
omale valge talvekarva selga 
kasvatanud: nirki, kärpi ja 
valgejänest. Loomadele en-
dale on valge kasukas sellise 
talveilmaga ebasoodus, sest 
nii torkavad nad paremini 
silma kiskjatele, samas on nad 
tänu sellele paremini nähta-
vad ka loodusehuvilistele.

Keskkonnaagentuuri pro-
jekti koordinaator Triin 
Edovald selgitas, miks on 

hea aeg just nende imetaja-
liikide vaatlemiseks: „Valges 
talvekarvas loomad paistavad 
praegu hästi maastikult kät-
te. Lisaks on hetkel neid liike 
hõlpsam määrata. Kui suve-
karvas hall- ja valgejänesel ei 
ole alati kerge vahet teha ja 
nii võib jääda vaatlus sisesta-
mata, siis selliste ilmadega on 
see lihtne – halljänes talvel 
valget kasukat ei kanna. Ka 
nirk ja kärp on muul aastaajal 
väga sarnased ning eristada 
saab neid põhiliselt suuru-
se järgi. Talvel on aga vaja 
ainult looma sabaotsa vaa-
data, sest kärbil on see isegi 
talvekasukaga must.“

Kõik imetajate vaatlu-
sed jõuavad uude imetajate 
levikuatlasesse, mis kujutab 
kõikide Eesti imetajaliikide 
levikut 10x10 km ruudus-

tikuna. Võrreldes andmeid 
esimese atlase perioodiga 
näeme, millised liikide levilad 
on ajas muutunud – millised 
liigid on uued tulijad ja mil-
lised tõenäoliselt kadunud. 
Samuti on andmed olulised 
uue Euroopa imetajate at-
lase koostamisel, mis ilmub 
aastaks 2024.

Nii nirgi, kärbi, valge-
jänese kui ka mitme teise liigi 
levikukaardid uues imetajate 
atlases vajavad täiendamist. 
Mine loodusesse ja märgi 
oma vaatlused üles! Rohkem 
infot imetajate atlase ning 
vaatluste tegemise kohta leiad 
kaardiloost http://arcg.is/
4jLmP.

Kuulutaja

Rakvere keskväljakut 
kaunistab heade soovide puu

M öödunud reedel avatakse Rakvere keskväljakul 
unikaalne valgusinstallatsioon, ligi tuhandest õr-
nast ja läbipaistvast valgustorust koosnev heade 

soovide puu, mille kohal hõljub sume valgustatud uduloor.
Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul on soovide puu 

Rakverre toomise eesmärk tuua linnaruumi helget ja heade 
soovide valgust. „See on valguse võit pimeduse üle,“ nentis 
Miltop tänavusele lume- ja valgusevaesele talvele viidates.

Idee autori Kristiina Kirseli sõnul võib tänapäeval juh-
tuda, et pole julgust unistada või pole selleks lihtsalt mahti. 
„Sellesse valguse lummavasse kütkesse jõudes peatu het-
keks, võta aega ja unista, unista suurelt, lase mõttel minna 
kaugele-kaugele, sõnasta see ja pane kirja ning usu, et iga 
unistus võib saada reaalsuseks,“ soovitas Kirsel. Valgus pi-
meduses loob romantikat, annab lootust ja juhatab teed tal-
vest kevadesse.

Silmailu pakkuv ja meeleolu loov valgusinstallatsioon jääb 
linlastele ja Rakvere külalistele imetlemiseks üles kuni veeb-
ruari lõpuni.

Valgusinstallatsioon jõudis Rakvere keskväljakule 
Tallinnast Kanuti aiast, kus seda sai imetleda nelja päeva 
vältel jaanuari alguses.

Kuulutaja

Rakvere riigigümnaasium 
alustab inspiratsioonikohvikutega
Haridus- ja Teadusministeerium ning Rakvere Linna-
valitsus ootavad kõiki haridushuvilisi 29. jaanuaril kell 
16.30 Rakvere Linnavalitsuse valgesse saali riigigümnaasiu-
mi inspiratsioonikohvikusse.

10. jaanuaril kuulutati välja Rakvere riigigümnaasiumi 
arhitektuurikonkursi võidutöö „Pargielu“. Riigigümnaasiu-
mi hoone on saanud sellega esialgse visuaali. Nüüd on aeg 
üheskoos Rakvere kogukonnaga mõtiskleda uue koolihoo-
ne õppekeskkonna üle ning arutleda, kuidas kujundada kool 
nüüdisaegset õppeprotsessi toetavaks.

Inspiratsioonikohvikut viivad läbi kogenud riigigümnaa-
siumite juhid Ülle Matsin Viljandi Gümnaasiumist ja Alo 
Savi Põlva Gümnaasiumist. Ideekavandist „Pargielu“ anna-
vad ülevaate arhitektid Ralf Lõoke ja Maarja Kask, kes tut-
vustavad ühtlasi oma ideid kavandi loomisel.

Olles juba mitmete riigigümnaasiumite ideekavandite 
võitjad, annavad arhitektid ka ülevaate, kuidas on kooli-
keskkond ja selle vajadused aastate jooksul muutunud. Di-
rektorid jagavad oma kogemusi riigigümnaasiumi loomisel 
ja räägivad, kuidas saab kooli õppekeskkonna abil õppe-
korraldust toetada.

Kõigil kohalviibijatel on võimalus rääkida kaasa, milline 
peaks olema tulevase riigigümnaasiumi õpikeskkond ja õppe-
korraldus. Järgmine inspiratsioonikohvik toimub 2020. aas-
ta sügisel.

Osalejate arv on piiratud. Kohvikus osalemiseks palume 
registreeruda aadressil lingid.ee/inspiratsioonikohvik.

Tule ja anna oma panus uue kooli loomisesse!

Haridus- ja Teadusministeerium
Rakvere Linnavalitsus

Imetajate atlas ootab vaatlusi

Tõnu Aava 
kehastumine 
Feliks Vissiks

13-e“ tegelasi võetakse juba 
nagu oma inimesi, keda 
oodatakse. Veelgi hullem, neid 
tegelasi on hakatud samasta-
ma näitleja isikuga. Nii oli ka 
Kaljo Kiisa kingsepp Johanne-
sega, nii on Helgi Salloga, kel-
lele „Alma!” järele hüütakse. 
Kas Tõnu Aavas nähti samuti 
riigikogutegelast Feliks Vissi?

„See on meie vaataja pu-
hul väga huvitav. Mängisime 
Saaremaal „Viimast sigaret-
ti“. Helgil oli seal eluaegse 
raamatupidaja roll ja ta oli 
minu kui endise koolidirektori 
naine. Ta polnud mitte kerg-
lane ja litsakas, vaid keku ja 
kohati koketeeriv naine. Meil 
oli see armastus ka ammu 
jahtunud. Lapsed suured ja 
tal tekkis uus romaan minu 
tegelaskuju parima sõbra, 

kirikuõpetajaga, kelle naine oli 
surnud. Ja Helgile on öeldud, 
et see on ju väga tore, kuidas 
ta seda rolli mängib. Aga see 
ei ole muidugi Alma,“ jutustas 
Aav. „Ma ütlesin Helgile, et 
see on ju suurim kompliment, 
kui ei arvata, et ta Alma on.“

„Olen mänginud laval ja te-
lelavastustes niisugusi rohkem 
koomilisi tegelasi. Aga üks-
kord, seisin poes kassajärje-
korras ja minu ees lällas üks 
suurt kasvu mees, ostis endale 
viina. Pööras ümber, pilk lan-
ges minu peale ja nägu venis 
pikaks, ooo... ja läks vaikselt 
minema. Ma ei tea muidugi, 
mis tema purjus peas toimus 
või kes talle assotseerus. Kas 
see võimukas Viss?“ jagas näit-
leja toona üht oma kogemust.

Näitleja Tõnu Aav. Foto: 
Eesti Draamateater / Herkki 
Erich Merila

Valgustorudest koosneva installatsiooni kohal hõljub sume valgustatud uduloor. Foto: 
Martin Piir
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Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühingu kokkusaamine toimub 
27. jaanuaril, kell 14 Targas Majas, ruumis nr 114. Tähistame 
ühingu 20. sünnipäeva. Kohal on kirjutustõlk. Ootame liituma 
ka uusi liikmeid!

Rakvere Teater
24.01 kl 19 „Onu Vanja“ s/m, lav. Eili Neuhaus
25.01 kl 19 „Kaks tosinat tulipunast roosi“ s/m, lav. Giorgio 
Bongiovanni
30.01 kl 13 „Verikambi“ s/m, lav. Jaanika Juhanson

Lääne-Viru Pensionäride Liit
4. märts kell 17 Estoniasse vaatama balletti „Tramm nimega 
IHA“. Pilet ja sõit 26 eurot. Kõik bussid väljuvad bussijaama ta-
gant parklast. Info Sirje 56827860
6.–13. juuli toimub reis Põhja-Norra (Nordkap), Lofoodid ja 
Lapimaa. Hind 323 eurot, veel on mõned vabad kohad, I sisse-
makse kohe 60 eurot. Info Maret 53438408
12. veebruaril sõit Tallinna, kavas Ajaloomuuseumi näitu-
se „Georg Ots 100“ ja Meremuuseumi külastus. Hind 15 eurot, 
väljasõit 10.15 bussijaama tagant
Oleme avatud uues asukohas Rakvere Sotsiaalkeskuse lugemis-
toas kolmapäeviti 10–13 (12. veebruar suletud).
Ootame registreerima ja tasuma liikmemaksu.
Kontaktid Sirje 58551886, Maret 53438408

Gustavi Maja
30. jaanuar kell 18 Mai Agate Väljataga loeng „Raamidest välja“
18. veebruar kell 18.30 Viigi Viil Kanguri loeng „Kuhu kaob 
motivatsioon“
Venitustund E ja R kell 8.30 ja K kell 18.30
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Louisa Mary Alcotti ro-
maani „Väikesed nai-
sed“ uus ekraniseering 
pakub kaunist klassika-
naudingut.

Margit Adorf

Alcotti romaan ilmus esma-
kordselt kahes osas, 1868. ja 
1869. aastal. Romaan rää-
gib nelja õe elust läbi aasta-
te ja tegemist on poolauto-
biograafilise teosega, see tä-
hendab, et päris üks-ühele 
need sündmused nii ei olnud, 
kuid autor on sinna põimi-
nud elemente enda ja oma 
õdede elust. Romaan sai kohe 
pärast ilmumist kriitikutelt 
sooja vastuvõtu ja muutus 
rahva seas menukaks.

Läbi aastate on seda lava-
laudadele ja kinolinale toodud 
rohkem kui üks kord, esime-
ne filmiversioon oli tumm-
film ja valmis 1917. aastal. 
Juba 1918. aastal tehti veel 
üks tummfilm. Esimene heli-
film valmis 1933. aastal, selles 
mängis peaosalist Katharine 
Hepburn. Esimene värviline 
film „Väikestest naistest“ tuli 
välja 1949. aastal ja seejärel 
saabus linastamistesse õige 
pikk paus. Alles 45 aastat hil-
jem, 1994. aastal ilmus uus 
kinoversioon, millest täna-
seks on möödunud 26 aastat, 
seega paras aeg sama raamat 
uuesti filmi valada.

Isegi kui olete seda masti, 
et eelistate lugeda raamatuid 
ja mitte vaadata filme, siis 
soovitan ikkagi seda linateost 
vaatama minna, sest siin on 

raamatule tõesti au tehtud ja 
tulemus on väga kaunis. Te-
gemist on ajastufilmiga, veidi 
mõjub teatraalselt, kuid mitte 
häirivalt. Romaani sündmusi 
järgitakse üsna täpselt.

Nagu ikka, on ka uues fil-
mis terve plejaad praeguse 
aja staare, Jo rollis Saoirse 
Ronan, Megina Emma Wat-
son, Amy on Florence Pugh 
ja Beth Eliza Scanlen. Nende 
ema mängib Laura Dern, tädi 
March on Meryl Streep. Lau-
rie rollis astub üles Timothée 
Chalamet.

Neile, kes ei ole raamatut 
lugenud, lühidalt sisust: Neli 
teismelist tütart elavad koos 
emaga suhteliselt kehvades 
oludes, arvestades seda, et va-
rem on nad olnud jõukamad. 
Isa on olude sunnil kodust 
eemal, pastorina sõjas. On 
jõuluaeg. Vaikselt maalitakse 
pilt pere elust ja neljast õest, 
heategevusega tegelevast 
emast ja naabruse elanikest, 
kelle seas on nii vaeseid kui 
rikkaid. Kõik õed on oma-
moodi talendikad, igaühel on 
oma unistused.

Hiljem on teismelised juba 
täisikka jõudnud ning abielus, 
on harilikke pereprobleeme, 
on südamevalu. Lugu antak-
se edasi väga sümpaatselt, sel 
moel, et kaasa elamata jätta 
on tõesti raske. Kui teil just 
südame asemel kivi pole, siis 
pakub film tundelise poole 
pealt tõelist naudingut.

Kui üldse millegi kal-
lal iriseda, siis selle üle, et 
nooremat ja vanemat ver-
siooni õdedest oleks võinud 
mängida erinevad näitle-
jad. Teismeliste ja täiskas-

vanud tegelaste vanusevahe 
on ikkagi seitse aastat ja 30-
aastased staarid ei ole enam 
kuigi veenvad 15-aastased.

Emma Watson saab täna-
vu juba 30-aastaseks. Või-
malik, et tema puhul häirib 
see, et me oleme teda näinud 
Harry Potteri saagas päriselt 
teismelisena. Siiski, ka 24-
aastane Florence Pugh ei ole 
oma noorema versiooni rollis 
kuigi veenev.

Kui see kõrvale jätta, siis 
on režissöör-stsenarist Greta 
Gerwig valmis saanud väga 
hea tööga. Gerwig alustas 
kinomaailmas ise näitleja-
na, mängufilme on tema käe 
all valminud seni vaid kolm, 
kuid eelmise filmiga, 2017. 
aasta „Lady Birdiga“ saavutas 
ta suure edu. Ka seal oli pea-
osas Saoirse Ronan. Uuest fil-
mist tuleb väga hästi esile re-
žissööri hea klapp näitlejatega 
ja tulemus on vastav – rollid 
on esitatud veenvalt ja detaili-
tundlikult.

Esile tõstmist väärib ka 
filmi soundtrack (filmi-
muusika – toim.), mille auto-
riks vanameister Alexandre 
Desplat. Spotifys on see kuu-
lamiseks täiesti olemas, soo-
vitan üles otsida.

Viimane, kuid mitte täht-
susetu asjana mainiksin li-
nateose üldist atmosfääri, 
valgustust ja tonaalsust – häs-
ti mõnus. See on muinas-
jutuline, unenäoline, pehme, 
konkreetse looga väga hästi 
haakuv. Nii et kui hing igat-
seb klassikalist kinoelamust, 
siis see film on just teile.

ARARARARARARARRRARRRRARAAARRARARARARARARARARARARAAAARARARAARARAAARARAARARARARARARARARARARAAARARARARAARARARARARRARARARARRARRARRARRARRRARAAAAA VUVVVVUVUVUVUVUVUVUVUVUUUUUUUVUVUVVUVVUUUUVVVVUVUUUVUUUUUVVVVVVVVUVVUVVVVUVVVUVUVUVVVVUVUVUVVUVVUVUVUVVVUVUVUVUUVUVUVUVUUUUUUUUUUUUVUSSSSSTSTSTSTSTSTSTTSTSTTSTTTSSSTSSSSSSS UUUUUUUUUUUUSSUUUSUSSUSUUUUUUUSS Kaunis klassika – 
„Väikesed naised“

Alt: Amy rollis näeb Florence Pughi, Megina Emma Watsonit, Beth on Eliza Scanlen, 
ema kehastab Laura Dern ja Jod Saoirse Ronan. Foto: pressimaterjalid
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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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

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

KINNISVARA

• Müügiks ettevalmistuse ees-
märgiks on muuta kinnisvara 
pilkupüüdvaks ning suurendada 
potentsiaalsete ostjate arvu. Selle 
tulemusena väheneb objekti turul 
oleku aeg ning suureneb võimalus 
müüa võimalikult kõrge hinnaga. 
www.mlcp.eu Tel 5456 6677

• Müüa korter Kundas, 62,80 m2. 
Hind väga soodne! Müügiga kiire! 
Tel 5556 7388

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

• Müüa kõigi mugavustega korte-
rid Tamsalus. Ääsi 17, 3toaline, 
hind 9000 €. Ääsi 5, 3toaline. Hind 
7000 €. Sääse 12, 3toaline, hind 
2900 €. Sääse 10, 3toaline, hind 
2000 €. Sääse 10, 2toaline, hind 
1900 €. Ahjuküttega korter, Koidu 
17. Hind 3000 €. Tel 505 3151

•  Müüa 2toaline korter kõigi 
mugavustega 42,9m2, elektriküte, 
Rakveres. Tel 5558 7544

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

• Müüa Väike-Maarja alevikus 
2toaline ahiküttega renoveeri-
tud korter. Hind 19 900 €. Tel. 
511 0478

• Müüa otse omanikult 2toaline 
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, renoveeritud 
maja, remonti vajav. Hind 19 000 
€. Tingimisvõimalus! Tel 5805 0872

• Müüa Kadrina alevikus 3toa-
line avar keskküttega korter. 
Hind 34 900 €. Täpsem 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, ahikeskküte + 
õhksoojuspump + 2x konditsio-
neer, möbleeritud, 5 min. rongi-
peatuseni. Võimalik ehitada pöö-
ningukorter-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, läbi-
maja planeeringuga korter, rõdu. 
Korteri juurde kuulub keldriboks 
ja parkimiskoht. Hind 59  000 €. 
Tel 5551 8067

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

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

OST
• Ostan 3toalist korterit või ri-
daelamut  Lääne-Virumaal. Tel 
5192 0913

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

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

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

• Soovin osta võimalikult odava 
1toalise ahjuküttega korteri Kun-
da linnas. Tel 5848 7128

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

• Ostan 2-3toalise korteri Rakve-
res. Tel 504 5560

• Ostan Võsul maja või kinnistu. 
Tel 5451 0535

• Ostetakse talukoht või kinnistu 
vanema majaga Lääne-Virumaal 
või Järvamaal (hooned võivad va-
jada remonti). Võimalik vahetada 
korteri vastu Tapal. Kõik pakkumi-
sed on oodatud. Tel 511 0478

• Soovin osta garaažiboksi Rakve-
res. Tel 509 3998

• Ostan garaaži Rakveres, remonti 
vajava, võib pakkuda ka korras 
garaaži. Tel 5566 6811 või anler-
maesepp@gmail.com

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

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile II korrusel kivimajas 
1toaline korter (köök, vannitu-
ba, keldriboks, puukuur). Uued 
aknad, uks, koridor lukus, toimiv 
ühistu. Võid ka osta, hind 1700€ 
(järelmaksuvõimalus). Tel 5597 
9543

• Üürile anda möbleeritud 1toa-
line kõigi mugavustega korter 
Rakveres. Hind 220 € + kommu-
naalmaksud. Tel 520 4322 

• Anda üürile Rakveres 1toaline 
kõigi mugavustega korter, III kor-
rusel koos mööbliga ja tehnikaga. 
Hind 200 €/kuus + kommunaal-
maksud. Tel 5646 6926

• Anda üürile 2toaline mugavus-
tega möbleeritud korter Rakveres, 
Küti tn. Üüri hind 190 € + kommu-
naalmaksud. Tel 527 0058

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

• Anda üürile kõigi mugavustega 
2toaline korter. Tel 502 9052

•Annan üürile garaaži Rakveres 
Mulla tänaval. Tel 554 6353

ÄRIPINNAD

• 14 aastat tegutsenud hamba-
ravikabinet (63m2, sisustatud), 
anda rendile või müüa Rakvere 
bussijaama vastas. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 14 tolli veljed 
koos lamellrehvidega või eraldi. 
Tel 529 1004

• Müüa Audi 80 pikap, 1993. a. Äsja 
toodud Saksamaalt või vahetada 
garaaži vastu Rakveres või 

Pärnus. Tel 529 1004

• Pisike vapper valge Opel Corsa 
sinule! Müüa Opel Corsa, 1.0, 
44kW, bensiin, manuaal. Hind 
1450 €. Tel 5884 1279

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

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

• Müüa Škoda Superb 1.9 TDI, 
96 kW, 2003. a. Sõidukil peal 
Eberspächeri mootori ja salongi 
eelsoojendi ning ka Defa mootori 
eelsoojendi. Salongis pistik puhuri 
jaoks. Sõidukil on all korralikud 
naastrehvid. Hammasrihm koos 
kõikide rihmadega vahetatud 
418 000 km peal, õlivahetus koos 
kõikide fi ltritega teostatud 439 000 
km peal. Müügi põhjus-uue auto 
ost. Hind 1999 €. Tel 5351 6819

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

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

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

OST
• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Võivad olla seisnud, remon-
tivajavad, ilma ülevaatuseta, heas 
korras jne. Pakun head hinda. 
Sobivusel tulen kohe järgi. Tel. 
5357 7108

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

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

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

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

• Ostan autode katalüsaatoreid 
ja tahmafi ltreid. Hinnad 5-1000 
€. Täpse hinna teadmiseks on vaja 
kas koodi kati pealt, pilti või haara-
ta telefon ja helistada! Facebook/
katitakso. Tel 5190 0942. Töötan 
iga päev!

• Ostan igas seisus sõidukeid, 
puksiiri võimalus, arvelt kustu-
tamine. Tel 504 0457

• Ostan Vazide, Moskvitši, Volga 
uusi plekke, tulesid, stangesid jne. 
Ostan Veneaegseid uusi rehve. Tel 
515 7395

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan ZIM mootori osi. Tel 5558 
5956
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• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Viru-
maal. Tel 508 6455

• Üürile anda Piiral asuvas valve-
ga garaažis 6 kohta hobiautode 
hoiustamiseks Tel 5884 2053

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT
• Metsaveoauto teenus. Tel 503 
2269

 

• Transpordi-ja kolimisteenus 
kaubikuga. Tel 5191 4422

•  Kolimine ja veoteenus. Tel 
5552 8487

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

• VEO- JA TÕSTETEENUS. Kan-
devõime 12 t. Tel 5307 8178

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

• Veoteenus, ka kolu vedu prügi-
mäele 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 kaubi-
kuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, taga 
luuk, 750 kg). Tel 5557 8804

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teos-
tab puksiirteenust 1,30 €/km 
ja tunnitöö 30 €/h. Rendime 
puksiirhaagist (konn) ööpäev 25 
€ ja oksapurustajat BOSCH 25 € - 
24/h. 10meetrine redel 6 € - 24/h. 
Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 
€ - 24/h, elektriline nurklihvija 
Metabo (230) 6 € - 24/h. Tõstetööd 
kraanaga MAZ, kilomeeter objek-
tile 1,30 € ja tunnihind 40 €. Noole 
pikkus 14,5 m ja tõstevõime 12,5 t. 
Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Kolimis- ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Veoteenus kaubaveo-bussiga. 
Tel 5810 5142

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

www.kuulutaja.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

* 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

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

• Reovee- ja fekaalivedu Halja-
la, Kardina ja Tapa vallas. Tee-
nindame iga päev Tel 5656 1515

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

EHITUSTEENUS

• Vannitubade ja korterite re-
mont. Tel 5633 1530

• Korterite, majade remont, re-
noveerimine. Kuulutus ei aegu. 
Tel 5633 1530

• Korterite remont, eramute 
ehitus, lammutustööd. Tel 
5360 0003

• Teostame korterite, eramute 
ehitus ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

• Siseviimistlus (pahteldus, vär-
vimine, tapeetimine, plaatimine). 
Tel 504 5560

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

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

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

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

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

• Hoonete renoveerimine, 
sisetööd, saunad. Tel 5646 0674

• Teostame kõiki ehitus-ja lam-
mutustöid ning prahi utiliseeri-
mist. Pikk töö kogemus. Töö kiire 
ja korralik. Tel 5604 0360

• Teostan ehitus ja remonditöid, 
terrasside ja abihoonete ehitus, 
lammutus ja renoveerimine. Tel 
5390 0769

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

• Teostame siseviimistlustöid, 
vannitoa remonti. Tel 567 8007

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

• Lammutustööd koos sodi ära-
veoga. Tel 5380 0863

• Teostame lammutus-, remon-
di- ja ehitustöid. Tel 5309 7465

• Teen plaatimistöid koos juurde 
kuuluvaga (krohvimine, beto-
neerimine, kanalisatsioontorude 
paigaldamine…). Tel 5606 9271

• 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

• Kõrvalhoonete ehitus, garaažid, 
saunad, grillimajad, puukuurid. 
Tel 5380 0863

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid, vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

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

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

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

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770

• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame ehitus ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, 
maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Teostame kõiki ehitus-ja lam-
mutustöid ning prahi utiliseeri-
mist. Pikk töö kogemus. Töö kiire 
ja korralik. Tel 5604 0360

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

• Pleki kantimisteenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, 
kõik erikujulised ja standardple-
kid. Tel 553 9330

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. info@estpur.ee, tel 5347 6567

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

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

• Pottsepatööd, küttekollete re-
mont. 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, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• Teostame elektritöid. Tel 5380 
0863

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

• Teostan erinevaid elektritöid. 
Hind kokkuleppel. Tel 5689 4149

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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 €

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

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
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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 

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

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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

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

   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  
         

• 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

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

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

• 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

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

TEOSTAME 

ÜLDEHITUSREMONTI, 

BETOONITÖID 

KOPP LAADURI RENT

VEO TÕSTETEENUS

OMANIKU 

JÄRELEVALVE

 TEL 5091299

MUUD TEENUSED
• Mobiilse elektrigeneraatori 
teenus ~27kw (+-). Tel 503 2269

• Korteriühistu heakorrateenus 
www.mlcp.eu Tel 5456 6677

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

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

• Eramute, korterite, kontorite 
koristus. Tel 5456 6677, www.
mlcp.eu

• Pakun koristusteenust. Eramu-
te, korterite, väiksemate kontori-
ruumide, olmeruumide koristus. 
Rakvere piires (Lääne-Virumaal). 
Tel 5391 0536, normkoristus.ee

• Ostame vanametalli. Vanad 
traktorid, kombainid jne, kõik 
on raha! Head hinnad. Transport 
multilift veokiga, millel on haa-
rats ja kraana. Montaaž. Paku-
me meeskonda gaasilõikuritega. 
Konteinerite rent. Head hinnad! 
Maksmine arvega või sularahas. 
Tel 5190 0942

• Renditöötajad Tel 504 0457

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

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

•  Ansambel (1-2 liikmeline) õhtu-
juhtimine üle Eesti. Tel 5190 1697

•  Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. 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 Kau-
bandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite 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

www.kuulutaja.ee

KODU

• Müüa voodi 175 € (140 mad-
ratsile, sisseehitatud öökappi-
dega, värv tamm), täispuidust 
pikendatav söögilaud 150 € (värv 
tume lakk), esikukomplekt 60 € 
(peegel nagidega, jalanõukapp, 
riiulitega, värv tumepruun), esi-
kupink-jalanõuriiul 35 € (värv 
tumepruun), toidukuivati 25 €, 
rinnaltsurumise pink koos kangi 
ja kahe paari hantlitega ning 80 kg 
erinavas suuruses raskustega 130 
€. Küsi infot või tule vaatama. Tel 
5688 8797

• Müüa Spectra S2 rinnapump 
(160 €) koos erinevate lisatarvi-
kutega (piimahoiustamiskotid, 
pudelid, tagavara voolikud, kahes 
erimõõdus leheter pumbaotsad 
jm). Üksik- või kaksikpumpamise 
funktsioon, pumpamiskiiruse ja 
-tugevuse reguleerimine, juhtme-
vaba akuga. Tel 5687 6068

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

• Saunakeriste müük. Tel 5380 
0863

• Müüa täispuidust lükanduksed 
koos siinidega ( üks ukse tahvel 
1.40 cm laiust). Tel 5380 0863
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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%

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

*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

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

• Müüa kreissaag. Tel 5562 2948

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

• Müüa Dormeo madrats sood-
salt. Tel 5362 4501

• Müüa uued Dormeo madratsid 
soodsalt. Tel 5685 2009

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

• Müüa uus REJ veepõhine 
käterätikute kuivati. Mõõdud 
35x130. Kroom, roostevaba 
teras.   Kaasas Soome keelne 
juhend. Hind 70€. Tel 5595 1893

OST

• Ostan Norma/Salvo ja teisi 
NSVL-aegseid mänguautosid 
ning vanu 1970-1990. a valmis-
tatud Vene 1/43 mudelautosid. 
Tel 529 1288

• Ostan ehituslikku saematerjali. 
Tel 5380 0863

• Ostan tööriistu. Tel 5380 0863

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan võrri, motika nende va-
ruosi ja muud tehnika kola. Tel 
503 1849

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

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

•  Osta n majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja- tarvi-
kuid. Paku julgesti. Tel 5616 5761

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

• OSTAN veneaegseid ja vane-
maid raamatuid, tehnikaaja-
kirju, mööblit, rahasid, orde-
neid, rinnamärke, vimpleid, 
heliplaate, fotosid, kellasid, 
fototehnikat, raadio, taskunu-
ge, lauanõusid, 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 töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid 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 vahvliküp-
setaja, Vana Toomase lambi, 
vanu tasku- ja käekelli ja muud 
kila-kola. Esemed võivad vajada 
parandamist. Paku julgesti! Tel 
5031849

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa kuivad küttepuud sood-
salt, halu pikkused 50, 40, 35 cm, 
lepp. 5271355.

• Müüme puitbrikett 10 kg 1,80 
€, turbabrikett 10 kg 1,80 €, 
saepurugraanul (6 ja 8 mm) 15 
kg 3,30€ Narva 17, Rakvere. Tel 
5566 9440

• Müüa soodsalt 30 cm lepapuid 
40 l võrgus. Tel 5554 6093

• Müüa küttepuid ( märgi ja kuivi, 
lahtiselt ja võrgus). Tel 504 6111

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

• Müüa küttepuud. Kask (pikkus 
30 cm) ja metsakuiv okaspuu (pik-
kused 30, 50 cm). Tel 5884 1611

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

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

• Müüa kuivad kase ja lehtpuu 
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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 
2 rm. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa kaminapuid 40 l võrkudes, 
lepp 2,7 €, sanglepp 2,8 €, kask 3 
€, saar 3,2 €. Vedu Rakvere piires 
tasuta. Tel 508 4872

• 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

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

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 
2.50 € 

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, korra-
likud täismõõduga tulekivid (10 
senti/tk). Tel 5558 3790

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

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

LOE
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e-pood: www.ostakatel.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

Tel 5840 7864

www.kuulutaja.ee

LOE

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

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 

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

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

METS

• Aitame metsade ja parkide 
omanikke noorendike hooldusel, 
ülepinnalisel niitmisel ja istikute 
käsitsi väljapuhastamisel ning 
valgustusraiel. Meie meeskonnal 
on pikaajalised kogemused ka 
parkmetsade taastamisel ja kor-
rashoiul. Täpsusta hinda kohe. Tel 
5668 6484

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhasta-
me kraavid ja teeservad võsast ja 
suurtest puudest. Tel 506 0777, 
info@timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

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

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

• Müüa Kungla talu kartulit „Lau-
ra“ ja „Gala“, Rakvere vallas. Trans-
port. Tel 514 1338

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

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel 5196 2628 või 5351 7414

LOOMAD

• Ostan noore isase koera või 
kutsika. Tel 5664 8332

• Müüa beežid emased ja mustad 
isased kutsikad. Puudel ei aja 
karva, sobib hästi allergikutele. 
Sündinud 20. detsembril, loovuta-
mine veebruari lõpus. Tel 506 8953

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

• Müüa kukk ja kanad, 2 aastased. 
Hind 6 €. Tel 5667 0309

• Müüa 4-kuune jänes. Ainult lem-
mikloomaks. Tel 5685 8009

• Meie koer LOKI läks kaduma 
30. novembril, Tamsalu juurest. 
Tegemist on segaverelise hun-
dikoera tüüpi koeraga. Koer on 
KIIBISTATUD, kaelas oli punane 
rihm koos raadiosaatjaga. Või-
malusel, palume kinni võtta ja 
meile teatada. Koer on sõbralik. 
Teatada võib numbritele 529 
9348 või 515 9934 või varjupaika

VANAVARA

• Müüa vanaaegne triikraud. 
Hind 25€. Tel 5595 1893

• Müüa vanaaegne riidekapp. 
Hind 80 €. Asub Kadrinas. Tel 
5595 1893

• Müüa vanaaegne riidekapp. 
Hind 60 €. Asub Vinni vallas. 
Tel 528 4232

• Ostan vanaaegseid esemeid ja 
asju. Tel 567 2175

• Ostan vanavara raamatust 
mööblini ja samas transport tee-
nus. Tel 503 1849

• Ostan nõukogudeaegseid fotoa-
paraate, objektiive, vahvliküpse-
tajaid. Tel 5853 2215

• OSTAN veneaegseid ja vane-
maid rahasid, ordeneid, rinna-
märke, vimpleid, postkaarte, 
postmarke, fotosid, albumeid, 
tikutopse ja palju muud. Kõik 
vana huvitab ! Tel. 5872 5458

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

• Ostan veneaegseid ja vanemaid 
vinüülplaate. Tel 503 9650

• Ostan vanemaid seisma jäänud 
esemeid. Vanast naelast kuni 
mööblini. Tel 5079 984

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. a) 
postkaarte, fotosid, albumeid, 
koos fotodega, markidega ümb-
rikke. Ka kollektsioonidena. Tee-
mad – linnavaated, pulmad, ma-
tused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused 
hinda maha ei võta. AITA TALLE-
TADA AJALUGU! Tel 5857 3749

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

TEATED

• Rakveres Saue tänaval läks 
suve lõpus kaduma väikest kas-
vu emane kass Purra. Purra on 
hallitriibuliste laikude ja valge 
kõhualusega. Kass on pelgliku 
loomuga. Kui juhtud Purrat nä-
gema, tee võimalusel 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 €!

TUTVUS

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

• 57-aastane mees tutvub saleda 
naisega. Tel 5894 9942

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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



Kuulutaja reede, 24. jaanuar 2020 15TASUB TEADA

HINNAD RAKVERE TURUL
23. 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

Saaremaa lõnga müük turul laupäeval, 25. jaanuaril!

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID KELL 10- 14

VEEL MÜÜGIL:
tööstuskaup - jalanõud ja riided
saunavihad (laupäeval)

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.eel
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Kallis, Silva! 
Avaldame sulle kaastunnet 

kalli abikaasa
MALM ARVETI

surma puhul. 
Eevi perega

Valus on mõelda, et Sind enam pole
ja iial Sa meie juurde ei tule…

Siiras kaastunne 
Monikale, Liisale, Maarjale peredega 

kalli ema
RITA

kaotuse puhul. 
Elle, Janne, Jarmo-Risto

Valus on mõelda, et Sind enam pole
ja iial Sa meie juurde ei tule…

Siiras kaastunne 
Siljale perega kalli 
MARI METSA
kaotuse puhul. 

Jüri perega

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga… 

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega.
Avaldame kaastunnet 

Monika Otsmaale 
armsa ema 

RITA KUKE
kaotuse puhul. 

Endised töökaaslased 
OG Elektra öisest pagarist

Siiras kaastunne 
Hanna-Liisale ja Krisile armsa 

VANAEMA 
kaotuse puhul.

Logistika keskus

Need armsad, kellest äkki jäime ilma, 
on tegelikult alles-meie sees 
nad on nii ligi, et ei torka silma, 
nii nagu valgus tolmukübemes.

Avaldame kaastunnet 
Liisa Kurvitsale kalli 

EMA 
kaotuse puhul.

OÜ Lihakarn töökaaslased

Tunde tasa lööb aegade kell, 
jääb alles mälestus hea ja hell.

E lroni rongidega sõideti 
möödunud aastal ligi 
8,3 miljonit korda, rei-

sijate arv kasvas 8 protsenti. 
Võrreldes praegu kasutusel 
olevate rongide eelse ajaga on 
rongisõidu populaarsus kahe-
kordistunud.

„Möödunud aasta oli igati 
rekordiline – reisijanumbrid 
tegid suuri hüppeid ja püs-
titasid üha uusi rekordtase-
meid. Lisaks seatud eesmärki-
de täitmisele suutsime ületada 
esmakordselt ka 8 miljoni 
reisija piiri, varem pole ühe 
aasta jooksul meiega nii palju 
reisitud,“ tõdes Elroni juhatu-

se esimees Merike Saks.
Kokku tehti möödunud 

aastal ligi 8,3 miljonit sõitu, 
seda on 8 protsenti enam kui 
2018. aastal. Kõige rohkem 
sõite tehti oktoobris – kokku 
üle 730 000 rongisõidu, igal 
tööpäeval kasutab ronge üle 
25 000 inimese.

Üle miljoni sõidu tehti 2019. 
aasta jooksul nii Tallinna-
Paldiski (1 332 000), Tallinna-
Riisipere-Turba (1 234 000), 
Tallinna-Tartu (1 215 000) 
kui ka Tallinna-Aegviidu 
(1 025 000) liinidel.

„Märkimisväärset kasvu on 
näidanud ekspressliinid – see-

juures on Tallinna ja Viljandi 
vahel sõitjate arv aastaga suu-
renenud 50 protsenti ning 
Tallinna ja Narva vahel 40 
protsenti. Oluliselt on rongi-
sõitu eelistama hakatud ka 
Jõhvis, Kiviõlis ja Rakveres. 
Kasvavale nõudlusele vasta-
miseks lisasime Narva suu-
nale ka täiendava ekspress-
väljumise. Rongiliiklust ole-
me võimaluste piires tihenda-
nud igal aastal – päevasel ajal 
on rongisõiduvõimalusi nüüd 
rohkem ka Keila, Paldiski ja 
Aegviidu suuna klientidel, 
samuti sai tänu riigi inves-
teeringutele rongiühenduse 

M öödunud aasta oli 
jõgedel lõhe ja meri-
forelli spinninguga 

püüdvatele harrastuskalasta-
jatele läbi aegade üks eduka-
maid. Kokku püüti 2,1 tonni 
lõhet ja meriforelli, sealjuures 
oli mitmeid kaalurekordeid.

„Eelmine aasta rõõmustas 
eeskätt ülisuurte kaladega,“ 
ütles Keskkonnaministee-
riumi kalavarude osakonna 
juhataja Herki Tuus ja tõi 
välja, et esiviisiku moodusta-
sid 21,4 kg (Jägala), 17,5 kg 
(Selja), 17,2 (Jägala) kg, 17 kg 
(Jägala) ja 15 kg (Purtse) kaa-
lunud lõhed.

Suurima, 21,4 kg lõhe 
püüdnud kogenud kalakütt 
Denis pidi kalamüraka välja-
tõmbamiseks vaeva nägema 
koguni 1 tund ja 20 minutit. 
„See aga ongi see, miks paljud 
lõhepüüki nii kõrgelt hinda-
vad, sest ligi poolteist tundi 
kestvat „adrenaliinilaksu“ ei 
saa just kuigi tihti teisiti nau-
tida,“ lisas Tuus.

Esiviisikusse mahtunud ka-

ladest koguni kolm püüti Jä-
gala jõest. Jägala, Selja, Purtse 
ning Pirita on olnud lõhe-
püüdjate lemmi-
kud juba pikka 
aega ja sealt tu-
levad ka pari-
mad tulemused.

„Lõhe ja meri-
forelli püük jõ-
gedes spinningu 
ja lendõngega 
on väga popu-
laarne ja mullu 
väljastati püü-
giks ligi 3400 
kalastuskaarti,“ 
selgitas Tuus.

Et püük lõhe 
ja meriforelli 
p o p u l a t s i o o -
nidele kurja ei 
teeks, on keh-
testatud kude-
rahu aegne püü-
gikeeld. Tol ajal 
tagab Keskkon-
nainspektsioon 
koos Eesti Ka-
lastajate Seltsi 

(EKS) vabatahtlike kalakaits-
jatega kudeaegse valve.

„Möödunud aastal kuju-

nes meie kaitseaktsioon väga 
tulemuslikuks nii kurikaelte 
kinni nabimise kui ka enne-
tava heidutuse mõttes,“ sõnas 
EKS kalakaitseüksuse juht 
Jüri Nurk aasta kokkuvõtet 
tehes.

Samuti tuleb rahul olla 
sellega, et laienes oluli-
selt valvatavate jõgede arv 
ja geograafiline paiknemi-
ne. „Kaks uut piirkonda, 
Piirsalu ja Lääne-Viru olid 
eriti tugeva valve all ning 
tulemused olid kiired tu-
lema vormistamiste näol. 
Tänu Piirsalu ja Kunda vaba-
tahtlikele on oodata suure-
päraseid tulemusi kevadisel 
lugemisel teadlaste poolt,“ 
lubab Nurk.

Rohkem saaki kui mullu on 
lõhe ja meriforelli kütid Ees-
ti jõgedest saanud vaid 2016. 
aasta püügihooajal, mil püüti 
ligi 2,6 tonni.

Kuulutaja

Oluline teada
Eestis suurim harrastus-
püügivahenditega püütud 
lõhekala tabati 1938 aas-
tal Keila jõest ning too kaa-
lus 37,75 kg.

Eesti Kalastajate Seltsi 
vabatahtlikud kalakaitsjad 
panustasid lõhe ja merifo-
relli kudevalvesse 2019. 
aastal kokku 3800 tundi.

RMK Põlula Kalakasva-
tuskeskus asustas 2019. 
aastal Eesti jõgedesse kok-
ku ligikaudu 325 000 lõhe 
ja meriforelli noorjärku.

Eestis püüti mullu mitu hiigellõhet

Rongisõidu populaarsus 
on kahekordistunud

Foto: elron.ee
Turba,“ tõi Saks esile.

„3. jaanuaril täitus aasta 
rongides olevate piletimasi-
nate kasutuselevõtust – pileti-
masinaid kasutab rohkem 
kui pool reisijatest. Kuivõrd 
meie jaoks on väga oluline 
info rongide täituvuse koh-
ta, siis kutsume kõiki tasuta 
sõiduõigusega inimesi usinalt 
oma sõit kohe rongi sisenedes 
valideerima, et kõik sõidud 
registreeritud saaks. Selleks 
tuleb toimida täpselt sama-
moodi nagu Tallinna ühis-
transpordis – tasuta pileti 
saab lihtsalt ühiskaarti masina 
ees viibates.“

Elroni juhatuse esimehe sõ-
nul annab lisaks reisijate arvu 
kasvule indu juurde ka klien-
tide rahulolu – 83 protsenti 
rahulolu-uuringus osalenu-
test peab ettevõtet kliendi-
sõbralikuks ja usaldusväär-
seks. „Täname kõiki reisijaid 
kiire ja keskkonnasõbraliku 
sõiduvaliku tegemise eest. Sel 
aastal jätkame tööd teenuse 
arendamisega – plaanime vas-
tavalt klientide tagasisidele 
tõsta piletimüügisüsteemi ka-
sutajamugavust, pakkuda uusi 
piletiliike ja kasutusele võtta 
uue kodulehe,“ lausus Saks.

Elroni piletitulu ulatus 
2019. aastal 18,6 miljoni 
euroni, mida on 17 protsenti 
rohkem kui 2018. aastal.

Kuulutaja

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

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
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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 TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK

•Hind sisaldab soovi korral montaa�i kaupluses

Tel 32 71 533

•UUS VALIK mööblit •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

25. jaanuaril kell 9.00

Lõppastmekoolitus igal
reedel algusega 8.00

UUS B-kat kursus

Pargi 2a, Tapa
www.tapaautokool.info

Tel 327 7432, 503 9595

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 12.02 ja 02.03
B-kat e-õpe 30.01 ja 20.02

Esmaabi koolitus 31.01 ja 14.02
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Info ja registreerimine tasuta koolitustele
(+372) 329 5035,e-post: koolitus@rak.ee

Lisainfo www.rak.ee

MIG/MAG ja TIG keevituse kompetentside omandamine

MIG/MAG ja TIG keevituse kompetentside omandamine

Plaatija koolitus
Keevitaja täiendkoolitus sertifikaadi EVS EN ISO 9606-1
omandamiseks
Pagaritoodete valmistamine
CAD programmjoonestamine CNC töötlemiskeskusel
töötamiseks
Turismi ja toitlustusettevõtte käivitamine ja arendamine

Suhtlemis-ja meeskonnatöö oskuste arendamine

Meeskonna juhtimise oskused esmatasandi juhtidele

Koka kutseeksamiks ettevalmistus
T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus
T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus
Teenindusalane inglise keel

120 t 10.02-16.03.2020, erialateooria 10.02-14.02 kell 8.30-14.30
praktiline  osa17.02-16.03 kell 16.00-20.00

120 t II poolaastal
80 t II poolaasta 18.09-27.11.2020 R kell 8.30-14.30

40 t 11.05-20.05.2020
40 t II poolasasta

60 t II poolaasta

70 t 11.02-05.05.2020 T kell 16.00-20.00

40 t 25.08-29.09.2020 T ja N kell 16.00-20.00

60 t 21.04-11.06.2020 T ja N kell 16.00-20.00
160 t II poolaasta
80 t I poolaasta
80 t II poolaasta

60 t 03.02-13.04.2020  E ja N  kell 16.30-18.45

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 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

• sõiduki rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

T-kategooria

(35h)

(buss)

(traktor)

(traktor)

ÜLDEHITUS- JA REMONDITÖÖD Tel: 56 484 056

SÕIDUKITE HOOLDUS- JA REMONDITÖÖD Tel: 58 831 831

• Katusetööd
Välisfassaadid
Terrassid
Siseviimistlus
Põrandatööd
Palaatimine

•
•
•
•
•
• Akende ja uste vahetus

• Rehvitööd
Rehvide müük
Varuosade müük
Salongi keemiline pesu
Diagnostika

•
•
•
•

Prillipood Pikk 17 Rakvere
Nägemise kontroll 31. jaanuaril

kell 10-14

• Suur valik soodsa hinnaga prilliraame

• Nägemise kontroll tellijatele TASUTA,

eelregistreerimisega tel 322 3828

Külastage meid!

NORAX KOOLITUSKESKUS

Info ja registreerimine tel 3225060, 55670834, Rohuaia 6, Rakvere
või info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee

* Kursuste eest saab tasuda osadena!

VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUS

B-kat AUTOKOOL

INGLISE KEELE KURSUS ALGAJAD

SOOME KEELE ALGKURSUS

15. veebruar (L, P kell 9.00)

13. veebruar kell 17.00 (K, N)

16. märts kell 17.30 (E, K)

täituvusel veebruaris
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