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Teisipäeval toimunud 
Haljala vallavolikogu era-
korralisel istungil võeti 
volikogu esimehe Vello 
Väinsalu umbusaldamis-
avaldus tagasi.

Liisi Kanna

Kuu keskel peetud volikogu 
istungil esitati volikogu esi-
mehe Vello Väinsalu umbu-
saldamise algatamise avaldus, 
millele olid alla kirjutanud 
Leo Aadel, Tea Treufeldt, 
Annika Hallimäe, Aide Vein-
järv ja Urmas Osila.

Sel nädalal toimunud era-
korralisel istungil oli esi-
meseks päevakorrapunktiks 
umbusaldushääletuse läbivii-
mine, kuid enne selleni jõud-
mist võttis Urmas Osila alga-
tajate nimel avalduse tagasi.

„Saime aru, et meie tahe oli 
egoistlik ja mittevajalik Hal-

N.R. Energy, kes on suu-
rim soojatootja Tapa linnas, 
sõlmis Spordiklubi Tapaga 
sponsorlepingu, mille koha-
selt toetab 2019./2020. aasta 
hooajal Tapa käsipallimees-
konda 10 000 euroga.

N.R. Energy juhatuse liik-
me Ahto Tisleri sõnul otsus-
tas firma Tapa käsipallimees-
konda toetada, sest pikkade 
traditsioonidega meeskond 
on teinud läbi tubli arengu. 
„Kohaliku ettevõttena soo-
vime kohalikku meeskonda 
toetada, et mängijatel oleksid 
paremad võimalused spordi 
tegemiseks ja tulemuste saa-
vutamiseks,“ lisas Tisler.

Tapa käsipallimeeskonna 
treeneri Aron Jaanise sõnul 
on toetus meeskonnale väga 
tähtis, sest väikelinnas on 

Soojatootja N.R. Energy toetab Tapa käsipallimeeskonda

Aron Jaanis (vasakul) ja Ahto Tisler. Foto: N.R. Energy

toetust raske saada, kuid raha 
kulub palju. „Hetkel hoia-
vad Tapa käsipalli pea kuue-
kümneaastast traditsiooni au 
sees meeste, naiste ning igas 

vanusegrupis tüdrukute ja 
poiste võistkonnad. Saadud 
toetusega tahaksimegi paran-
dada treeningsüsteemi – tuua 
Tallinnas elavad mängijad sa-

gedamini Tapale trenni, kor-
raldada mängijatele ühiseid 
söömaaegasid võistlustel ja 
muretseda juurde varustust,“ 
selgitas Jaanis.

Hetkel mängib Tapa käsi-
pallivõistkonna peamine 
meeskond Meistriliigas, kus 
eelmisel hooajal tuldi kahek-
sa osaleja seast viiendaks. 
2019./2020. aasta hooaja 
eesmärk oleks aga saavutada 
kolmas koht. Jaanis loodab, 
et järgmisel aastal on võima-
lik Tapa käsipallimeeskonnal 
liituda ka käsipalli Balti liiga-
ga, sest see tooks mängijatele 
vaheldust, tõstaks mängu-
de arvu hooajal ja arendaks 
mängijaid mitmekülgselt.

Kuulutaja

Haljala vallavolikogu esimeest ei umbusaldatud

Haljala vallavolikogu esimees Vello Väinsalu. Foto: Avo Seidelberg

jala valla arengule ja sellist 
hästitoimivat süsteemi pole 
ju mõtet lõhkuda. Samuti 
kuulub volikogu esimehele 
rahva jäägitu poolehoid, mida 
me nägime viimati Võsu küla 
koosolekul,“ lausus volikogu 
liige Annika Hallimäe.

„Vabandame volikogu esi-
mehe ees, et tulime nõnda 
rumalale mõttele avaldada 

umbusaldust. Plaan A on lu-
banud selget ja läbipaistvat 
juhtimist ja soovime edu ka-
heks aastaks kõikide nende 
plaanide täitmisel ning selle 
hästi tiheda eelarvestrateegia 
elluviimisel,“ sõnas volinik 
Tea Treufeldt.

Vello Väinsalu näeb aga 
hääletuse ära jätmise taga 
teisi põhjuseid. „Ega väärt 

„püssirohtu“ ei saa nii sama 
ära raisata. Kui umbusalda-
mine ei oleks läbi läinud, siis 
järgmised kolm kuud poleks 
seda saanud enam teha. Nüüd 
võib seda järgmisel istungi 
taas esitada,“ kommenteeris 
Väinsalu.

„Kuna neil piisavalt toetust 
ei olnud, siis oli see plaan läbi-
nähtav, kui ka see, et blokee-
rida vallale muude vajalike 
otsuste vastuvõtmist, kuna oli 
teada, et kõiki volinikke ko-
hal ei ole ja võimalus destruk-
tiivseks käitumiseks täies-
ti olemas,“ jätkas volikogu 
esimees.

Nimelt olid päevakorras 
ka valla arengukava ja eel-
arvestrateegia kinnitamine, 
mõlema dokumendi vastu-
võtmiseks on tarvis poolt-
häälte enamust – Haljala pu-
hul üheksat toetavat häält. Sel 
istungil kumbagi dokumenti 
vastu ei võetud.

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

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

Müügikonsultant
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Disain
Renee Koit
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MUST KROONIKA

ÄNÄDALA PILT

J ärgmise aasta augusti 
lõpust lõpetab Rakvere 
Täiskasvanute Güm-

naasium tegevuse, mittes-
tatsionaarset üldharidusõpet 
hakkab pakkuma Rakvere 
Ametikool.

Rakvere linnavolikogu 
kolmapäevasel istungil oli 
laual eelnõud Rakvere Täis-
kasvanute Gümnaasiumi 
tegevuse lõpetamiseks. Tee-
ma on tekitanud diskussioo-
ni, kuid volinike otsus oli 
üksmeelne – kool sulgetakse.

Istungil selgitas abilinna-
pea Laila Talunik, et kooli 
tegevuse lõpetamine tule-
neb seadustest ning andis 
ülevaate protsessi senisest 
käigust. „Oleme Haridus- ja 
Teadusministeeriumilt saa-
nud selge signaali, et riigi 
suund on kõik täiskasvanute 
gümnaasiumid viia üle ame-
tikoolidesse, kui piirkonnas 
ametikool olemas on,“ selgitas 
Talunik.

„Juulis teatas Haridus- ja 
Teadusministeerium, et Rak-
vere Ametikoolil on võime-
kus korraldada mittestatsio-
naarset üldharidusõpet alates 
1. septembrist 2020,“ täpsus-
tas abilinnapea.

Ametikool on valmis
Raili Sirgmets Rakvere 
Ametikoolist kinnitas, et kool 
on selleks valmis. „Nagu kogu 
Eestis on õpilaste struktuur 

Ministrid Tapal
T eisipäeval külastas Tapa linnakut ja siin teenivaid 

Prantsuse kaitseväelasi Prantsusmaa kaitseminister 
Florence Parly, keda saatis Eesti kaitseminister Jüri 

Luik.
„Meil on siin suurepärane paik väljaõppeks ning koostöö 

harjutamiseks ja kui ma vaatan siin meie sõdureid, on nad 
väga õnnelikud võimaluse üle harjutada koos oma liitlastega 
Eestist, Suurbritanniast ja Taanist,“ lausus Parly.

Eestit seob Prantsusmaaga 25 aasta pikkune kaitsekoos-
töö, mõlema riigi üksused on õlg-õla kõrval teeninud Kesk-
Aafrika Vabariigis ja Malis. Sel aastal panustab Prantsusmaa 
Tapal teenivasse NATO lahingugruppi ning teeb seda ka 
2021. aastal. Samuti osalevad Prantsusmaa hävitajad regu-
laarselt NATO Balti riikide õhuturbemissioonil.

Foto: Ardi Hallismaa

TULEKAHJU
29. oktoobril kell 5.18 sai 
Häirekeskus teate tulekah-
just Rakvere vallas Karitsa 
külas. Päästjate saabudes põ-
les sõiduauto. Päästjad likvi-
deerisid põlengu kell 6.03.

TUULE KAHJUD
Möödunud nädalavahetu-
sel reageerisid päästjad Ida- 
Virumaal neljal korral ja 
Lääne-Virumaal kümnel 
korral tugevast tuulest te-
kitatud kahjudega seotud 
väljakutsetele. 12 korral 
oli tegemist teedele või lii-
nidele langenud puudega, 
ühel korral oli viltu vajunud 
elektripost ja ühel korral 
valgusfoor. Ükski inimene 
õnnetustes viga ei saanud.

VARGUSED
24. oktoobril varastas Rak-
veres Adoffi tänaval asuvast 
poest varemgi vargusi toime 
pannud 46-aastane naine 
lõhnaõli. Poe turvamees pi-
das naise kinni ja andis po-
litseile üle.

Ööl vastu 24. oktoobrit 
varastati Rakveres Tuule 
tänava maja hoovist moto-
roller Jiajue. Kahju on 400 
eurot.

Keskkonnaamet 
kinnitas hundi esma-
seks küttimismahuks 
61 isendit
Novembrist veebruari lõ-
puni vältava hundijahi 
eesmärgiks on ohjata nen-
de arvukust ning seeläbi 
vähendada hundi põhjus-
tatud kiskjakahjustusi loo-
mapidajatele.

Küttimismahtude mää-
ramisel võtsime aluseks 
Keskkonnaagentuuri esita-
tud hundi küttimisettepa-
neku ning Keskkonnaame-
ti kogutud andmed hundi 
tekitatud kahjustuste koh-
ta.

„Hundil läheb Eestis häs-
ti. Hundi arvukus on kas-
vanud umbes 15% – kui 
mullu oli meil 20 pesa-
konda, siis tänavu 23–24. 
Küttimise struktuur ning 
maht lähtub eesmärgist 
tagada Mandri-Eestis 20 
pesakonna olemasolu koos 
populatsiooni võimalikult 
ühtlase jaotumusega hun-
dile sobilike elupaikade va-
hel,“ lausus Aimar Rakko, 
Keskkonnaameti jahindu-
se- ja vee-elustiku büroo 
juhataja.

Kuulutaja

Täiskasvanute gümnaasium sulgetakse

Alates 1. septembrist 2020 hakkab mittestatsionaarset üldharidusõpet pakkuma Rakvere 
Ametikool. Foto: arhiiv

MÕNE REAGA

ka meil muutnud. Kui veel 
viis-kuus aastat tagasi oli val-
davalt meil põhikoolijärgne 
õpe, siis praegu on meil 700 
tasemeõppes õppijast 200 
täiskasvanut,“ rääkis Sirg-
mets, lisades, et kutsekesk-
hariduse õppekavale asuvad 
õppima ka gümnaasiumite 
katkestajad, kellel saaks nüüd 
olema võimalus gümnaasiumi 
õppekava järgi õppida.

„Hakkame õpetama lisaks 
kutseõppeasutuse seaduse-
le ka põhikooli- ja gümnaa-

siumiseaduse järgi,“ selgitas 
Sirgmets otsusele järgnevat 
muudatust.

Ka märkis ta, et lõpetajad 
saavad tavalise põhikooli- või 
gümnaasiumitunnistuse, mis 
ei erine täiskasvanute güm-
naasiumis saadavast mille-
gi poolest peale kooli nime. 
Kõik edasised võimalused 
on saadavate tunnistustega 
samamoodi tagatud.

Emotsionaalselt raske
Rakvere Täiskasvanute 

Gümnaasiumi kooliperes on 
aga õpingute ametikoolis jät-
kamise vastu esinenud suurt 
vastuseisu. Kaks nädalat ta-
gasi esitas õpilasesindus ka 
volikogule pöördumise, mil-
le kohaselt ei nõustuta kooli 
sulgemise kavaga.

Volikogu saali oli kogune-
nud ka täiskasvanute güm-
naasiumi õpilasi ning mui-
dugi koolijuht Elle Allikvee. 
„Me oleme enda arust väga 
hea kool ja nüüd järsku tuleb 
selline otsus. See on emot-
sionaalselt suur löök,“ sõnas 
direktor.

„Need, kes on tulnud kooli 
nimega Rakvere Täiskasva-
nute Gümnaasium, tahak-
sid ka lõpetada sama nimega 
kooli, sama õppekava järgi ja 
samade õpetajatega,“ selgitas 
koolijuht õpilaste pahamee-
le põhjuseid, lisades, et kõige 
olulisemaks peetakse just oma 
õpetajatega edasi minemist.

Ametikoolil on aga õpeta-
jad juba olemas ning koormu-
se lisandumisega oleks juurde 
vaja vaid mõnd pedagoogi.

Sven Hõbemägi, linna-
volikogu hariduskomisjoni 
esimees, nentis, et inimlikult 
on muidugi lemmikõpetajate 
tähtsaks pidamine mõiste-
tav, kuid vaadata tuleb pike-
mas perspektiivis tulevikku. 
„Emotsioonid ja hirmud on 
arusaadavad, aga kindlasti 
need hirmud saavad ameti-

kooli õpikeskkonnas taanda-
tud,“ sõnas Hõbemägi, lisa-
des, et ametikool on selline 
asutus, kes suudab ka täiskas-
vanud õppijale toeks olla.

„Lisaks on Rakvere Ameti-
koolil äärmiselt hea maine, 
nad on pidevalt arenenud 
erinevates valdkondades. Ha-
riduskomisjon toetas otsuse 
eelnõud,“ sõnas Hõbemägi.

Volikogu esimees Mih-
kel Juhkami tõdes, et tegu 
on emotsionaalselt raske 
otsusega, mis on olemuselt 
isepärane.

„Päevakorra punkt, mida 
arutame, tuleneb seadusest – 
Rakvere linnavolikogu peab 
vastu võtma otsuse ühe kooli 
sulgemise kohta, mis on ne-
gatiivse varjundiga otsus. Aga 
iseenesest me otsime ju või-
malusi, kuidas see tegutsev 
õpilaskond viia ühest koolist 
teise, et õpe jätkuks. Paraku 
on tegu ühelt poolt munitsi-
paalomandi ja teiselt pool rii-
gi omandiga ning tavapärast 
liitmise-lahutamise tehet ei 
olnud võimalik kuidagi kor-
raldada,“ selgitas Juhkami, et 
kahte kooli ei saa ühendada 
nagu tavapäraselt mõne koo-
li tegevuse lõpetamise puhul 
tehakse.

Volikogu võttis ühehäälselt 
otsuse vastu.

Liisi Kanna
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PAKUN TÖÖD

• Pakun tööd C-kategooria autojuhile. 
Tel 5011 040

• Teraskatus OÜ pakub tööd koge-
mustega katusekatte paigaldajale. 
Info tel 5565 3842

• Otsime lammutustöölisi ettevõttes-
se. Tel 5330 5970

• Pakkuda tööd juuksurile uues 
salongis korraliku kliendibaasiga. 
Klientideks valdavalt meesterahvad 
ja vähesel määral naised. Tööle asu-
mine novembris. Töö maht ja tasu 
kokkuleppel. Kasuks tuleb varasem 
töökogemus, inglise ja eesti keele os-
kus, kohusetundlikkus ning korrektsus. 
Vajadusel transport või sõidukulude 
kompenseerimine. Tel 5566 5818

• Vajatakse hooldajat 78aastasele nais-
terahvale Tamsalus. Info tel 5880 2542

• Otsin head hooldajat 83aasta-
sele naisterahvale Rakveres. Töö 
ööpäevaringselt ja vahetustega.
Tel 528 8693

• Optimus Mööblikauplus Rakveres 
pakub tööd monteerija-laotöötajale. 
Info tel 518 1449 või rakvere.tallinna@
optimus24.ee 

• Otsime üldehitajat. Huvi korral 
palun ühendust võtta. Tel 5691 5465

• Pensionär saab osalise ajaga  Rak-
veres koristustööd. Info tel 322 3509

• Farm Haljalas otsib oma meeskonda 
farmitraktoristi, kelle tööks on sõn-
niku lükkamine, loomade söötmine, 
tehnika korrashoid. Graafi k 6 tööl, 2 
vaba. Lisainfo tel 5348 5870

• 60 korteriga korterelamu Tapa kesk-
linnas pakub tööd välikoristajale. 
Helistada tel 5664 8310

• Otsime oma meeskonda tänava-
hoolduse autojuhte ja traktoriste. 
Tööülesanneteks on teedel, tänavatel 
ja parklates mehhaniseeritud lume-
tõrje teostamine. Sobivalt kandidaa-
dilt ootame C- ja/või T-kategooria 
juhiloa olemasolu, tehnilist taipu, 
oskust töötada meeskonnas ja saada 
üheselt aru tööülesannetest, valmi-
dust töötada vahetustega ja ka öösiti. 
Omalt poolt pakume korraliku töö 

eest ka korralikku tasu, paindliku 
graafikuga tööd, võimalust töötada 
ka osalise tööajaga. Asukohaks Tal-
linn. Lisainfo tel 5598 0980, email: 
ergo@keskkonnahooldus.ee

• Otsime oma meeskonda heakorra-
töölisi. Tööülesannete hulka kuulub 
lendleva prahi koristus, muru niit-
mine, prügikastide puhastus, lehtede 
koristus, lume koristus ning libeduse-
tõrje teostamine. Sobivalt kandidaadilt 
ootame füüsilist võimekust töötada 
välitingimustes ning valmidust tööta-
da vahetustega ja öösiti. Omaltpoolt 
pakume paindlikku töögraafi kut ning 
võimalust töötada ka osalise tööajaga. 
Täistööajaga töötajale pakume palka 
alates 1000 €/kuus. Töö asukohaks 
Tallinn. Lisainfo tel 55 98 0980, email 
ergo@keskkonnahooldus.ee

• Autopesulasse vajatakse töötajat. 
CV saata aadressile info@cleancar.ee

OTSIN TÖÖD
• 33aastane karske mittesuitsetaja 
mees otsib talveks (lisa) tööd. Load 
taskus, keeled suus. Pakkumised 
oodatud üle Eesti. Tel 5399 0038

• Kojamees otsib linnas tööd. Tel 
5462 2417

KOOLITUSED

• Kutsume Teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti Rakve-
re kultuurikeskuses. Algajad 16:45-
18:00, edasijõudnud 18:00-19:15. 
Täpsem info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkursus 20 
tundi , vajadusel jätkame, algajatele ja 
taasalustajatele  Tsentrumis, Koidula 
1 E 4.11, T 5.11, K 6.11 kella 18-19.30. 
Hind 60 €, sisaldab õppematerjale, 
võimalik tasuda osade kaupa. Info 
5566 1419

TÖÖ/KOOLITUS

E esti loodusteadlane 
Jaak-Albert Metsoja rää-
kis täiskasvanud õppija 

nädala raames, kuidas ta tea-
dustöö ja põnevate polaaruu-
ringute võimaluse kõrval tegi 
elumuutva otsuse ja hakkas 
hoopis põhikooli õpetajaks ko-
dumaal.

Käesolevast sügisest Tartu 
Rahvusvahelises Koolis õpe-
tajana töötav Jaak-Albert on 
bioloogia taustaga teadlane, 
kes leidis tee õpetajaametini 
kaks aastat tagasi Noored Kooli 
programmi kaudu. Tema sõnul 
pakub õpetajaamet piirideta 
võimalusi enesearenguks ning 
see on töö, mis garanteerib väl-
jakutseterohke ja põneva elu.

Elumuutev otsus
Jaak-Albert nimetab peamiste 
karjäärivahetuse põhjustena 
soovi väljakutsete ja samas sta-
biilsuse järele. „Õpetajaamet on 
piisavalt keeruline, loominguli-
ne ja vaheldusrikas ning pakub 
seeläbi ainulaadset võimalust 
enesearenguks ja mugavust-
soonist väljatulekuks. Kõlab 
ehk pisut vastuoluliselt, kuid 
samal ajal on õpetajaamet pü-
siväärtus. Minul oli ameti vali-
kul oluline ka see, et sain valida 
töökoha elukoha lähedal,“ kir-
jeldas Jaak-Albert argumente, 
mis valiku kasuks osutasid.

„On olnud hetki, kus ise-
endale esitatud väljakutse on 
tundunud ületamatult suur ja 
raske, kuid kokkuvõttes pole 
ma tehtud valikut kordagi ka-
hetsenud. Valik hakata õpe-
tajaks, ja eriti Noored Kooli 
programmi kaudu, on kindlasti 
üks ägedamaid elumuutvaid 
otsuseid,“ sõnas ta.

Niitudelt klassi ette
Enne õpetajaks hakkamist oli 
Jaak-Albert pikalt seotud Tar-
tu Ülikooliga, kus õppis algu-
ses humanitaariat ning seejärel 
bioloogiat, lõpetades viima-
sel erialal nii magistri- kui 
doktoriõpingud.

2006. aastal asus mees tööle 
looduskaitsega seotud mitte-
tulundusühingusse, kus ta uuris
looduskaitse all olevaid nii-
tusid. Töö oli mitmekesine, 
ülesandeid oli omaette laua 
taga nokitsemisest kuni pik-
kade rännakuteni looduses. 
Projektipõhine töö pani mehe 
aga peale doktoriõpinguid va-
liku ette – kas jätkata teaduses 
või proovida midagi uut.

„Mõne kuu jooksul jälgisin 
erinevaid järeldoktorantuuri 
tööpakkumisi. Silmasin üht 
positsiooni, kus karmis polaar-
piirkonnas, Norra Teravmäge-
de saarestikus, tulnuks välitööd 
jääkarude pärast t e h a 
püss kaasas. See 
unistuste pak-
kumine oleks 
mu aga viinud 
kaheks ja poo-
leks aastaks pe-
rest eemale 
ja see-
t õ t t u 
p o l -
nud 

selline asjade käik vastuvõe-
tav,“ selgitas Jaak-Albert, kes 
leidis tööpakkumisi vahenda-
vaid portaale sirvides Noored 
Kooli programmi.

Peale suhtlemist programmi 
meeskonna ja osalejatega, tek-
kis tal soov endale esitada välja-
kutse, mis tema sõnul on ehk 
suuremgi kui Teravmäed ja 
jääkarud. „Pidasin ja pean siiani 
programmiga liitumist ja õpe-
tajaks hakkamist väljakutseks, 
mitte lihtsaks ja mugavaks 
valikuks. Elu peab ju huvitav, 
mitte üksluine olema!“ sõnas 
Jaak-Albert.

Õpetajaks õppimine
Tee õpetajaametini läbi Noo-
red Kooli programmi oli kiire 
ja nagu Jaak-Albert kirjeldab, 
lausa tormiline protsess. Teave 
kandideerimisprotsessi edukast 
läbimisest tuli 2017. aasta ke-
vadel ja sama aasta sügisel seisis 
mees juba Tabivere Põhikoolis 
loodusainete õpetajana klassi 
ees. „Sinna vahele jäid inspiree-
rivad koolitused, seminarid ja 
praktilised ülesanded Tallinna 
Ülikoolis ning iseseisvad har-
jutuspäevad õpilaste juhenda-
misel Kiviõli laste linnalaagris,“ 
rääkis Jaak-Albert.

Sestap leiabki ta, et õpeta-
jaks kujunemine ja suurem osa 
õpetajaks õppimisest käib kä-
sikäes juba õpetajana töötami-
sega: „Oled väga väljakutsuvas 
upu või uju olukorras, kus neli 
päeva nädalas seisad klassi ees 
ja igal teisel reedel ning laupäe-

val asud ise õpilase, koolitata-
va rolli. Koolitused ja isik-

lik areng õpetajateel 
toimuvad samal 

ajal, kui juba 
õpetaja-

rollis 

Jaak Albert Metsojast sai õpetaja Noored Kooli programmi raames. Foto: Noored Kooli

Karjääripööre: loodusteadlane 
otsustas õpetajaameti kasuks

oled.“
Samal ajal kiidab mees kii-

ret ettevalmistusprotsessi, mis 
tähendas vaid paarikuulist pe-
rioodi, kus muu töö sissetule-
kud ära langesid või oluliselt 
kahanesid ning sügisest sai 
hakata teenima juba õpetaja-
palka, ise samal ajal õpetajaks 
õppides.

Võimalused 
enesearenguks
Jaak-Albert naudib õpetaja-
ameti juures enim selle mit-
metahulisust ja dünaamilisust. 
Tema sõnul on see töökoht, 
kus igav juba ei hakka. „Õpeta-
jatöö on palju enamat kui klassi 
ees seismine ja õpilaste juha-
tamine aineteadmiste juurde. 
Juba klassi ees seismine nõuab 
väga paindlikku meeskonna-
juhtimise oskust ja hea juhti-
mine pole see, kus öeldakse: 
„Järgnege mulle!“,“ ütleb Jaak-
Albert, kelle sõnul innustab 
hea juht meeskonnaliikmeid 
omal soovil, sisemisest moti-
vatsioonist lähtudes liikuma.

Tema kinnitusel on õpetaja-
ametil piirideta võimalusi 
enesearenguks nii rahvusvahe-
liselt kui ka valdkondadeüleses 
koostöös. „Olen tõeliselt nau-
tinud võimalusi käia õpilastega 
õppereisidel Erasmus+ prog-
rammi toel Itaalias, Hispaanias, 
Kreekas, Poolas või füüsika-
õpetajatega maailma suurima 
osakestefüüsika eksperimen-
di juures Šveitsis Genfis,“ 
kirjeldas ta.

Ka erinevad õppeprogram-
mid väljaspool kooli toovad 
vaheldusrikkust ja võimalusi 
pidevaks enesetäienduseks. 
„Olen saanud teha koostööd 
teiste koolidega Innove toeta-
tud programmis Klass+, kus 
erinevad aineõpetajad ja Tar-
tu Ülikooli Haridusuuendus-
keskuse töötajad loovad uusi, 
haaravaid õppeprogramme, 
kus on kaasatud tänapäevased 
digivahendid andmekogumis-
seadmetest droonideni,“ loetles 
Jaak-Albert.

SA Innove
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24. oktoobril toimus Lääne-
Virumaa Keskraamatukogus 
täiskasvanuhariduse maa-
kondlik tunnustamisüritus, 
mis leidis aset juba 22. korda.

Elukestva õppe propageeri-
miseks on ellu kutsutud TÕN 
ehk täiskasvanud õppija nä-
dal, mis leiab aset oktoobri 
teisel nädalal, kuid valdkon-
naga seotud tegevused toimu-
vad aasta läbi. TÕN kuulub 
MTÜ ETKA Andrase tege-
vuste alla. Antud organisat-
sioon teeb koostööd Haridus- 
ja Teadusministeeriumiga.

TÕN-i edukaks läbiviimi-
seks on moodustatud tugi-
võrgustikud kõigis 15 maa-
konnas. Lääne-Virumaal 
kuuluvad meeskonda Raja-
leidja, Töötukassa, Tugila, 
Kaitseliidu, VIROL-i, Rak-
vere Ametikooli, Rakvere 
Täiskasvanute Gümnaasiumi 
ja Tallinna Tehnikakõrgkooli 
Teenusmajanduse Instituudi 
esindajad ning raamatuko-
gud, lasteaiaõpetajate ja koha-
like omavalitsuste esindajad.

Täiskasvanuhariduse raa-
mes tunnustatakse kord aas-
tas nii vabariiklikul kui maa-
konna tasandil aasta õppijat, 
õpitegusid ning õppijasõbra-
likku tööandjat ja koolitajat. 
Lääne-Virumaal tunnustati 
käesoleval aastal maakonna 
tasandil nelja kategooria kõiki 
nominente, välja kuulutati ka 
eripreemiad ja esinumbrid.

ETKA Andrase tänukir-
jad andis üle Lääne-Virumaa 
täiskasvanuhariduse koor-
dinaator Tiiu Säbel. „Tänan 
kõiki nominente, nende esi-
tajaid ning oma vabatahtlikku 
meeskonda, kes seisavad hea 
selle eest, et elukestva õppe 
tegevused toimuksid ning 

Täiskasvanud õppurid said tunnustada

Ühispilt. Foto: erakogu

saaksid vääriliselt tunnusta-
tud,“ avaldas Andrase esinda-
ja tänu.

Oma head soovid edastasid 
ka omavalitsuste, Rakvere 
Ametikooli, Tallinna Tehni-
kakõrgkooli Teenusmajandu-
se Instituudi, VIROL-i ning 
nominentide esindajad.

Üritusele andisid vürtsi 
Rakvere Reaalgümnaasiumi 
noored Erling Eding, Romi 
Liiv ja Lyandra Pihkva Tii-
na Kippeli eestvedamisel. 
Muusikalist vahepala pak-
kusid Rakvere Muusikakooli 
õpilased Artur Roditšen-
ko, Kaisa Lee Vaiknemets, 
Kristjan Tropp koos kont-
sertmeister Darja ja Artjom 
Roditšenkoga.

Lääne-Virumaa 2019 õp-
pijasõbralikuma tööand-
ja nominente oli tänavu 
üks – Jeld-Wen Eesti AS. 
Kandidaadi esitajajaks oli 
Rakvere Ametikooli kooli-
tusjuht Ülle Tooming.

Koolitaja nominente oli 
maakonnas käesoleval aas-
tal kaks. Üheks neist Tii-
na Mäeks Rakvere Ameti-
koolist – õppurid on valinud 
Tiina Mäeksi mitmel aastal 
koka eriala parimaks õpeta-
jaks Rakvere Ametikoolis. 
Teine tubli koolitaja oli Eva 
Vahtramäe, kes on olnud 
maakonna täiskasvanute koo-
litaja üle 20 aasta, peamiselt 
ettevõtluse ja turunduse vald-
konnas.

Aasta õppija kaheksa nomi-
nendi hulgas oli sellel aastal 
neli eripreemia saajat, kuid 
ära märkimist väärivad kõik. 
Tunnustatute hulka kuulu-
sid Aegviidu lasteaia õpetaja 
assistent Jane Vaarik, Tapa 
valla sotsiaalhoolekande spet-
sialist Anne Klettenberg ja 
MTÜ Aaspere Külakoda juha-
tuse liige Regina Kuuskla.

Õppija nominentidest päl-
vis sädeinimese eripreemia 
Ave Holm – Sõmeru Põhi-
kooli söökla juhataja-kokk. 
Ave ütleb enda kohta: „Ma 
ei taha keeta suppi nii, et ma 
seda tööd enam ei armasta!“ 
Sellepärast läkski ta õppima 
uut ametit. Uus õpitud eriala 
sotsiaalvaldkonnast täiendab 

tema igapäevaelu ja pakub 
uusi väljakutseid.

Haljala Kooli keraamika-
ringi juhendaja ning ettevõtja 
Eike Ülesoo pälvis õppija loo-
mingulisuse eripreemia. Eike 
Ülesoo õppis Eesti Kunstiaka-
deemia Avatud Akadeemias 
raamatuillustratsiooni kur-
sustel, sai sealt julgustust ning 
osales oma piltidega ka eriala-
sel konkursil ja saavutas suure 
äramärkimise ning näitusel 
esinemise Poolas.

Kristel Lehtme, Väike-
Maarja raamatukogu direk-
tor sai eripreemia raamatu-
koguhoidja kutsetunnistuse 
omandamise eest.

Triin Toming, OÜ Metalli-
tuba juhatuse liige sai aktiiv-
suse eripreemiaga. 2018. aastal 
lõpetas koostelukksepa erialal 
OÜ Metallituba baasil moo-
dustatud õppegrupp. Koos 
ettevõtte meesperega võttis 
ta nõuks koolipinki istuda 
töökohapõhises õppevormis. 
Triin Toming toetas aktiiv-
selt oma ettevõtte töötajaid, 
et lõpptulemusena sooritada 
kutseeksam.

Lääne-Virumaa 2019. aasta 
õppija esinumbriks sai Mario 
Mikvere – Rakvere valla IT 
nõunik. Mario Mikvere on 
pakkunud Rakvere Vallava-
litsusele ja allasutustele info-
tehnoloogiaalast tuge alates 
2004. aastast, töötades samal 
ajal ka Rakvere Ametikoolis 
õpetajana. Alates aastast 2018 
töötab ta põhikohaga Rakvere 
Vallavalitsuse IT-nõunikuna. 
Mario Mikvere lõpetas 2019. 
aasta juunis Lääne-Viru Ra-
kenduskõrgkoolis majandu-
sinfosüsteemide korraldamise 
kolmeaastase rakenduskõrg-
hariduse õppekava. Ta on 

oma kahelapselise pere isarolli 
ja täiskohaga kutsetöö kõrvalt 
nominaalajaga saavutanud 
suurepäraseid õpitulemusi.

Õpiteo nominente oli kaks. 
Õpitegu on selline ettevõtmi-
ne, kus ühistegevuse kaudu 
saavad täiskasvanud uusi os-
kusi, teadmisi ja õpikogemusi.

Õpiteo tänukirja sai Haljala 
raamatukogu kirjandusring. 
1995. aastal lõi Haljala raama-
tukogu aktiiv eesotsas Salme 
ja Külli Heinlaga kirjandusli-
ke kohtumiste klubi. Haljala 
raamatukogu kirjandusring 
on kultuuri- ja kirjandushu-
vilisi ühendav ettevõtmine. 
Ürituste ja väljasõitude korral-
dajaks on Haljala raamatuko-
guhoidja, 2014. aastast Maiga 
Parksepp.

Lääne-Virumaa 2019. aas-
ta õpiteo esinumbriks valiti 
MTÜ Kotli Maja disainkoo-
litused. MTÜ Kotli Maja viis 
tänavu läbi disainkoolituse 
projekti „Kogukonna visuaalse 
identiteedi kujundamine, os-
kuste arendamine“, kus graa-
filise disaineri ja Eesti Kuns-
tiakadeemia õppejõu Maris 
Lindoja juhendamisel õpiti 
visuaalse identiteedi kujunda-
mise põhitõdesid. Koostöös 
Maris Lindojaga valmis MTÜ 
Kotli Maja logo. Ühiselt loo-
dud visuaal esindab ühingu 
eesmärke koguda ja tutvusta-
da Väike-Maarjas Kotli majas 
arhitekt Alar Kotli perekon-
na pärandit. MTÜ esindaja 
Kadri Kopso andis kohalolija-
tele ülevaate Kotli Maja reno-
veerimisest ning nende tege-
vustest ühise katuse all.

Kuulutaja

o

t
s
l
O
d
e
t
t
T



Kuulutaja reede, 1. november 20196

Sügis-talvine hooaeg on 
alanud ning nii mõnigi 
plaanib riidekapi sisu 
veidi värskendada. Moe-
disainer ning kutsekoo-
lides disaini ja õmblus-
erialade arendusega te-
gelev Astra Mõistlik an-
nab nõu, mida rõivaste 
ostmisel tähele panna.

Kaire Kenk

Paljud disainerid on öel-
nud, et iga inimese riide-
kapis võiksid olla mõned 
n-ö baaselemendid, mis 
mõeldud just tema kehale. 
Kas ka Teie soovitaksite 
endale soetada mõningaid 
ajatuid klassikalisi hästi-
istuvaid ja heast materja-
list rõivaid?

Riidekapi sisu määrab pal-
juski inimese tööspetsiifika 
ja vabaaja veetmise huvid. 
Esindusliku töökoha puhul 
on läbimõeldud rõivakomp-
lekte vaja mitmeid. Riidekapp 
võiks kindlasti sisaldada kapi 
omaniku kehale sobilikke rii-
deid ja värvikombinatsioone. 
Mis peamine, riided toetavad 
inimesel hea enesetundega 
päeva veetmist, seega kandja 
peab tundma nendes ennast 
hästi. Ajatud klassikud on iga 
inimese jaoks erinevad, lõike-
liselt või värvi poolest.

Mugav on, kui riidekapis 
leiduvad mõned igapäeva-
komplektid, vaba aja riided, 
paar piduliku komplekti 
kombineerimise võimalust. 
Eelkõige tasub vältida seda 
olukorda, et kui kutsutakse 
pulma või pidulikumale firma 
peole, siis ollakse meeleheitel, 
et nüüd peab poodi minema. 
Ja kauplustes ei leitagi suu-

rema piduliku sündmuse eel 
mitte midagi meeldivat ning 
sobivat. Rätsepatöö hindaja-
na soovitaksin investeerida 
mõnda heast kangast hästi 
istuvasse rõivaesemesse. Ehk-
ki me teame kõik, et see on 
teadlik investeering endasse 
ehk veidi suurem rahaline 
väljaminek.

Mis võiksid olla kolm-neli 
klassikalist rõivaeset, mis 
peaksid olema iga naise 
riidekapis? Mis Teie mee-
lest peaksid olema need 
must have rõivad?

Must have rõivad diktee-
rib paljuski Eesti kliima, neli 
aastaaega koos oma mitmete 
tujudega. Oluline on, et ei saa 
märjaks kui vihma või lörtsi 
sajab, et tuul ei puhuks läbi, et 
talvel miinuskraadid ei näpis-
taks, et suvel liigne päike ei 
teeks liiga. 

Kui kõik eelnev arvesse 
võtta, siis eestlase riidekapp 
peab olema päris mahukas. 
Ma pigem lükkaks ümber kol-
me-nelja klassikalise rõiva-
eseme vajalikkuse. Nagu eel-
nevalt välja tõin, see oleneb 
paljuski inimese eluviisist ja 
tegevusalast.

Paljud naised on suured 
second-handide fännid ja 
enda jaoks avastanud tea-
tud kaubamärgid, mida 
alati võib ka kasutatult 
ostes usaldada. Ehk olete 
Teiegi kaltsukatest mõne 
põneva rõiva ja usal-
dusväärse kaubamärgi 
avastanud?

Olen suur teise ringi aus-
taja nii riiete, mööbli kui ka 
tekstiili osas. Kuigi viimasel 
ajal on minu teed viinud roh-
kem mööbli ja kodutekstii-
lide maailma. Riiete osas 
ma brändi niivõrd ei jälgi-

gi, vaid pigem materjali ja 
lõikelahendust.

Kuidas vältida seda kur-
ba momenti, kui ühel 
hetkel „nii soodsad ja nii 
põnevad“ ostud enam rii-
dekappi ära ei mahu? Kas 
alati enne ostmist läbi 
mõelda, kas see ihalda-
tud ese passib kokku juba 
olemasolevatega ja kus 
ma seda kandma hakkan? 
Või olete ka Teie impulss-
ostude pooldaja?

Riidekapp tõesti ei ole 
kummist ja teise riide-
kapi soetamine enamasti ei 
tule eluruumi piiride tõt-
tu kõne alla. Üldiselt kui 
midagi väga meeldib ja see 
konkreetsel hetkel ka istub 
selga, siis tuleb see endale 
soetada, muidu pärast ka-
hetsen. Aga mida teadliku-
malt ostlemist läbi viia, seda 
lihtsam on tulevikus kombi-
neerida rõivaid ja ka hoida 
kapi sisu kontrolli all. Mul 
endal on erinevaid riidekapi 
etappe elus olnud aga hetkel 
on käsil less is more etapp.

Näiteks viie-kuue pluusi 
asemel ostan hoopis Eesti 
disaineri t-särgi vms. Mul-
le meeldib väga ehtekunst-
niku Tanel Veenre uus 
t-särgi projekt, kus kogu 
tootmisliin on tehtud Ees-
tis: Sindist bambuskangas, 
Pärnus trükitud, Virumaal 
tehtud juurdelõikus ja õmb-
lus. See kutsub mind tarbi-
jana näiteks toodet kandma, 
sest tean, et meie enda arm-
sas Eestis, tublide eestlaste 
kätega on see otsast lõpuni 
tehtud. Tarbijakäitumine 
on mul pigem tõesti selli-
ne, et eelistan toodet ostes, 
siis minu raha jääks Eestisse 
ehk läheks siinsele ettevõt-
jale.

Milliseid materjale tasub 
alati usaldada? Kas tõesti 
tohib tänapäeva moes ab-
soluutselt kõiki kangaid, 
tegumoode ja mustreid 
omavahel miksida?

Tohib ja ei tohi on väga 
mustvalged sõnad. On väga 
hea stiilitunnetusega inime-
si, kes tõesti miksivad kõike 
kokku ja inimene näeb suure-
pärane välja. Materjaliteadus 
on tänapäeval jõudnud sinna-
maani, et kanga omadusi pi-
devalt arendatakse ja lõpuks 
väga õhuke naftast tehtud 
kangas võib olla hingav, kuu-
likindel ning tulekindel samal 
ajal.

Moemaan Kriste Mägi üt-
leb: „Enesekindel naine 
kannab välja kõik rõivad.“ 
Mida sellest väitest arvate?

Enesekindlus annab välja-
nägemisele tõesti väga palju 
juurde. See näitab ka seda, et 
kui inimene mingis riietuses 
ennast mugavalt ja enese-
kindlalt ei tunne, ei tasugi 
seda selga panna.

Tuntud moeblogija Stel-
la Wadovsky aga ütleb, et 
võib rahumeeli peole min-
na kümneid kordi kantud 
kleidiga, kui uhke soeng 
peas ja korralik meik 
tehtud – siis keegi kleiti 
ei märkagi. Kas soeng ja 
meik on nii olulised?

Eks lõpuks mängivad kõik 
rolli: kingad, rõivakomplekt, 
kott, kell, prillid, kõrvarõn-
gad, meik, juuksed ja inimene 
ise enda seest! Selles suhtes 
olen ühel meelel, et oskusli-
kult aksessuaare lisades või 
ära jättes võib ühe ja sama 
kleidiga minna vaba aega 
veetma, pidulikule ürituse-
le ja ka esinduslikule koos-
olekule.

TASUB TEADA/VABA AEG

KUHU MINNA

MÕNE REAGA

PLAADI ARVUSTUS

Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis
1. novembril koguneme kella 15 Tõrma surnuaia väravas, 
et hingedepäeval mälestada lahkunud veteransportlasi.
2. novembril kell 10 toimuvad Viru-Nigula spordihoones 
SVK meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses (kabe, 
male, koroona, lauatennis), naised-mehed, registreerimine 
kohapeal.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
30. novembril kell 10 väljasõit puuetega inimeste päevale 
Türile (bussijaama tagumisest parklast). Palume registreeri-
da ühingute juhtide juures. Info tel 5342 9043
8. novembril kell 18 Allergia ja astma ühingu infotund 
(Niine tn 5 II korrusel). Palume osavõtust teatada tel 5342 
9043
6. detsember kell 18 Allergia ja astma ühingu käeline 
tegevus + jõuluüritus Rakvere Loovuskeskuses (Pikk tn 16). 
Õppime dekoratiivmaalimist. Osavõtust palume teatada tel 
53429043

Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing
12. november kell 13 Südamehaigete ühingu Politseimuu-
seumi külastus (koguneme muuseumi ees, omaosalus 5 
eurot tasuda Pireti kätte)
9. detsember kell 14 Südamehaigete ühingu jõululõuna Ka-
tariina Keldris (osavõtust teatada Piretile)
PS! Palume tasuda liikmemaks, kes pole seda veel teinud.
Info tel 516 4349, Piret Lulla

Lääne-Viru Pensionäride Liit
Novembris registreerime välisreisidele:
Peterburi–Kroonlinn 20.–23.08, sissemaks 60 eurot, Sirje 
5682 7860
Põhja-Norra, Lofoodi saared ja Lapimaa 6.–13.07, hind 323 
eurot, sissemaks 60 eurot, Maret 53438408
4. märts kell 17 Estonias ballett „Tramm nimega iha“, pi-
let ja sõit 25 eurot, kõik bussid väljuvad bussijaama tagant 
parklast. Info Sirje 56827860
Oleme avatud uues asukohas Rakvere Sotsiaalkeskuse luge-
mistoas kolmapäeviti 10–13.
Ootame registreerima ja tasuma ka liikmemaksu.
Kontaktid Sirje 58551886, Maret 53438408 

Rakvere Teater
01.11 kl 19 Lendas üle käopesa  Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Eili Neuhaus)

Sõna rändab Lääne-Virumaal

T radi t s iooni l ine 
k i r j a n d u s t u u r 
„Sõnaränd“, kus 

kirjanikud külasta-
vad raamatukogusid 
üle Eesti, tuleb Lääne-
Virumaale koosseisus 
Peep Ehasalu, Aarne 
Puu, Häniläne (Mariina 
Paesalu) ja Tiia Kriisa.

Peep Ehasalu on kir-
janik ja toimetaja, kellelt 
on ilmunud nii ajaviite-
romaane kui lasteraa-
matuid. Ta oli ka tä-
navuse kultuurkapitali 
aastapreemia üks nomi-
nente proosa kategoo-
rias. Aarne Puu on luu-
letaja tõlkija, kes õpetab 
Krakovi ülikoolis eesti keelt ja on vahendanud oma tõlgete 
kaudu nii eesti kui poola kirjandust. Tema enda luulet on 
tõlgitud samuti paljudesse keeltesse.

Häniläne (Mariina Paesalu) on Võrumaalt pärit luuleta-
ja, kelle teoseid iseloomustab rikas murdesõnavara, mõtte-
selgus, pildilisus ja omapärane elufilosoofia. Tiia Kriisa on 
näitleja ja proosakirjanik, kelle teoseid läbib teeloleku ja aju-
tisuse tunne. Tema romaane võib nimetada ka Tiia Kriisa 
monotükkideks, kirjanduslikule lavale seatud fragmenti-
deks ühe naise kokkupuutest eluga.

Kirjanikega saab kohtuda 6. novembril kell 14 Haljala raa-
matukogus ja kell 17.30 Lääne-Virumaa keskraamatukogus 
Rakveres. Sissepääs on tasuta.

Kuulutaja

L aval on seda silmapaist-
vat sädelevat kollektiivi 
küll ja küll juba nähtud, 

kuid heliplaati senini kät-
te juhtunud polnud. Ja mida 
nüüd kohe tõdeda – nad kõ-
lavad plaadiltki loomulikult 
parajalt hoogsalt ja tujutõst-
valt, peletamaks argipäevast 
rutiini.

Esmane huvitav tähelepa-
nek ilmneb just vokalistide 
osas. Teadupärast dominee-
rivad kaks suurepärast ko-
gemustega lauljannat, Tanja 
Mihhailova-Saar ja Birgit 
Sarrap. Albumilt lööb oluli-
selt rohkem läbi nimelt Bir-
giti mahedam vokaal, Tanja 
jääb kuidagi tahaplaanile, ei 

pääse (tahtlikult?) niivõrd 
esile. Ning teha pole midagi, 
Mikk Saar ei pääse omakor-
da naiste „seljatagant“ esile, 
kahtlemata on tema kaasosa-
lusega palad märksa lahje-
mad.

Külalislauljatena astuvad 
plaadil episoodiliselt üles veel 
Pearu Paulus, Jüri Pootsmann 
ja Pille-Riin Karro.

Laulud kõlavad plaadil kol-
mes keeles – eesti, inglise ja 
üks isegi hispaania. Ning ül-
latus, üllatus, Birgiti esitatud 
hoogne „Despacito“ viibki 
võidu, kuigi sõnadest mitte 
tuhkagi aru ei saa. Ning sinna 
sättub kenasti juurde puhtalt 
Eesti autorite rokkivam lugu 

„Jäätunud jäljed“.
Vahvasti on ette võetud ku-

nagise kultusansambli Metro 
Luminali pala „Isa tuli koju“ 
ja vene ajal kõrtsides lõpma-
tult kedratud tantsumagnet 
„Linda“. Viimast ei jaksakski 
üldse enam kuulata, kuid The 
Swingers on suutnud sisesta-
da täiesti oma värvingu.

Nende tõlgenduses jäävad 
vähemkülgetõmbavateks 
millegipärast Gunnar Grapsi 
niigi tundmatum lugu „Imelik 
Masin“ ja Mihkel Mattiseni 
„Me armastame Eestit“ (sõ-
nad muidugi välja arvatud). 
Jõululaulude aeg pole küll 
enam mägede taga, kuid ik-
kagi vara veel. Ometi „Aisa-

kellaga“ Swingersid plaadi 
seekord lõpetavad.

Mis The Swingersi pilli-
meestesse puutub, siis kaht-
lemata ülikõvad tegijad, pro-
fessionaalsust ja mängulusti 
õhkub igalt sammult.

Klaverit mängib Mihkel 
Mattisen, Timo Vendt ilmes-
tab muusikalist üldpilti nii 
viiuli, saksofoni kui ka Eesti 
torupilliga. Trummide tagant 
leiab Peep Kallase ja vist ala-
ti naerusuine Indrek Sarrap 
sõrmitseb kontrabassi.

Hinne: 7/10.

Ülo Külm

Kuidas vältida 
riideuputust?

The Swingers, „The Swingers“
Tiia Kriisa. Foto: entsyklopeedia.ee
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Kinodesse on jõudnud 
järjefilm „Terminaator: 
Sünge saatus“, mis pa-
kub märulit kogu raha 
eest.

Margit Adorf

Ma käin filme vaatamas ha-
rilikult pressilinastustel, kus 
enamasti on publiku seas nii 
naisi kui mehi. Selle filmi li-
nastusel torkas teravalt sil-
ma, et mehi oli igast nurgast 
kokku kogunenud, isegi Eesti 
oma Terminaator ehk Jaa-
gup Kreem oli publiku seas, 
kuid naisi seekord peale minu 
rohkem polnudki. Ja see on 
ilmne viga, sest uus Termi-
naatori film tõotab kujuneda 
just naiste lemmikuks. See-
ga, naised, võite oma mehed 
kaasa võtta või koju jätta, aga 
minge vaatama.

Ilmselgelt on ka uus Termi-
naator jätkuvalt just märuli-
film, kuid peaosas on seekord 
kolm naist, muidugi esmalt 
see õige ja algupärane Sarah 
Connor, keda kehastab õige 
ja algupärane näitleja Linda 
Hamilton, kes mängis tege-

laskuju ka kõige esimeses 
filmis 1984. aastal. Tema on 
uue linateose sündmustiku 
ajal juba vana ja kortsus, kuid 
siiski väga sitke ja tõeline 
badass.

Teine naispeategelane on 
poolrobot Grace Mackenzie 
Davise kehastuses, samuti 
kõva tapleja. Ja kolmas naine 
on pealtnäha kõige pehmema 
loomuga, kuid linaloo arene-
des samuti väga vintske daam 
Dani Ramos, Natalia Reyesi 
esituses. Paraku peab ütlema, 
et tema jääb seal teiste naiste 
varju, kuigi näitleb ka päris 
hästi.

Meestest on põhilisteks te-
gijateks uus ja eriti hull Ter-
minaator Rev-9, keda ke-
hastab Gabriel Luna ja vana, 
algupärane ja originaalne 
Terminaator, algupärase ja 
originaalse Arnold Schwarze-
neggeri kehastuses. Kuid 
Terminaator on nüüdseks 
tunded omandanud ja võib 
julgelt öelda, et temast on 
saanud pehmo. Jah, ta kakleb 
päris mehiselt erinevates vä-
gevates märulistseenides tei-
se terminaatoriga, kuid nüüd 
teeb ta seda hellal lainel, ta on 
kaastundlik kaitsja.

Kõige tänamatum üles-
anne on näitlejatest seekord 
Gabriel Lunal, kelle karjäär 
kindlasti ei saa sellest filmist 
mingit erilist hoogu sisse 
nagu omal ajal Schwarzene-
ggeri puhul juhtus. Rev-9 on 
perfektne tapamasin ja selle 
kujutamisel on valla pääste-
tud tõsine eriefektide galerii, 
kuid Luna roll on olla ühe-
taoline kivinäoga tapamasin, 
kellele publik mitte kuidagi 
kaasa elada ei saa. Küll ta seal 
voolab ja pooldub ja puruneb 
miljoniks kiluks ning plahva-
tab ja lömastub ja mida kõike 
veel, aga lõppkokkuvõttes on 
ta siiski pelk taustanäitleja, 
aksessuaar.

Üks pressilinastusel käinud 
meeskolleeg kurtis pärast 
filmi, et olla jube igav ol-
nud. Mina temaga ei nõustu. 
Leian, et selles oli küllusli-
kult väga häid märulistseene, 
näiteks pooleksrebitud, põle-
vas lennukis, mis kivina maa 
poole kukkus ja sealt edasi, 
nätaki, vee all. Või siis taga-
ajamine maanteel, või ulme-
lised tulevikustseenid. Ei saa 
öelda, et need kuidagi kül-
maks oleks jätnud.

Lugu ise ei ole tõesti kuigi 

keeruka ülesehitusega ja filmi 
kõige suuremaks miinuseks 
on see, et alternatiivset tule-
vikku oli näidatud ja seda lah-
ti seletatud pisut liiga vähe, 
kuid road-movie oli täiesti 
olemas ja mõningasi pinge-
languse kohti on filmis siiski 
ka vaja.

Mina käisin kõige esimest 
Terminaatorit vaatamas ki-
nos, lapsena. Ma ei mäleta, 
mis aasta see oli, kindlasti 
mitte päris 1984, pigem mõ-
ned aastad hiljem, kuid igal 
juhul kinos ma seda nägin ja 
mulje oli võimas. Eriti mul-
jetavaldav ja kõige rohkem 
mällusööbinud oli minu jaoks 
stseen baaris, kus toimus tu-
levahetus, järgmisel päeval 
koolis rääkisin sellest pingi-
naabrile, silmad põlemas. 
Nii et väga võimalik, et ma 
olen väikestviisi selle filmi 
fänn ning olen uue linateose 
hindamisel veidi leebem kui 
mõni selline vaataja, kes pole 
õrnas eas sellest suurt filmi-
elamust saanud.

Siiski on tegemist sellise 
filmisarjaga, mis on tänase-
le popkultuurile suurt mõju 
avaldanud ja kuulub vaiel-
damatult klassika riiulile. 

Arvan, et uus film on täiesti 
vääriline erinevate Termi-
naatori filmide jadas ja kind-
lasti ei ole see kõige kehvem, 
pigem olid nõrgemad kolmas 
ja neljas osa.

Kas te võite oma lapsi saata 
rahuliku südamega Termi-
naatorit vaatama? Arvestades 
filmi määratlust, et alates 12. 
eluaastast sobib, siis jah. Kui 
teil on noorem märulihuvili-
ne, siis minge koos. Piinlikke 
seksistseene ei ole, mingit ar-
mulugu pole üldse, väga või-
kaid kaadreid, kus soolikad 
otse kaamerasse lendaksid 
samuti mitte. Robotid võivad 
olla sellised, mis tulevad une-
näkku kummitama. Ja kuigi 
uus film on rohkem nais-
tekas, siis märulit saab ikka 
kogu raha eest ning kindlasti 
ei pea režissöör Tim Miller 
tehtud töö pärast häbenema.

Kas uus osa ka tuleb? Ei 
oska öelda, teada on vaid nii-
palju, et produtsent ja üks loo 
autoreist, James Cameron on 
öelnud, et tal oleks mater-
jali veel vähemasti kahe osa 
jaoks. Täpsemaid daatumeid 
pole teada antud.

Uues Terminaatori fi lmis on peategelasteks naised, eesotsas Sarah Connoriga, keda kehastab Linda Hamilton. Foto: pressimaterjalid
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

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

MAAKLER VÕTAB 
MÜÜKI 

KINNISVARA!

Soovid osta, müüa või 
üürida kinnisvara?

Võta ühendust juba täna!

Andra Kivissaar
+372 5664 2161

andraki71@gmail.com

Arbeiter Grupp OÜ

 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

KINNISVARA

• Müüa Kundas mugavustega re-
monditud 1toaline (32 m2) korter, 
II korrusel. Tel 5661 4819

• Müüa korter Kundas, hind 
soodne!!! Asukoht hea! Aadress: 
Ehitajate tee 1. Suurus 62,80 m2. 
Tel 5556 7388

• Müüa 2toaline remonti vajav 
rõduga korter Vinnis. Värskelt 
renoveeritud majas. Hind 20 000 
€. Tel 5805 0872. Hind pole kivist!

• Müüa remonti vajav 3toaline 
korter Rakveres Kungla 3/5, 61,5 
m2, maja täielikult renoveeritud, 
majas korralikult toimiv ühistu. 
Hind 45 000 €. Info tel 5397 0689 

• Müüa Tamsalus 3toaline korter 
5/5, 67 m2, rõdu, kelder ja korras 
san. tehnika. Aknad vahetatud, 
turvauks, köögimööbel. Tingi, 
hind 21 000 €. Tel 5551 8067

• Müüa korter 3toaline, Kundas 
Koidu tn 5-2, toad eraldi, rõduga. 
Tel 5627 7034

• Müüa 4toaline korter Kadrinas, 
V Korrus, 4 tuba, 72 m2, rõdu, WC 
ja vannituba eraldi, metalluks, 
mööbel sees, trepikojal metalluks, 
kommunaalkulude keskmine145 
€, keldriboks. Võtmed kätte kohe 
pärast tehingut. Aadress: Rakvere 
tee 1-30. Hind 38 000 €. Lisainfo 
tel 5813 2866

• Müüa ¾ majast Tapal. Krunt 900 
m2. Täpsem info tel 5562 7956

OST

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

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

• Ostan Rakveres või Haljalas 
1toalise remonti vajava korteri . 
Oodatud kõik pakkumised. Info  
tel 518 8770

• Ostan maja Rakvere linna, maja 
võiks olla heas korras ja krunt 
suurusega vähemalt 800 m2. Kin-
nisvaraportaalides pakutavaga 
olen kursis ja neid palun mitte 
pakkuda. Omapoolne pakkumine 
koos seisukorra kirjelduse, hin-
nasoovi ja täpseaadressiga palun 
teha e-posti aadressile: roheniit@
gmail.com või helistada tel 521 
2146

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

• Soovin osta mõistliku hinnaga 
garaaži Rakveres või lähiümb-
ruses. Tel 5647 0750, andriask@
hotmail.com

• Ostan Rakveres Mulla tänavale 
garaaži. Tel 5648 6638

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 
9942

VAHETUS
• Vahetan Rakveres 2toalise mu-
gavustega korteri (38,7 m2) suu-
rema vastu, võib olla 2toaline. Tel 
5388 7749

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1toalist ahikütte-
ga korterit Rakveres. Tel 5594 6419

• Soovin üürida Rakveres osaliselt 
möbleeritud 2toalist ahiküttega 
korterit. Tel 5800 8074

ANNAN ÜÜRILE

• Alates 1-20 töömeest saavad öö-
maja Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 516 4685

• Pakun ööbimisvõimalust. Tel 
534 73267

• Üürile anda 1toaline möblee-
ritud korter Tapa 1. Mai pst 12, II 
korrus. Hind 200 €. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter Kunderi tn. Info tel 511 0286

• Omanikult anda üürile 2toaline 
ahjuküttega korter vanalinna 
piirkonnas. Rahuldavas korras, 
40,9 m2. Möbleeritud, üür 210 € + 
KÜ poolt esitatud arve ja elekter. 
Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks + 1 kuu tagatisraha, kokku 
420 €. Tel 5664 9966   

• Üürile anda 2toaline keskküttega 
korter, I korrusel, Tamsalus Ääsi 
tänaval, hea rongiühendus Tallinna 
ja Tartuga, kauplused, lasteaed ja 
kool väga lähedal. Soodne üür, he-
lista ja tule vaatama. Tel 5693 4141

• Anda üürile 2toaline korteri 
Rakveres. Tel 5342 5932

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres, Pikk 37. Hind 200 
€ kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile korter Rakveres. 
Kõigi mugavustega 2 tuba, Lennuki 
tänaval. Üür 200€ + kommunaal-
maksud. Tel 5569 4674

• Annan üürile 2toalise korteri 
Rakveres Lennuki tänaval. Üür 
220 €+kommunaalmaksud. Tel 
5552 2789

• Anda üürile 3 tuba Lepnal 4toa-
lisest korterist. Sobib perekonnale 
või töömeestele Ukrainast. Tel 
5894 7157

• Rendile anda kanaliga garaaž 
Rakvere linnas. Tel 5903 2733

ÄRIPINNAD

• Anda rendile Rakvere kesklin-
nas bussijaama vastas äripinnad: 
44+20 m2, I korrus; 28+16 m2, II 
korrus. Tel 5648 6638

• Anda rendile äripinnad, 80 m2. 
Rakveres, Seminari 10 A (endine 
perearstikeskus). Lisainfo tel 509 
7798

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa sedaan Audi A6, 2,5l, 110 
kW või vahetada universaali vastu. 
Tel 5386 6881

• Müüa hästi hoitud Citröen C4 
Copee auto, 3ukseline, punane, 
2007. a. Eestis uuena ostetud, 18 
0000 km läbisõit autol, 2.0 bensii-
ni mootor, manuaal, suve veljed 
kaasa talve veljed all kerel pole 
ühtegi rooste täppi. Hind 2700 €. 
Tel 5809 6086

• Müüa Citröen Berlingo 2,0 D, 
2005. a, heas korras, reisjate tüüp. 
Tel 5558 5956

• Müüa Fiat Punto 1,4, bensiin 
2007. a. Ostetud uuena Eestist, 
läbisõit 131  000 km, avariivaba, 
kaasa suva- ja talverehvid. Hind 
soodne. Tel 502 8156

• Müüa Ford Focus, 2003. a, 1.8 dii-
sel, auto väga heas seisus, roheline 
luukpära, 4 ust, käru konks. Just 
läbinud ülevaatuse. Hind 1350 €. 
Tel 5809 6086

 •  M ü ü a  F o r d  F o c u s 
Chia  1,8TDCi  03/2003. a. 74KW, 
universaal, turbodiisel,  helesini-
ne metallik, vähe sõitnud, hooldus-
ajalugu, konditsioneer, kesklukk, 
el.aknad, originaal valuveljed, 
roosteta, mõlkideta, korralik, keh-
tiv ülevaatus  03/2020, superöko-
noomne! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa MB-310,1995. a, tagasild, 
blokiga. Sõitnud 145  000 km. Tel 
5558 5956

• Müüa Opel Astra Twinport 
12/2004. a. 77kW, uuem mu-
del, must metallik, bensiin, luuk-
pära, 5 ust, täiuslik hooldusraamat, 
konditsioneer, 2 x el.aknad, origi-
naal valuveljed, kehtiv ülevaatus, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wa-
gon 01/2006. a, 77kW, univer-
saal, hõbedane, konditsioneer, 2 x 
el.aknad, valuvelgedel, kehtiv ÜV 
01/2020, väga korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa Peugeot 407, diisel, 2006. 
a. Ülevaatus 09/2020, rahuldavas 
korras. Hind 1650 €. Tel 5301 0818

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

• Müüa VAZ 21053, läbisõit 54 000 
km, ülevaatus kehtib kuni 08/2020, 
punane, 1500 cm 3, 5 käiku, Soo-
mest toodud, veokonks, veluurpo-
lster, blokisoojendus, naastrehvid 
ja suverehvid eraldi velgedel. Hind 
1500€. Lisainfo tel 5813 2866

• Müüa Volkswagen Golf 1,9TDI 
77 kW, 2008 a, universaal. Väga 
heas korras. Hind 3600 €. Tel 5302 
9943

• Müüa Volkswagen Golf 5 Va-
riant Trendline 1.9TDI 01/2008. 
a, 77kW, tumesinine  metallik, 
turbodiisel, universaal, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, ül. 02/2020, korralik, 
superökonoomne, soodsalt! 5903 
7780 Rakvere

• Müüa Volkswagen Touran Com-
fortline 1,9TDI 10/2008. a, 77kW, 
kirsipunane metallik, mahtuni-
versaal, turbodiisel, kliima, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, kehtiv 
ülevaatus 08/2020, roosteta, mõl-
kideta, väga korralik, 1 omanik, 
superökonoomne, soodsalt! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo S60 2,4 D, 96kW, 
automaat. Lisainfo tel 503 4531

• Müüa 14 tolliseid sõiduauto ja 
kaubiku naastrehve. Hind 40-80 
€ jooks. Tel 5552 7229

•Müüa korralikud naastrehvid 
185x65 15“ Tel 517 4193

• Müüa 195/70 R15C korralikud 
naastrehvid. Hind 120 € komplekt. 
Tel 5552 7229

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

• Ostan teie sõiduki, olenemata 
selle seisukorrast. Võib olla seis-
nud, remontivajav, ilma ülevaatu-
seta, heas korras jne. Pakun head 
hinda. Sobivusel tulen kohe järgi. 
Tel 5357 7108

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

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga 
uusi plekke, tulesid, stangesid, 
uksi jne, uusi veneaegseid rehve. 
Tel 515 7395

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

• Ostame autode katalüsaato-
reid. Saatke meile sõnum kata-
lüsaatori koodiga ja teeme Teile 
pakkumise. Oleme ka Face-
bookis katitakso. Ida-ja Lääne 
Virumaal tuleme kohale samal 
päeval! Maksame nii sularahas 
kui ka ülekandega. Tel 5190 0942

• Soovin osta katalüsaatoreid. 
Samuti ostan kokku romusid vä-
hemalt 2x lammutuse hinnaga. 
Samuti ostan korras masinaid 
kiirmüügi hinnaga! Helista jul-
gelt, pakkuda võib kõike! Sula-
raha kohe kätte! Tel 5631 1001

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 
5558 5956
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VEOTEENUS JA RENT

 

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

• Pakume veoteenust kastiautoga. 
Vajadusel kaasa kaks tublit abilist. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 0360

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

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

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

* 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

• 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

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

Info tel 504 0118

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

FEKAALIVEDU

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

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

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   

TEENUSED

• Autode ja traktorite starterite 
ning generaatorite remont. 
Müügil ka uued ning vahetus-
fondi starterid ja generaatorid. 
Tel 526 0545

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Rehvivahetus Kadrinas, Aia 
tänaval.  Avatud kokkuleppel.  Tel 
5810 5969 

• 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 puk-
siirhaagist (konn) ööpäev 25 € 
ja oksapurustajat BOSCH 25 € - 
24/h. 10 meetrine 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

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

• Pehme mööbli remont ja veo 
võimalus Tel 506 1547

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimi-
sed. Tel 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee

• Kolimis- ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Anname rendile kaubiku (1,9 
x 3,3 m), tagaluuktõstuk .Tel 
513 7633

KAEVETEENUS
• Kaevetööd miniekskavaatori-
ga, aukude puurimine. Tel 5558 
3686

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

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

EHITUSTEENUS
• Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

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

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

• Korterite ja vannitubade 
remont. Tel 5553 0770

• Ehitus- ja remonditööd nii 
eramutes kui korterites. Sisevii-
mistlus, vannitoad, voodrivahe-
tus, soojustamine, terasside ehi-
tus, santehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

• Vundamentide ja majakar-
pide (aeroc, fibo, columbia) 
ehitus. Tel 5646 0674

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Põrandakatete paigaldus: Par-
kett ujuvalt ja liimiga, laminaat, 
kalasabas parkett, rullvaip, plaat-
vaip, LVT vinüülparkett, Click 
LVT, põrandaliistude paigaldus. 
Tel 5671 2789

• Vanade majade remont, pal-
kide vahetus, aamide, laagide 
vahetus, saunade ehitus, korte-
rite remont, parketi paigaldus, 
plaatimistööd, uste, akende 
vahetus, torutööd, müüritööd 
jne. Tel 505 6949

•Teostame kõiki ehitus-ja lammu-
tustöid ning prahi utiliseerimist. 
Pikk töö kogemus. Töö kiire ja 
korralik Tel 5604 0360

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

• Lammutus, ehitus, siseviimist-
lus ja remonttööd. Majade, korte-
rite, saunade ehitus (plaatimine, 
tapeetimine, värvimine ja parketi 
paigaldus). Tel 504 5560

• Väikefi rma teeb sise-ja välisehi-
tustöid. Tel 5617 7155

• Kaks professionaalset ehitus-
meistrit teostavad erinevaid 
ehitus- ja viimistlustöid. Helista 
julgelt ja küsi lisa. Suhtleme eesti, 
vene, inglise ja soome keeles. Tel 
5629 6583

• Rasman Ehitus OÜ pakub ül-
dehitustööde ning miniekska-
vaatori teenust. Tel 5836 0852, 
rasmanehitus@gmail.com

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

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

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. 
info@estpur.ee, tel 5347 6567

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Tel 520 7518

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Tel 522 1165

•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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632
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ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

A&O meeskond 
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigal-
dus/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 paigal-
dus/hooldus/müük
 septikute paigaldus/müük

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 55666 811

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 €

VÕIDU PANDIMAJA JA 
KOMISJONIKAUPLUS 

Nutiseadmete ja arvutite 
hooldus ja remont

Rohuaia 15A, Rakvere 
Avatud E-R 9-18 L 10-15 
Tel 5556 7508

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

Pakume roostevabast ja mustast 
metallist tooteid 

eraisikutele ja firmadele. 
Toodame ideest valmis tooteni.

 Meil saab jutule kohe ja toodame 
kiirelt. Kontorid Tapal ja Rakveres. 

+372 5661 6162 - Raivo 
+372 505 5071 - Marek 

info@fermet.ee / 
www.fermet.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

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

A&O meeskond
 teostab järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrval-
hoonete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, 
kõnniteed
 katuste ehitus,
 katusetööd
 vundamentide ja 
soklite soojustamine, 
soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

MUUD TEENUSED
• Lumetõrje suurema traktoriga 
(olemas lumepuhur). Tel 503 2269

• Puulehtede vedu prügimäele. 
Tel 506 1547

• Puulehtede koristus ja äravedu. 
Tel 5660 3585

• Renditöötajad. Tel 504 0457

• Meristo Õigusbüroo- Põhja 
25, Rakvere, tel 514 1346, e-post 
meristomonica@gmail.com. Vas-
tuvõtt eelneval kokkuleppel

• Raamatupidamine algdoku-
mentidest kuni majandusaasta 
aruandeni. Tel 5386 3087

• Viin ära tasuta silma riivava ja 
ruumi võtva vanaraua. Pakkuda 
võib kõike, helista julgelt! Tel 
5883 6185

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

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 322 7822, 506 1547

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

• Massaaž: erinevad liigid -15 %, 
võimalus massöör tellida fi rmas-
se, koju. Lotusmassaaž.ee. Anti 
Parker. Tel 5323 9228

• Tantsumuusika Toits Bändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Ansambel, õhtujuhtimine teie 
peole kõikjal Eestis Tel 5190 1697

• KV Bänd. Tantsumuusika igale 
eale. Tel 521 1269

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318, ka-
levband.kalev@gmail.com

• 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

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com
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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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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%

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

kuulutused.kuulutaja.ee

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.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

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%

Müüa Rakveres 
KUIVA KÜTTEPUUD

 (40 l võrgus)

KOTI HIND 
2.80 € 

(LEPP 30 CM)
Tel 5567 5755

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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

RENDIME

Tel 513 3618

erinevas suuruses 
PEORUUME

sünnipäevad;peod; 
jõulupeod; 

uusaastapeod jpm.

KODU

• Müüa korralikud kušetid, 80x200 
cm, topelt vedrustus, kokku 6 tk, 
hind 80 €/tk. Külmkirst Gram 259 
l, hind 180 €. Elektripliidid, hind 
50-70 €/tk, saare puidust voodi 
suurusega 160x200 cm, hind 400 
€. Nahkdiivan 3+2, hind 100 €. Tel 
506 9814, 517 5480

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! 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 roostevaba õlleankru. 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 vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

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

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

• Ostan akumulatsioonipaaki 
keskkütte katla süsteemile. Tel 
5668 4415

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. 
a) postkaarte, fotosid, albu-
meid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. 
Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaar-
did, sõjaväelased jm. Täiskirjutu-
sed hinda maha ei võta. AITA TAL-
LETADA AJALUGU! Tel 5878 3749

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, kuivad ja toored, 
transport, koorem 5-10 m3. Tel 
5051 528

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2.80 €/kott ja kasel 3.40 €/
kott. Tel 505 1528

• Müüa Rakveres kuiva ahjupuud 
(sanglepp 50 cm). Ruumi hind 44 
€! Ise järgi tulemisega! Tel 5567 
5755

• Müüa Rakveres kuiva küttepuud! 
Halu pikkus 30 cm ja (40L võrgus) 
lepp. Koti hind  2.80 €. Tarneaeg 
kuni kolm päeva!! Tel 5567 5755

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud: sanglepp, lepp, metsakuiv 
kuusk. Tel 5192 4320

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

• Müüa  võrkudes kaminapuud 
(lepp) 3 € ja saematerjali jäägid 
(10-30 cm pikad), võrkudes 2.50 € 
(lehtpuu, okaspuu). Tel 508 7430

• OÜ Puider müüb sanglepa 
küttepindu. Samas müügil ka 
kütteklotsid 40 l võrkkottides. Info 
10.00-12.00 esmaspäev, kolma-
päev ja reede. Tel 322 4929

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

• Müüa võrkudes 30 cm kütteklot-
sid. Tel 515 7603

• Müüa kase ja lehtpuu kuivad 
küttepuud, pakitud tavalisest 
suurematesse võrkudes. Halu 
pikkus 30-33 cm. Kask 3,60 €/
kott, lehtpuu 3,20 €/kott. Trans-
port kokkuleppel. Tel 5370 3399

• Müüa puupliidi plaate. Tel 
5590 736 

SOODSALT

Võidu 2c, Rakvere

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999
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• Ostan seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

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

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. 
a) postkaarte, fotosid, albu-
meid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. 
Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaar-
did, sõjaväelased jm. Täiskirjutu-
sed hinda maha ei võta. AITA TAL-
LETADA AJALUGU! Tel 5857 3749

• Ostan nõukogudeaegne fotoapa-
raate, objektiive, vahvliküpseta-
jaid. Tel 5853 2215

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

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

TEATED

• Suve lõpus läks kaduma aad-
ressilt Saue 8 väikest kasvu 
emane kass Purra. Kass liikus 
Saue 12, 13 majade hoovides 
ning nende naaberhoovides, 
kuid kahjuks pole siiani teda 
õnnestunud püüda, kuna ta on 
väga pelglik ning ettevaatlik. 
Viimased paar nädalat pole teda 
aga näha õnnestunud, võimalik, 
et ta on peidupaika vahetanud. 
Kui juhtud Purrat nägema, anna 
teada 5687 6068. Võimalusel tee 
ka pilt. INFO EEST, MIS AITAB 
PURRA KOJU TAGASI, VAEVA
TASU 50 €!

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14 – müügil hea 
valik sooje naiste poolmantleid

• Müügil laias valikus nahkkin-
daid ning erinevaid mütse nii 
naistele kui meestele. Avatud 
E-N 10.00-18.00. Rohuaia tn 15, 
Rakvere (kohviku kõrval). Tel 
5695 6582

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

Kuulutuse tekst on võimalik sisestada ka 
VEEBIKESKKONNAS. 

Kuulutus ilmub nii internetis kui ka paberlehes. 

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

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

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, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

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

HULGI LADU 
MÜÜB:

Broilerikints s-ta 1,90 €/kg
Seakeel  3 €/kg
Skumbria  3 €/kg
Forellifi lee 8,50 €/kg
Sea süda 1,40 €/kg
Paneeritud   3 €/kg
tursafi lee  

Näpi tee 1, Sõmeru
Tel 322 0722

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

EHITUS

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

• Müüa servamata saare-jalaka 
ja tammeplanku (paksus 50 mm 
ja laius 150-450 mm). Tel 508 7430

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa head toidukartulit „Vine-
ta“, „Flavia“, „Printsess“, „Laura“ 
ning seemnesuurust ja porgandit. 
Tel 5326 4540

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

• Müüa vutimunad 0,10 €/tk. 
Head ja tervislikud. Mune on saa-
daval kogu aeg, asukoht Rakvere 
vald. Tel 5757 0907

• Müüa taliküüslauku (Ljubaša).
Tel 5662 0379

• Pakun kompostsõnnikut. Tel 
5685 8009

• Väga odav sõnnik tel 5833 0153

• Odav sõnnik. Tel 5362 4501

• Anda odav sõnnik. Tel 5394 3763

• Müüa nisu, 0,18 €/ kg, oder 0,15 
€/kg jahu + 4 senti kg. Vajadusel 
koju vedu. Tel 520 0783

• Müüa töökorras sõnnikulahuta-
ja. Hind 500 €. Tel 5853 7131

LOOMAD

• Ära anda kassipoegi ja noori 
kasse. Tel 5394 3763

• Odavalt merisead. Tel 5397 4075

• Müüa väga ilusad pisikest kasvu 
toakoera kutsikad. Vaktsineeri-
tud. Tel 5395 6972

VANAVARA

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

• Alates 1. nov 2019 on taas 
avatud LAURA OUTLET. Olete 
oodatud külastama aadressil 
Kreutzwaldi 22A. Tel 509 3307
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HINNAD RAKVERE TURUL
31. oktoobril 2019. 

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00  

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 6,00 10,00

Hapukapsas kg 2,00

Tomat kg 3,00 4,00

Porgand kg 1,00 2,00

Värske kapsas kg 0,50

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Pohlad liiter 4,00

Jõhvikad liiter 4,00

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

VEEL MÜÜGIL:
 soojad kudumid ja kalmuseaded
 tööstuskaup - jalanõud ja riided

 saunavihad

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

TUTVUS

• 58aastane sale mees ei suitseta, 
soovib tutvuda noorema naise-
ga. Tel 5348 9906

• Soovin tutvuda 50-60aastase 
daamiga. Tel 5787 3896

• 49aastane mees Tapalt tutvub 
naisterahvaga. Tel 5896 3550

MUU

• www.toonklaas.ee

• Vajan abi korteri akende pese-
misel ja kardinate paigaldamisel. 
Tel 5347 5999

Mälestame
LEENA PLAATI

Endised töökaaslased 
Tammiku tub. haiglast

Täna 101 aastat tagasi 
leidis New Yorgis aset 
üks suuremaid raudtee-
katastroofe Ameerika 
Ühendriikide ajaloos, 
kui metroorong sõitis 
rööbastelt välja ja ram-
mis tunneliseina.

Allan Espenberg

Flatbush Avenue, Ocean 
Avenue ja Malbone Stree-
ti kohtumiskohas toimunud 
metrooõnnetus oli suurim 
ja ohvrirohkeim New Yorgi 
metroo ajaloos, kui Brooklyn 
Rapid Transit Company 
(BRT) rong viie puidust va-
guniga sõitis rööbastelt välja. 
See juhtus 1. novembril 1918. 
aastal.

Rongi juhtis võhik
Katastroofi peapõhjuseks oli 
vedurijuhtide streik, mis oli 
sel päeval ootamatult alanud. 
Vaatamata sellele, et BRT 
transpordikompaniil ei jät-
kunud streigi tõttu kogenud 
töötajaid, otsustati reisiliik-
lust jätkata ja pandi rongijuh-
tideks suvalisi inimesi – näi-
teks dispetšereid, kellele tehti 
kiirkorras koolitus ja saa-
deti liinile iseseisvalt ronge 
juhtima.

Üheks selliseks dispetšeriks 
oli 23- või teistel andmetel 
25-aastane Antonio Edward 
Luciano, kes polnud senini 
kunagi juhtinud reisironge 
ning oli üleüldse olnud roo-
lis vaid korra ja sedagi aasta 
tagasi manööverdamistööde 
ajal. Enne liinile saatmist oli 
ette nähtud, et juhtidele te-
hakse 60-tunnine koolitus, 
aga kuna aega oli vähe, siis 
õpetati Lucianot vaid paar 
tundi. Pealegi saadeti Luciano 
rongi juhtima liinile, mida ta 
absoluutselt ei tundnud.

Ka oli Luciano külmetunud 
ning lisaks polnud ta veel üle 
saanud oma tütre surmast, 
kes oli nädal varem gripi ta-
gajärjel lahkunud. Kõigele 
lisaks valitses streigi tõttu tol 
päeval BRT süsteemis era-
kordselt suur segadus ja vei-
di aega enne avariid käskisid 
operaatorid Luciano rongil 
sõita hoopis vales suunas. Ja 
nagu sellest veel vähe oleks 

• Pendlimees Sass. Leian teie 
kodus veesoone Tervisliku voo-
di-õppimis-jne koha. Avan energia 
kanali, soovitan Eluenergia juhti-
mise võtteid raviks, teen testid vita-
miinide-ravimite vajalikkuse kohta 
jpm. Ihu-hinge ja vaimu sobivus! 
Aleksander Brunfeld, tel 502 4534

• 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.

veidi muljuda, kuid jäid 
enam-vähem terveks ning 
viienda vaguniga ei juhtu-
nud üldse midagi. Nendes 
vagunites sõitnud inimeste 
vigastused piirdusid ena-
masti klaasikildude tekitatud 
haavadega.

Keskmised vagunid puru-
nesid aga täielikult ja peaaegu 
kõik sealsed reisijad hukku-
sid. Kui ohvrite appikarjeid 
kuuldi lähimas jaamas, siis 
kutsus piletimüüja kohale 
politsei. Insenerid aga ei saa-
nud aru, mis juhtus ning lü-
litasid elektri taas sisse, mille 
tulemusel hukkus veel mitu-
kümmend inimest, kes püüd-
sid pääseda rööpaid mööda 
kõndides.

Reisijad hukkusid väga 
hirmsatel viisidel: osa neist su-
rid silmapilkselt pärast tugevat 
kokkupõrget, ülejäänud said 
surma elektrilöögist, paljud 
kaotasid elu rongirusude alla 
jäädes. Kokku hukkus selles 
metrookatastroofis vähemalt 
93 inimest, kuid mõningatel 
andmetel võis hukkunuid olla 
ka 102. Enam kui poolsada 
inimest said raskesti vigasta-
da. Ellujäänutele osutati kiiret 
arstiabi ja seetõttu jäid paljud 
inimesed ka ellu.

Huvitaval kombel ei saanud 
rongijuht Luciano ja konduk-

1918: New Yorgi metroos 
kaotas elu sadakond inimest

olnud, ei olnud õnnetusse 
sattunud rongi pidurid täiesti 
korras. Hiljem selgitas Lucia-
no seda, miks ta nõustus 
rongi juhtima asuma, lause-
ga: „Inimene peab teenima 
elamiseks raha.“

Õhtusel tipptunnil, kell 
18.42 hakkas reisijatest tulvil 
viie vaguniga rong jõudma 
lõppjaama Prospect Parkis. 
Kui varem oli sõitsid ron-
gid jaama läbi otsejoones 
kulgenud tunneli, siis hiljuti 
oli alustatud rekonstrueeri-
mistöid ja seetõttu oli mõni 
nädal enne avariid sobitatud 
sõitmiseks S-kujuline tun-
nel. Kogemusteta vedurijuht 
Luciano sisenes tunnelisse 
liiga suurel kiirusel, aga kui 
ta sai oma veast aru ja hakkas 
pidurdama, oli juba liiga hilja.

Prospect Parki metroojaa-
ma sisenedes pidi rong kurvis 
reeglite järgi sõitma kiiruse-
ga 10 kilomeetrit tunnis, aga 
tunnistuste ja hinnangute jär-
gi oli rongi kiiruseks sel het-
kel olnud umbes 40–50 kilo-
meetrit tunnis.

Sadakond hukkunut
Kurvilist teed pidi suurel kii-
rusel sõitnud rong ei suut-
nud püsida rööbastel. Tänu 
suurele massile jäi esimene 
vagun teele püsima, aga sel-
lele järgnenud kergemad haa-
kevagunid lendasid vasakule 
poole ning põrutasid vastu 
tunneli betoonist ja terasest 
seina. Vagunid lagunesid ja 
reisijad pudenesid rööbastele 
ning tagantpoolt tulnud ras-
ked vagunid sõitsid inimeste 
hunnikule otsa.

Avarii tulemusel said esi-
mene ja neljas vagun küll 

tor vigastada ning lahkusid 
šokiseisundis sündmuspaigalt, 
aga üsna pea leiti nad politsei 
poolt üles ja arreteeriti. Kui 
Luciano tema enda kodust 
kätte saadi, oli mees täielikus 
hüsteerias.

Pärast katastroofi 
Selle metrooavarii järel alga-
tas New Yorgi linnapea John 
Francis Hylan juurdluse BRT 
kompanii osas ja ta oli isegi 
kohtunikuks kohtuprotsessil. 
Kuigi kokkuvõttes mõisteti 
kõik õigeks ja selle õnnetuse 
eest ei pidanud keegi vastu-
tama ega karistust kandma, 
hakati siiski tegema muuda-
tusi USA liikluskorraldusse ja 
rongidesse.

Näiteks seati sisse avarii-
süsteem „dead man’s switch“, 
mis juhib rongi õnnelikult 
sihtpunkti siis, kui rongijuht 
peaks ootamatult surema, 
teadvuse kaotama või mõ-
nel muul viisil teovõimetuks 
muutuma. Lisaks lõpetati 
puitvagunite kasutamine New 
Yorgi metroos. Aga vähem 
kui kaks kuud hiljem läks 
BRT pankrotti ja selle ase-
mele tekkis uus kompanii – 
Brooklyn-Manhattan Transit 
Corporation (BMT).

Malbone’i tänava all toimu-
nud rongikatastroof oli seda-
võrd jube, et tänav nimetati hil-
jem koguni ümber, et miski ei 
meenutaks seda kohutavat tra-
göödiat. Nii sai Malbone Stree-
tist Empire Boulevard. Samas 
on üks väike tänavajupp, mis 
kannab Malbone Streeti nime 
siiski New Yorgis tänaseni alles.

Metrookatastroof täitis tol-
lal New Yorgi kõigi ajalehtede 
esiküljed ning teated lõppema 
hakkava Esimese maailma-
sõja rinnetelt tõrjuti järgmiste-
le lehekülgedele. Aga rongijuht 
Luciano vahetas avarii järel oma 
nime Anthony Lewiseks ja suri 
91-aastasena 1985. aastal.

Esimene vagun sai vähe kahjustada, kuid sellele järgnenud haakevagunid hävisid pea 
täielikult. Foto: wikipedia.org
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil kiiresti valmivad snitslid,
kotletid ja lihavalmistised.

Sealiha al 2,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Oma Põrsa lihapoes taas müügil maitsvad singid, vorstid, viinerid
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Teostame tuleohutuspaigaldiste
kontrolli ja hooldust!

Küsi pakkumist juba täna ja
saadame tehniku teile objektile

Tel: 5620 2066 E-post: info@tuki.ee

TULEKUSTUTID, VOOLIKUSÜSTEEMID,
TURVAVALGUSTUS

Tuleohutustoodete hulgi- ja jaemüük

Vaate meie e-poodi tuleohutusmarket.ee
või külasta meie salongi

Narva 39, Rakvere

6kg PULBERKUSTUTI
kampaaniahinnaga 29,90€

Selle hooaja mustrid
on kättesaadavad

juba täna!

Intress   Lepingutasu €  Sissemakse €

OÜ PUIDER LAOMÜÜK

KUNI
SOODSAM

30%
Lepapuidust voodrilauad,
lavalauad, pingid, riiulid,

põrandarestid
AVATUD teisipäev ja neljapäev

8.00-11.30 ja 12.30-16 00

Rakvere
Lääne tn 36
Tel: 511 0286

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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

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

Avatud: E-R 9-18, L 9-15

Tel 5647 3004

Rakvere,

Turu plats 5

NII PALJU SAAPAID!
* RIEKER

* REMONTE

* JANA

* TAMARIS

* ALPINA

* CAPRICE

LÜHINUMBER

Püsiklientidele

hinnasoodustus

TEL
322 4238
506 3100

1242

TAKSOBUSS 8

KOHTA JA

KAUBATAKSO

10%
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