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K aitseväe juhataja 
kindralmajor Martin 
Herem andis 14. no-

vembri õhtul koos riigikait-
se edendamise sihtasutusega 
kaitseväe 101. aastapäeva 
kontserdil Estonia kontserdi-
saalis üle aasta ohvitseri ja 
aasta allohvitseri preemia.

Sel aastal saavad 3200 euro 
suuruse preemia aasta oh-
vitseriks valitud 1. jalaväe-
brigaadi pioneeripataljoni 
ülem major Ainar Afanasjev 
ning aasta allohvitseri tiitli 
pälvinud 1. jalaväebrigaadi 
staabi vanemstaabiallohvitser 
vanemveebel Rome Kuusik.

„Nii major Afanasjev kui 
vanemveebel Kuusik on 
kaitseväelased, kellele ei sobi 
mõiste „pole võimalik“. Nad 
otsivad alati teistmoodi la-
hendusi, mõeldes ise kaasa 
ning vajadusel panevad ka käe 
külge,“ ütles kaitseväe ülem 
kindralmajor Martin Herem 
tänavuste võitjate kohta. Ta 
lisas, et selle traditsiooniga 
tunnustatakse aktiivsemaid 
kaitseväelasi, kes on ees-
kujuks mitte ainult teenistu-
ses vaid ka oma teenistusväli-
se tegevusega.

Aasta ohvitseri ja all-
ohvitseri preemiaid välja-
andva riigikaitse edendamise 
sihtasutuse nõukogu ja kau-
banduskoja juhatuse esimehe 
reservkolonelleitnant Too-
mas Lumani sõnul on hea-
meel tõdeda, et kaitseväe ja 
erasektori 2007. aastal algata-
tud tunnustus on kujunenud 
traditsiooniks, mida sellel 
aastal antakse välja juba 13. 
korda. Varasemalt on sama 
tunnustuse pälvinud ka prae-
gused kaitseväe juhataja ja 
Kaitseliidu ülem.

„Koostöös erasektori ja 
kaitseväega oleme otsimas 
täiendavaid viise, kuidas ühis-

Linnumajakesed 
ootavad adventi
Rakveres Parkali promenaadil on kohad sisse 
võtnud müügikioskid, kus esimesest adven-
dist algab jõulumüük. 1. detsembril on ooda-
ta ka jõulukuu alguse kontserti keskväljakul.

Linnumajakesi meenutavad kioskid val-
misid möödunud aasta detsembriks Rakvere 
linnavalitsuse soovil ning Rakvere ameti-
kooli õpilaste nobedate käte abil. Tänavugi 
tehakse ametikooliga koostööd ning selle tu-
lemusel peaks promenaadile üles seatama ka 
valgustunnel. Sel aastal on eesmärgiks luua 
jõulutunnet ja valgust mitte üksnes keskväl-
jakule vaid üle linna.

Tekst ja foto: Liisi Kanna

Hanede heidutamine 
aitab neid põldudelt eemal hoida

H aneliste heidutusjahi uuringust selgus, et hanede 
heidutamine aitab vähendada nende arvukust põl-
dudel ja kahjusid põllupidajatele. Seejuures pole 

suurt erinevust, millisel viisil hanesid heidutatakse.
Keskkonnaamet ja OÜ Rewild tutvustasid möödunud 

reedel haneliste heidutusjahi uuringu tulemusi. Projekti 
eesmärk oli hinnata praktikas haneliste heidutusjahi tõhu-
sust lindude arvukusele ja kahjude vähenemisele võrreldes 
mittesurmavate heidutusmeetmetega.

„Uuringust selgus, et lindude heidutamine mõjutab oluli-
selt põllul olevate hanede arvukust ning aitab seega vähen-
dada linnukahjusid põllupidajatele. Heidutusjahi aladel olid 
haned veidi inimpelglikumad kui mittesurmava heidutuse-
ga aladel, ent see erinevus on väike,“ lausus Aimar Rakko, 
Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja.

Kuigi uuringust selgus surmava heidutuse veidi tugevam 
mõju võrreldes teiste heidutusviisidega, ei ole erinevus 
siiski ühene. Seega ei saa veel lõplikult otsustada heidu-
tusjahiga jätkamise osas. Esmalt tuleb kõigil huvigruppi-
del uuringu tulemustega tutvuda ning seejärel arutatakse 
tegevuskava koostamisel võimalike hanekahjusid vähen-
davate lahenduste üle. Lisaks selgus uuringust, et ka loo-
duslikel rohumaadel on suur tähtsus kevadrändel olevale 
hanepopulatsioonile.

Põllupidajad, jahimehed ja uurimisrühma liikmed kogu-
sid andmeid hanede esinemise ja käitumise kohta 15. märt-
sist 15. maini 76 põllul Ida-Viru, Jõgeva ja Tartu maakon-
nas. Andmete kogumises osales 127 isikut, kes koostasid 
ligi 6 000 vaatluskaarti. Analüüsiti, kuidas haned käituvad 
heidutusjahi korral, linnupeletitega peletamisel ja ilma 
igasuguse heidutuseta. Tulemuste saamiseks tehti kont-
rollvaatlusi, troppide loendusi ja hanede inimpelglikkuse 
katseid.

Heidutusjahti peeti 1.–30. aprillini ning selle käigus küti-
ti 101 hane – 26 Ida-Viru, 8 Jõgeva ja 67 Tartu maakonnas. 
Viimase puhul tabati 41 lindu Võrtsjärve äärsetelt põl-
dudelt, kus nende arvukus on oluliselt suurem võrreldes 
ülejäänud maakonna põldudega. Kütitud hanedest olid 81 
suur-laukhaned ja 20 rabahaned.

Seni pole Eestis kevadist jahti hanelistele praktiseeritud, 
küll aga on tehtud seda näiteks Rootsis, Taanis ja Saksa-
maal.

2020. aasta lõpuks kinnitatakse haneliste tegevuskava. 
Selle eesmärgiks on kokku leppida suunised, millega ühelt 
poolt tagatakse looduslike liikide populatsioonide soodne 
seisund, teisalt vähendatakse aga linnukahjusid põllupida-
jatele ning riske lennuohutusele.

Kuulutaja

Tunnustati aasta ohvitseri ja allohvitseri

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem (paremal) aasta ohvitseriks valitud 1. 
jalaväebrigaadi pioneeripataljoni ülemale major Ainar Afanasjevile preemiat üle andmas. 
Foto: v-srs Siim Verner Teder

konnas veelgi enam väärtus-
tada tegevteenistuses olevate 
kaitseväelaste ja kaitseliitlas-
te panust. Oleme mõelnud 
erinevatele viisidele kuidas 
suurendada tööandjate hulgas 
teadlikkust, et kaitseväe välja-
õppe läbinute kogemused on 
mitmekülgsemad, kui mitte-
läbinute omad, aga ka seda, 
kuidas ettevõtjad saaksid soo-
vi korral enam abistada kait-
seväe veterane või teenistuses 
hukkunute peresid,“ sõnas 
reservkolonelleitnant Luman 
ning avaldas lootust, et tuleva 
aasta jooksul saavad mitmed-
ki ideed ellu rakendatud.

Ta lisas, et tänavugi antav 
preemia on hea näide pika-
ajalisest koostööst, millega 
tuuakse esile väärikaid kaitse-
väelasi ja kaitseliitlasi.

2018. aasta juulist 1. jala-
väebrigaadi pioneeripataljoni 
juhtiv major Ainar Afanasjev 
teenib kaitseväes 2000. aas-
tast. Ta on teeninud pioneeri-
pataljonis erinevatel ameti-
kohtadel ning lõpetanud 
Kõrgema sõjakooli kesk-
astmekursuse ja Balti kaitse-
kolledži. Major Afanasjev on 
kuue lapse isa.

Major Afanasjevi kandida-
tuuri esitanud kaasvõitlejate 
sõnul on ta oma teenistuses 
eeskujuks teistele kaitseväe-
lastele, käitudes nii, nagu ta 
seda teistelt nõuab – olles 
korrektne, distsiplineeritud, 
täpne oma ütlemistes ning 
tähtaegades. Tema jaoks on 
teenistuses kõige olulisemaks 
meeskond ja ühtekuuluvus, 
mille loomise ja toetamisega 
ta pidevalt tegeleb.

Aasta allohvitser vanem-
veebel Kuusik alustas teenis-
tust kaitseväes 2002. aastal 
Üksik-vahipataljoni ajatee-
nijana. 2016. aastast teenib 
ta 1. jalaväebrigaadi staabis. 
Eelnevalt on vanemveebel 
Kuusik teeninud muuhulgas 
Kirde kaitseringkonna pio-
neeripataljonis ning staabi- ja 
tagalakeskuses. Vanemveebel 
Kuusik on lõpetanud kait-
seväe akadeemia vanemall-
ohvitseride keskastmekursu-
se.

Vanemveebel Kuusiku 
kandidatuuri esitajate sõnul 
iseloomustavad teda eelkõi-
ge hea juhtimisoskus ja kiire 
kohanemisvõime erinevate 
valdkondadega, mitmekülg-

sus, professionaalne käitumi-
ne ning alatine tahe lahenda-
da probleeme kiiresti, kvali-
teetselt, säästlikult ja tõhusalt. 
Ta taotleb nii enda kui teiste 
tegevuses alati ausust ja läbi-
paistvust ning on koostöös 
kaaslastele toeks ja eeskujuks.

Ohvitseride 650 euro suu-
rused ergutuspreemiad said 
major Indrek Sarap Kuperja-
novi jalaväepataljonist, kap-
tenmajor Marek Mardo me-
reväebaasist, kapten Ivo Peets 
kaitseväe peastaabist ja kap-
ten Tõnu Niilo Kuperjanovi 
jalaväepataljonist.

Allohvitseride 650 euro 
suurused ergutuspreemiad 
said vanemveebel Mar-
ko Taluste Kalevi jalaväe-
pataljonist, vanemveebel An-
der Asberg kaitseväe peastaa-
bist, veebel Tanel Külaots 
Kaitseliidu Tartu malevast 
ja nooremveebel Rauno Pall 
Scoutspataljonist.

Üle antavad preemiad on 
suurim eraalgatuslik tunnus-
tus kaitseväelastele. Vastavalt 
statuudile valitakse igal aastal 
üks ohvitser ja allohvitser, 
kes saavad aunimetuse koos 
rahalise ergutusega. Ette-
panekuid oma kolleegide, üle-
mate, alluvate hea teenistuse 
tunnustamiseks võib teha iga 
kaitseväelane.

Riigikaitse edendamise 
sihtasutus loodi Eesti riigi 
ja Eesti kaubandus-tööstus-
koja poolt 2004. aasta juunis. 
Sihtasutuse eesmärk on lisaks 
kaitseväelaste tunnustamisele 
kaitseväe ja Kaitseliidu info-
tehnoloogilise varustatuse 
ja väljaõppe toetamine ning 
isikkoosseisu üldharidusliku 
ning infotehnoloogilise hari-
dustaseme tõstmisele kaasa-
aitamine.

Kuulutaja
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T urismiteemalisel välk-
seminaril oli välisküla-
liseks juhtiv Ameerika 

turismiekspert, kes rääkis 
keskkonnasäästlikust seiklus-
turismist ning koostöö oluli-
susest seejuures. Lisaks arut-
leti Rakvere tulevikuväljavaa-
dete üle turismivaldkonnas.

Teisipäeva hommikul 
kogunesid Rakvere linna-
valitsusse turismiinimesed, 
et saada osa Rakvere linna ja 
Ameerika Ühendriikide suur-
saatkonna koostöös valminud 
seminarist. Peakõnelejaks oli 
kutsutud Ameerika turismi-
ekspert, Maailma Seiklustu-
rismi Assotsiatsiooni lektor 
ja õppejõud dr Paige Viren, 
kes tutvustas turismi arengu-
suundi maailmas, kaasaegseid 
trende keskkonda säästvas 
turismis ning seiklusturismi 
turundamist.

Koostöö on võti
Professor Viren rääkis oma 
kogemusest turismivaldkon-
na arendamisel ühes regioo-
nis kui tervikus. Eksperdi 
spetsialiteediks on seiklus-
turism ning just seda aitas ta 
arendada ka Roanoke’i jõe 
äärses regioonis, mis kulgeb 
läbi Põhja-Carolina ja Virgi-
nia osariigist.

„Sealsed linnapead vaatasid 
ühiselt üle, millised ressursid 
jõe kaldal olemas on ning ot-
sustasid edendada ökoturis-
mi,“ rääkis Viren, selgitades, 
et sealses regioonis on säi-
linud puhas loodus, millega 
turiste meelitada ning mida 
ühtlasi kaitsta soovitakse. 
Üheskoos rajati mööda jõe 
kallast turismirada, koos mit-
mete kanuu sildumiskohtade 
ja looduslähedaste ööbimis-
võimalustega, mis pakuvad 
eripärast kogemust.

Politsei kutsub üles oma kodukoha 
elanikke nähtavaks tegema
Kodanikupäeval, 26. novembril korraldavad abipolitseinikud 
ühes politseinike ja teiste heade koostööpartneritega üle kogu 
Eesti aktsiooni „Helkuriga sõbraks“, kuhu kaasatakse lisaks 
kohalikke elanikke andma oma panus kodukoha elanike näh-
tavaks tegemisel.

Politsei- ja Piirivalveameti politseileitnant Leena Pukk üt-
les, et igal sügisel sagenevad pimeda aja saabumisega õnne-
tused, kus ohtu satuvad kergliiklejad, eeskätt just jalakäijad. 
„Kuigi tänaseks on paljud liiklejad mõistnud helkuri kasu-
tegurit ning on selle oma riietele kinnitanud, jagub siin-seal 
endiselt ka neid, kes helkiva elupäästja taskupõhja jätnud või 
seda lihtsalt vajalikuks ei pea. Samas jääb pimedal teel jalakäi-
ja autojuhile sageli märkamatuks ning näha on vaid inimese 
küljes rippuv helkur. See on ka jalakäija parim kaitse enda 
nähtavaks tegemisel ja ohu vältimisel,“ viitas Pukk.

Ta lisas, et kogukonna teadlikkuse tõstmiseks kutsutakse ka 
tänavu erinevaid ühendusi, külakogukondi, sõprusringkondi 
ja teisi aktiivseid inimesi üles ennetavalt eeskujuks olema ja 
abivajajaid nähtavaks tegema.

Politseileitnant Leena Puki sõnul toimub ennetusüritus tä-
navu juba kuuendat korda ning seda üle Eesti enam kui 110 
kogunemiskohas. Eesti erinevates linnades ja külades toimuv 
helkurkõnd saab alguse 26. novembri õhtupoolikul ning väl-
tab tunni jagu.

Helkuriga sõbraks toimumiskohad ja kontaktid on leitavad 
prefektuuride Facebooki lehelt. Täiendavate küsimuste kor-
ral palutakse ühendust võtta politseinikuga, kes teie soovitud 
piirkonnas ennetusüritust läbi viib. Näitamaks, kes oma piir-
konna elanike turvalisusest hoolib, soovitatakse osaluse re-
gistreerida ka oma koduprefektuuri Facebooki lehel.

Kuulutaja

Oktoobrikuu tõi 
rongireisijate uue rekordi
Rongireisijad lõid oktoobrikuus uue sõitjaterekordi, tehes 
Elroni rongidega üle 730 000 sõidu. Võrreldes eelmise aasta 
sama ajaga kasvas sõitude arv 7 protsenti. Alates detsemb-
rist lisab Elron täiendavaid väljumisi.

„Kiire, mugav ja keskkonda hoidev rongisõit on saanud 
paljude eestimaalaste jaoks esimeseks valikuks, seda kin-
nitavad reisijate numbrid, mis kuust-kuusse on püstitanud 
järjest uusi rekordtasemeid. Detsembris ületame esimest 
korda ka 8 miljoni reisija piiri – ühe aasta jooksul ei ole 
Elroni ajaloos reisijate arv veel nii kõrgele tasemele küün-
dinud,“ sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Kasvavale nõudlusele vastamiseks lisab Elron alates 8. 
detsembrist täiendavaid väljumisi mitmetele liinidele. „Meil 
on väga hea meel, et reisijate huvides tehtud selgitustöö on 
vilja kandnud ja meil lubatakse nüüdsest rongidega sõita ka 
päevasel ajal. Eelkõige tiheneb liiklus Tallinna linnalähipiir-
konnas, aga lisame täiendava ekspressrongi ka Narva suu-
nale.“

Selle aasta 10 kuuga on Elroni rongidega tehtud 6,9 miljo-
nit sõitu ehk 7 protsenti enam kui mullu.

Kuulutaja

Kaasav eelarve toob 
Kadrinasse madalseiklusraja
Kadrina vallas lõppes esimene kaasava eelarve hääletus, kus 
osales kokku 232 hääletajat. Enim ehk 103 häält kogus et-
tepanek lastele ja noortele sobiva madalseiklusraja ehitami-
seks, mis aitab arendada laste motoorikat ja füüsilist võime-
kust.

Seiklusrada on planeeritud terviserajal oleva jõulinnaku 
vahetusse lähedusse. Seiklusring OÜ esindaja sõnul saab 
sinna ehitada huvitava raja, millel on erinevad raskusast-
med ning tasemed erinevas eas lastele ja noortele.

Kadrina valla kaasava eelarve ülejäänud hääled jagunesid 
järgmiselt: petangiväljakute rajamine 9 häält, Ridaküla par-
gi avalik mänguväljak 98 häält ning betoonist lauatennise-
lauad alevis 22 häält.

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 
12. augustist kuni 12. septembrini, misjärel valis hindamis-
komisjon rahvahääletusele saabunud ettepanekutest neli 
ideed. Hääletamine kestis 23. oktoobrist kuni 6. novembri-
ni. Kadrina valla kaasava eelarve kogusumma valla eelarvest 
on 15 000 eurot.

Kuulutaja

Rakveres peeti turismiseminari

Maailma Seiklusturismi Assotsiatsiooni lektor ja õppejõud Paige Viren. Foto: Liisi Kanna

„Oluline on teha koostööd, 
mitte üksteisega võistelda,“ 
selgitas ekspert piirkonna 
turismi edendamise võtit. 
„Üheskoos said nad plaanida 
näiteks ürituste ajakava sel-
liselt, et see oleks kõigile ka-
sumlik,“ tõi ta Roanoke’i jõe 
projektist esile.

Viren selgitas, et näiteks 
saab eri atraktsioone ja tee-
nuseid siduda ning jagada 
teiste piirkonnas leiduvate et-
tevõtmiste kohta infot. Võr-
gustiku loomise kõrval on aga 
väga oluline iga üksiku paiga 
unikaalsuse välja toomine.

Viren nentis, et sageli ei 
osata mõnd valdkonda seik-
lusturismiks pidadagi, sest 
eeldatakse, et selle nime-
tuse alla koonduvad tõe-
liselt hulljulged tegevused 
nagu kusagilt alla hüppami-
ne vms. Tegelikult võib aga 
seiklusturismiks nimetada 
seda, mis pakub inimesele 
uudse kogemuse. Seiklustu-
rismi iseloomustavad kolm 

aspekti – füüsilised tegevu-
sed, kokkupuude keskkonna-
ga ning kultuurivahetus.

„Seiklusturistid kulutavad 
raha pigem kogemusele kui 
asjadele,“ märkis ekspert, sel-
gitades, et vägeva kogemuse 
võivad pakkuda sellised te-
gevused, mille esile tõstmise 
peale kohalikud tulla ei pruu-
gigi – näiteks traditsioonilise 
peakatte punumise töötuba 
või kohaliku tee valmistamise 
loeng.

Kohalikud suunad
Seminar jätkus Lääne-
Virumaa ning Rakvere eri-
pärade lahkamisega. Rakve-
re abilinnapea Andres Jaadla 
tutvustas oma ettekandes 
linnas olemasolevaid turis-
mivõimalusi ning andis üle-
vaate elluviidavatest suurtest 
projektidest, mis loovad või-
maluse oluliseks arenguks – 
Vallimägi, Pikk tänav, Pärdi 
kontserdimaja.

Samas nentis Jaadla, et olu-

line on paika panna, millises 
suunas jätkatakse – millist 
turismi arendada soovitakse. 
„Oleme tänase linnavalitsu-
sega ristteel. Meil on tulemas 
olulised turismiinfrastruk-
tuuri investeeringud. Peame 
enda jaoks läbi mõtlema, kui-
das me neid võimalusi ära ka-
sutame ja sisustame,“ sedastas 
abilinnapea.

„Oleme linnana kaotamas 
üritusturismi sihtkoha po-
sitsiooni. Suveüritused on 
kolinud Palmsesse, Võsule, 
Käsmu, Vihulasse...“ rääkis 
Jaadla, lisades, et ka Rakveres 
tuleks tegevusi taas elavdada.

„Kuidas olukorda paranda-
da? Koostame turismi aren-
guplaani – peab olema selge 
tegevuskava. Soovime kaar-
distada turismivaldkonna 
arengud, vaatame üle linna 
turismikontseptsiooni. Soo-
vime arendada vastutustund-
likku, keskkonnasõbralikku 
ning linna loodus- ja kultuu-
ripärandit toetavat turismi,“ 
jätkas ta.

„Detsembrikuus on meil 
kaks arutelu, kus liigume 
teemaga edasi,“ sõnas Jaadla, 
lisades, et loomulikult plaa-
nitakse tulevikku vaadates 
kaasata ümberkaudseid tu-
rismiettevõtjaid, et igaühe 
potentsiaali ära kasutada. Ta 
tõi välja, et seda tehakse nii 
VIROL-i kui arenduskesku-
se vahendusel ning hiljuti on 
hakkajad inimesed asutanud 
ka uue MTÜ – Visit Virumaa.

„Kui suudame näiteks tuua 
Rakveresse mõne suure üri-
tuse, siis jagub külalisi kogu 
maakonda,“ lõpetas abilinna-
pea positiivsel toonil.

Liisi Kanna
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K äimas on töövarju nä-
dal, mille raames saa-
vad õpilased tutvuda 

huvipakkuvate tööandjate ja 
ametitega. 19. novembril oli 
Rakvere linnapea Triin Vare-
ki töövarjuks Rakvere reaal-
gümnaasiumi 11. klassi õpila-
ne Moona Aneth Vihvler.

Moona Anethi sõnul ei ol-
nud inimese leidmine, kelle 
juurde töövarjuks minna, su-
gugi lihtne. Ta saatis e-kirju 
erinevatele huvipakkuva-
tele ettevõtetele üle Eesti, 
kuid ei saanud neilt vastu-
seid. „Siis tekkis mõte tut-
vuda oma kodukandi tipp-
juhtide tegemistega. Olles 
ise naine, soovisin tutvuda 
naistippjuhtide tegemiste-
ga,“ rääkis ta. Nii jõudis ta 
kokkuleppele Rakvere linna-
pea Triin Varekiga.

„Töövarjupäevale min-
nes arvasin, et linnapea istub 
päev läbi enda kabinetis ja 
abilised teevad tema eest töö 
ära. Tegelikult oli päev väga 
tihe, täis mitmeid kohtumi-
si ja koosolekuid, samas ka 
huvitav ja silmaringi aren-
dav,“ vahendas Moona Aneth 
muljeid.

„Üks raskemaid asju linna-
pea töös tundus olema tööaja 
planeerimine, sest kohtumisi 
on palju ja õigeks ajaks ko-
hale jõudmine väga oluline. 
Kindlasti peab linnapea vahel 
valima, kuhu läheb ja kuhu 

Rakvere linnapeal oli töövari

Rakvere linnapea Triin Vareki töövarjuks käis Rakvere reaalgümnaasiumi 11. klassi õpilane Moona Aneth Vihvler. Foto: Liisi Kanna

mitte, ning see nõuab väga 
head ajaplaneerimist ja asjade 
läbi mõtlemist,“ lisas töövari 
Moona Aneth Vihvler.

Töövarjupäeva kokkuvõt-
teks sõnas Moona Aneth, et 
kindlasti peaks kõik noored 
kasutama võimalust töö-
varjuks minna, kuna see an-
nab hindamatu kogemuse. 
„Ka ettevõtted võiksid olla 
rohkem avatud endale töö-

varje võtma. Päeva lõpuks 
tekkis mul endalgi huvi ava-
likus sektoris töötamise vas-
tu, kuna töö tundub põnev 
ja väljakutseid esitav. Olen 
linnapeale väga tänulik, et ta 
nõustus mind endale töövar-
juks võtma,“ sõnas ta ja lisas, 
et saamaks teist kogemust 
ka erasektori tööde ning te-
gemiste osa, on tal järgmine 
töövarjupäev juba kalendrisse 

märgitud.
Rakvere linnapea Triin 

Varek avaldas lootust, et 
hommikul kell 7.50 alanud 
ja õhtul kell 18 lõppenud in-
tensiivne töövarjupäev andis 
Moona Anethile natukenegi 
aimu linnavalitsuse ja linna-
pea tööst ning mõtteid tule-
vasteks karjäärivalikuteks.

„Head ettevõtjad, asutuste 
juhid – kutsun teid üles noor-
tele töövarjupäevaks võima-
lust andma. Kuidas muidu 
teha õigeid otsuseid oma 
karjäärivalikus. See on nen-
de jaoks võimalus,“ toonitas 
Varek.

„Ka eeskujuks olemine on 
oluline. Tihedas ajakavas on 
vähim noore inimese pöör-
dumisele siiski vastata, kas 
eitavalt või jaatavalt. Loodan, 
et järgmisel aastal on Rakve-
re linna lastel lihtsam oma-
le töövarjudena kohti leida. 
Pean tunnistama, et pidin ka 
ise kasutama isiklikku tut-
vust, et oma pojale töövarju 
võimalus leida – tänan Oleg 
Grossi ja OG Elektrat talle 
sisuka töövarjupäeva korral-
damise eest,“ lausus linnapea.

Kuulutaja

PAKUN TÖÖD

• Pakkuda lisatööd aktiivsele 
inimesele! Otsime oma mees-
konda kinnisvara hooldus-
spetsialisti. Osaline tööaeg 1-2 
h päevas. Soovi korral ka roh-
kem. Töö sobib: lisatööks põ-
hitöö kõrvalt, õpilastele, heas 
vormis pensionärile. Lisainfo 
haldus@mlcp.ee, haldus.mlcp.
ee. Tel 5456 6677

• Otsin head hooldajat 83aas-
tasele naisterahvale Rakveres. 
Töö ööpäevaringselt ja vahe-
tustega. Tel 528 8693

• Kutsume vene keelt kõnelevat 
naisterahvast vanemale nais-
terahvale hooldajaks, kohal 
oleks vaja käia paar korda nä-
dalas mõneks tunniks. Asume 
Rakvere kesklinnas. Lisainfo 
tel 553 0005

•Võtan tööle võsalõikaja. Tel 
5199 6563

• Kui Sulle meeldib autosõit 
ning inimestega suhtlemine, 
siis taksojuhi töö on just 
sinule sobiv. Vajalik vaid 
teenindajakaardi taotlemine 
ja oledki osa meie sõbralikust 
ja kaasaegsest taksofi rmast! 
Võta ühendust helistades 
528 2659

•Põllumajandusettevõte Lää-
ne-Virumaal võtab tööle lüpsja 
ja karjak-traktoristi, soovi-
tavalt perekond. Elamiseks 
3-toal. korter. Info tel 5304 1060

OTSIN TÖÖD

• Vajame detsembriks ilutu-
lestiku lettidesse müüjaid 
Rakveres, Kadrinas, Väi-
ke-Maarjas, tapal, Kundas. 
Palk 4€/tund puhtalt kätte, 
preemia võimalus. Töö pole 
raske, vahetustega. Tel 5777 
9999, pariis@pariis.ee

• Pikaaegsete kogemustega 
müürsepp ootab tööpakkumi-
si. Tel 5807 3378 Est/Rus

• Otsin põhitöö kõrvale lisa-
tööd. Oman kogemust eaka 
hooldamisel. Lisainfo saa-
miseks võid mulle helistada 
numbril 5697 2119

• Naispensionär otsib min-
gisugust tööd (koristamine, 
hooldus). Tel 5808 5260

KOOLITUSED

• Inglise keele vestluse kiir-
kursus (30 tundi, vajadusel 
jätkame) algajatele, taasalus-
tajatele Tsentrumi II korrusel 
Koidula 1 (E 25.11, T 26.11, K 
27.11 kl 18-19.30). Hind 60€ 
sisaldab  õppematerjale, või-
malik tasuda osade kaupa. Reg. 
tel 5566 1419
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JURIST ANNAB NÕU

Karjääriretked aitasid noortel 
avastada kodukandi töövõimalusi

K redExi karjääriretked andsid Tapa Gümnaasiumi õpi-
lastele võimaluse kohtuda Lääne-Virumaa tööandja-
tega, et tekitada noortes huvi kodukandi karjäärivõi-

maluste vastu ja innustada õpilasi ettevõtlikkusele. Karjääri-
retkel külastati Rakvere külje all ujuvkaisid tootvat Top 
Marine’i, Kunda lähistel poorbetoontooteid tootvat Bauroci 
ja Vinnis elementmaju tootvat Production House’i.

Noored tõid oma tagasisides välja, et ekskursioonide käi-
gus avastasid nad eelkõige seda, kui palju erinevaid töid 
ühes ettevõttes tegelikult on ja et iga ala eeldab teatud ha-
ridust. Õpilaste sõnul said nad karjääriretkel kinnitust, et 
karjääriredelil on võimalik end aja jooksul üles töötada ja 
ennast tuleb aina uuesti proovile panna.

„Rõõm on näha, et meil on nii palju ambitsioonikaid ja 
teotahet täis noori, kes on siiralt huvitatud erinevatest kar-
jäärivõimalustest. Loodame, et lisaks uutele teadmistele 
konkreetsete ametite kohta said õpilased karjääriretkedelt 
ka tubli annuse inspiratsiooni tulevikuks, ühes veendu-
musega, et kodukandis on võimalik end teostada,“ sõnas 
KredExi ettevõtlusosakonna juht Kaarel Aus.

Ekskursioonipäeva järel tõdesid üle kolmveerandi õpilas-
test, et soovivad ka edaspidi ettevõtetesse külaskäike ette 
võtta, et näha kuidas igapäevane töö tegelikult käib.

Karjääriretkede läbiviimist rahastas Euroopa Liit läbi 
Euroopa Regionaalarengu Fondi. Viie aasta jooksul on 
KredExi karjääriretkedest osa võtnud ligi 1250 noort.

Kuulutaja

Rakvere Ametikooli ma-
jutus- ja toitlustus-
teeninduse õpilased 
kutsusid lasteaialapsed 
külla, et tutvustada nei-
le nippe igapäevaeluski 
ette tulevate tööde 
tegemiseks.

Liisi Kanna

Töötubade projekti idee al-
gatajaks oli Rakvere Ame-
tikoolis ettevõtlust õpetav 
Merle Aasna, kes soovis 
muuta tunde huvitavamaks 
ja praktilisemaks, et õpilased 
saaksid erinevaid kogemu-
si. Tema mõttega läks kaasa 
Rakvere Ametikooli puhas-
tusteeninduse õpetaja Janne 
Toom ning koos käidi plaan 
õpilastele välja.

„Nad tulid suurepäraselt 
ideega kaasa,“ kiitis Merle 
Aasna. „Õpilastel peab olema 
tahe teha – kui mina tahan ja 
nemad ei taha, siis ei ole asjal 
mõtet,“ lisas ta.

Õpetlik kõigile
Õpetajad rääkisid, et kogu 
ettevõtmine on suuresti õpi-
laste endi korraldatud. „90 
protsenti ideedest pakkusid 
välja õpilased,“ lausus Janne 
Toom, lisades, et loomulikult 
oli selleks vaja teatava vun-
damendi olemasolu – et neil 
oleks juba toimunud piisa-
valt tunde, teadmaks piisavalt 
palju enda erialast.

„Kõik ametikooli õpilased 
peavad omandama teatud pä-
devused. Minu jaoks oli kõige 
suurem küsimärk, kuidas saa-
vutada ettevõtlikuspädevust 
puhastustundides,“ rääkis 
Toom, lisades, et Aasna idees 
nägi ta kohe head võimalust 

Lugeja küsib:
Määrasime esmaabiandjaks uue 
töötaja, kes on hiljuti saanud auto-
juhiload. Ta läbis mootorsõiduki-
juhi esmaabi koolituse ja tal on 
kehtiv tunnistus. Kas ta peab ik-
kagi veel eraldi töökeskkonna osas 
esmaabikoolitusele minema?

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni 
töökeskkonna spetsialist:
Esmaabiandja koolitusele on nõuded 
kehtestatud tervise- ja tööministri 
määrusega. Esmaabiandja koolituse ja 
täienduskoolituse viib läbi täiendus-
koolitusasutuse pidaja vastavalt täis-
kasvanute koolituse seaduse nõuetele. 
Esmaabiandja koolituse ja täiendus-
koolituse täienduskoolitusasutuses viib 
läbi tervishoiutöötajate riiklikus regist-
ris registreeritud tervishoiutöötaja, kes 
on läbinud esmaabiõpetaja koolituse 
ning omab sellekohast tunnistust.

Esmaabiandja koolituse kestus on 16 
akadeemilist tundi ja selle õppekava 
peab eelkõige hõlmama järgmisi teema-
sid:

• õnnetusolukorra hindamine, õnne-
tusolukorras tegutsemine (sealhulgas 
paanikaga toimetulek) ja hädaabi kut-
sumine, kannatanu seisundi hindamine 
(sealhulgas kannatanu asendi muut-
misega seotud ohud), esmaabi olemus 
ja üldpõhimõtted, välistingimustes 
abiandmise iseärasused, edasise tervise-
kahju ennetamine;

• eluohtlikud seisundid, nende ära-
tundmine ja hädavajalikud tegevused 
(sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsu-
vigastuse korral);

• esmaabi teadvusetuse korral – vaba-
de hingamisteede tagamine, hapniku-
puudusest põhjustatud ajukahjustuse 
ennetamine, võõrkeha eemaldamine 
hingamisteedest, elustamine (sealhulgas 
elustamisaparaadi AED kasutamine);

• esmaabi vigastuste korral – keha 
pindmised ja sügavad vigastused, si-
semised ja välised verejooksud, vere-
jooksu peatamise võtted, haavade sidu-
mise võtted ja reeglid, luumurdudega 
kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja 
lahastamisega seotud ohud, liigesetrau-
mad (sealhulgas nihestused ja nikastu-
sed), erinevate kehaosade põrutused ja 

muljumised, silmakahjustused;
• esmaabi uppumise, mürgistuse, 

söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja 
elektrilöögi korral;

• meditsiinilise šoki olemus ja šoki-
seisundis kannatanu abistamine;

• esmaabi äkkhaigestumise (näiteks 
epilepsiahoog, diabeetiline kooma, 
anafülaktiline šokk, minestus, astma-
hoog, kõhuvalu) korral;

• esmaabivahendite valik ja kasutami-
ne töökohal.

Esmaabiandja ei pea ülaltoodud koo-
litust läbima, kui ta on samaväärse koo-
lituse läbinud kuni kolm aastat enne 
esmaabiandjaks määramist. Mootor-
sõidukijuhi esmaabikoolitust saab lu-
geda samaväärseks koolituseks, mis 
tähendab, et kui töötaja on läbinud 
mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse 
kuni kolm aastat enne esmaabiandjaks 
määramist, ei ole uue koolituse korral-
damine vajalik. Tööandjal tuleb ainult 
meeles pidada, et kolm aastat peale 
autokoolis esmaabi koolituse läbimist 
tuleb töötaja saata täienduskoolitusele 
kestusega kuus akadeemilist tundi.

Ametikooli õpilased korraldasid 
mudilastele töötubasid

Kauri lasteaia lapsed ametikooli õpilaste käe all rätikuid voltimas – kui rätikluiged voodile 
paika said, läksid väikestel ametiõppijatel silmad tõeliselt särama. Foto: Liisi Kanna

arendada õpilastes ettevõtli-
kust.

Merle Aasna nentis, et kui-
gi pisikestele antakse edasi 
just oma eriala puudutavaid 
teadmisi, saavad õpilased ise 
seeläbi väga eripalgelisi ko-
gemusi. „Praktiliselt asju läbi 
tehes saavad nad siit väga pal-
ju oskuseid. Õpitakse tegema 
meeskonnatööd, saadakse ko-
gemusi suhtlusvaldkonnas – 
nad võtsid ju ise ühendust nii 
lasteaedade kui ka näiteks aja-
kirjandusega,“ selgitas Aasna. 
„Ja olgem ausad, suhtlusosku-
se juurde kuulub ju ka oskus 
juhendada. Nad saavad koge-
muse, kuidas on õpetaja rollis 
olla,“ lisas ta.

Lisaks tõid õpetajad välja 
asjaajamiskogemuse, sest ka 
ühe suure koolimaja sees ei 
pruugi ürituse korraldamine 
niisama lihtne olla – kokku 
tuleb leppida ajad, planeerida 
ruumid, leida fotograaf jne. 
Samuti aitavad niisugused 

projektid kujundada väärtus-
hinnanguid ning annavad ak-
tiivseks kodanikuks olemise 
kogemuse.

Ametikooli õpilased on va-
remgi mitmesuguseid pro-
jekte ellu viinud või seejuures 
abiks olnud, kuid sellisel ku-
jul töötoad toimusid esimest 
korda.

Töötubade korraldamise 
üks aktiivsemaid eestveda-
jaid, majutusteeninduse esi-
mese kursuse õpilane Helis 
Kallaste rääkis, et õpetajate 
mõte projekti teostamisest 
hakkas talle ja kursusekaas-
lastele kohe meeldima. „Siis 
mõtlesimegi, et võiks õpetada 
lasteaialastele selliseid tege-
likus elus vajalikke oskuseid, 
nagu näiteks triiksärgi triiki-
mine või nõude poleerimine,“ 
sõnas Kallaste.

Lastele meeldis
Ametikooli majutus- ja toit-
lustusteeninduse õpilased 

olid valmis seadnud kuus töö-
tuba. Lapsed said kätt proo-
vida moppimises, tolmu püh-
kimises, nõude poleerimises 
ja kandiku kandmises, räti-
kutest loomade voltimises, 
taskurättide voltimises ning 
särgi triikimises.

Projektis osalesid vanimad 
rühmad kahest Rakvere laste-
aiast – waldorflasteaiast Kaur 
ning Kungla lasteaiast. Kok-
ku oli mudilasi kolmekümne 
ringis ning töötubades osale-
sid nad viie-kuueliikmeliste 
gruppidena.

„Lapsed on äärmiselt tublid. 
Nad tahavad väga koostööd 
teha ja kohe kõike proovi-
da,“ kiitis Helis Kallaste mu-
dilasi, kellele tema õpetas 
moppimist ehk mopiga põ-
randa pesemist. Samuti aval-
das ta heameelt, et lasteaiad 
nii koostööaltid olid ning 
mõttega kaasa läksid.

Kauri lasteaia õpetaja 
Birgit rääkis, et kui ameti-
koolist kutse saadi, siis pi-
kemalt kaaluma ei jäädud, 
vaid nõustuti. „See on väga 
tore ettevõtmine. Lapsed on 
huvitatud ja neile meeldib,“ 
tunnustas lasteaiaõpetaja, li-
sades, et mudilaste jaoks on 
see teismoodi päev, kuidas 
samas saavad nad kogeda 
äratundmisrõõmu.

„Töökasvatus on meile tut-
tav. Teeme lasteaias ka kõi-
ke – peseme nõusid, korista-
me, teeme voodeid,“ selgitas 
waldorflasteaia õpetaja Birgit.

Küsimusele, milline töö-
tuba kõige vahvam oli, vas-
tasid väikesed ametiõppijad 
ühest suust: „Kõik meeldisid!“. 
Julgemad ütlesid siiski ära ka 
oma lemmiku ning vahetud 
emotsioonid rääkisid enda 
eest – triikimine ja voltimine 
paistsid esikohta jagavat.
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TÄNA MAAILMAS

Täna 445 aastat tagasi, 
22. novembril 1574. aas-
tal avastas Hispaania me-
resõitja Juan Fernández 
kolm saart Vaikses ookea-
nis, mis hiljem nimetati 
tema järgi Juan Fernán-
deze saarestikuks. Prae-
gu kuuluvad need saared 
Tšiilile ja arvatakse, et 
seal võivad peidus olla 
suured varandused.

Allan Espenberg

Kui meremees Juan Fernán-
dez randus 1574. aasta no-
vembris tundmatus saares-
tikus, siis olevat ta tükk aega 
oma silmi nühkinud, sest ei 
suutnud uskuda seda, mida 
nägi. Ookeanisügavikust ker-
kinud paradiisliku saare ilu 
šokeeris hispaanlasi. Oli näha 
hiiglaslikke palmipuid ja võõ-
raid metsikuid taimi ning mit-
te ühtki inimest. Mitu kuud 
kestnud liikumine ühesugusel 
ja ääretul merel lõppes kõige 
enneolematul viisil: Juan jõu-
dis oma kaaskonnaga abso-
luutsesse paradiisi.

Tundmatut maad pidasid 
Juan ja tema meeskond ju-
malikuks tasuks suurte kan-
natuste eest, mis neil tuli üle 
elada ookeanil triivides. Sama 
arvamust jagasid ka paljud tei-
sed meresõitjad, kes jõudsid 
saarestikule hiljem, ning nad 
nimetasid saari üksmeelselt 

paradiislikuks maanurgaks. 
Hispaania meresõitjate suu-
rel rõõmul polnud 1574. 
aastal piire ja suurt auhinda 
kodumaalt lootes kuuluta-
sid nad kolm avastatud saart 
Hispaania valduseks.

Kõige suuremale saarele 
pani Juan Fernández nimeks 
Más a Tierra, mis tähendab 
hispaania keelest tõlkides 
„kõige lähem saar maismaa-
le“. Tegelikult pole see mand-
rile sugugi väga lähedal, sest 
Tšiili rannikust eraldab saart 
enam kui 600 kilomeetrit. 
Tšiili valitsus nimetas 1966. 
aastal Más a Tierra saare üm-
ber Robinson Crusoe saareks. 
Seda tehti seepärast, et aastatel 
1704–1708 elas sellel saarel 
täielikus üksinduses šoti mere-
mees Alexander Selkirk, 
kelle seiklused said aluseks 
Daniel Defoe kuulsale romaa-
nile „Robinson Crusoe“.

Teise, kõige väiksema saa-
re nimetasid hispaanlased 16. 
sajandil Santa Claraks ja kol-
mandale pandi nimeks Más 
Afuera („maismaast kõige 
kaugem saar“), mis aga alates 
1966. aastast kannab Alejand-
ro Selkirki saare nime. Kuna 
Selkirki elupaigaks olnud saa-
rele anti Robinson Crusoe 
nimi, siis šotlase nimega ni-
metati samasse arhipelaagi 
kuuluv teine saar.

Merikarude rasv
Hispaanias sündinud ja Tšiilis 
surnud meresõitja Juan Fer-
nández (ca 1528/1530–1599) 

E esti esimese rahvusatla-
se eel ilmus Maa-ametil 
veebiväljaanne „Eesti 

ala jõudmine kaardile“. Üle-
vaade võtab kokku mitusada 
aastat hõlmava loo Eesti ala 
kujunemisest kaardipildil. 
Väljaande teevad eriti huvi-
tavaks rohked pildid vanadest 
kaardifragmentidest.

Maa-ameti peadirektor 
Tambet Tiits ütles, et Eesti 
täpne asukoht maailmakaar-
dil on enesestmõistetav, kuid 
see pole alati nii olnud. Eesti 
ala kaardipilt sarnanes üha 
rohkem tegelikuga 17. sajandi 
lõpuks. Suure tõuke kaartide 
täpsusele andis mõõdistami-
sel põhinev kartograafia, mis 
Eesti alal sai alguse Rootsi 
ajal.

„Tänaseks on kaartide täp-
sus kõrge, kuid areng toimub 
edasi. Nii näiteks on kahe-
mõõtmeliste kaartide kõrval 
koha sisse võtnud kolme-
mõõtmelised kaardid ja and-
mete täpsus peab vastama 
paljude sihtrühmade, näi-
teks meresõitjate, maaoma-
nike, kui ka planeerijate või 
miks mitte isesõitvate autode 
nõudmistele,“ ütles Tiits.

Väljaandest saab lugeda, et 
Läänemere-äärne piirkond 

Noor fi lmitegija – ootame just Sinu linateost!
Rakvere Gümnaa-
siumi filmifestival 
ootab 1. detsembri 
südaööni särasilm-
sete noorte tehtud 
filme.

Oodatud on lüh-
ifilmid, mille pikkus 
ei ületa 20 minutit. 
Linateoste sisu ja 
žanri osas piiranguid 
pole ning saata võib 
ka võõrkeelseid filme, juhul kui neil on eestikeelsed sub-
tiitrid. Filmide saatjad jagatakse kahte kategooriasse: kuni 
19-aastased õpilased ja kuni 26-aastased tudengid.

„Julgustame kõiki noori saatma meile oma lühifilme. 
Rakvere Gümnaasiumi filmifestival on alustavatele filmi-
kunstnikele suurepärane platvorm, kus jagada teistega enda 
loomingut ning saada tagasisidet professionaalselt žüriilt,“ 
sõnas üks festivali uutest peakorraldajatest Katariina Parkja.

„Filmide tegemisele panustatud aeg ja pühendumine 
väärib tunnustamist, seega soovitan soojalt kõigil noortel 
anda oma linateostele veel viimane lihv ning need meile 
saata!“ märkis ka teine peakorraldaja Miina Roost. Kolman-
da peakorraldajana hoolitseb festivali kordamineku eest 
Margareth Villers.

2020. aasta Rakvere Gümnaasiumi filmifestival saab al-
guse järgmise aasta 3. veebruaril ning kulmineerub 8. veeb-
ruari õhtul toimuva finaalüritusega.

Rohkem infot festivali kohta ja kuidas ning kuhu oma 
film saata, leiad Rakvere Gümnaasiumi filmifestivali kod-
ulehelt (filmifestival.eu) ning teiste sotsiaalmeedia kanalite 
kaudu.

Kuulutaja

Millisena oli Eesti ala kujutatud kaartidel sadu aastaid tagasi?

Fra Mauro maailmakaardi koopia aastast 1804 (Briti Raamatukogu). Veneetsia munk 
Fra Mauro (vend Mauro) koostas maailmakaardi (mappa mundi), mis võttis kokku 
suurema osa tolleaegseid geograafi aalaseid teadmisi ja sisaldas tuhandeid tekste ning 
illustratsioone. Kaart valmis umbes 1450. aastal, olles seni ilmunud maailmakaartidest 
kõige täpsem. 15. sajandi kompassid olid orienteeritud lõuna-põhjasuunas, seega asub 
lõuna kaardil põhjas.Foto: Maa-amet

oli lõunapoolsele Euroopale 
veel 16. sajandi alguses üsna 
tundmatu paikkond, teadmi-
sed siinse ala kohta põhinesid 

antiik- ja keskaegsetel kir-
jeldustel. Läänemere ida- ja 
põhjakalda ümber asuvate 
alade paiknemine – sedagi 

vaid üksikutel kaartidel – oli 
reaalsusest väga kaugel.

Kuni 17. sajandini tehti 
Eesti ala kujutavaid kaarte 
mujal. 18. sajandil alustasid 
baltisakslased Eesti ala kaar-
distamistöid ja kaartide koos-
tamist. Kaardid said üha täp-
semaks nii kuju kui ka koha-
nimede poolest. 19. ja 20. sa-
jandi vahetuseks kinnistus 
lõplikult eestikeelne maa-
ilma- ja kaardipilt.

1940. aastaks oli Eesti Va-
bariik geodeesias ja karto-
graafias samal tasemel muu 
Euroopaga. Nõukogude oku-
patsiooni mõju meie geodee-
siale ja kartograafiale oli laas-
tav, kaarte moonutati teadli-
kult ja kättesaadavus oli piira-
tud. 1980-ndate teisel poolel 
võtsime Eesti kaardipildi 
kujundamise taas enda kätte. 
Tänaseks on Eesti rahvus-
vaheliselt arvestatav partner 
nii kartograafia kui ka geo-
infosüsteemide valdkonnas.

Väljaanne asub Maa-
ameti kodulehel: „Eesti ala 
jõudmine kaardile. Versta-
poste teekonnal müütilisest 
saarest Euroopa kultuuri-
ruumi“.

Kuulutaja

1574: avastati Juan Fernándeze saarestik

Saarestiku kõige suurem saar Robinson Crusoe ja kõige väiksem Santa Clara. Foto: 
wikipedia.org

oskas elada ja rikastuda. His-
paania kuningakoja soovitus-
test lähtudes vedas Fernández 
kolmele asustamata saarele 
sadu indiaanlasi ning käskis 
neil kasvatada juur- ja puu-
vilju, pidada kanu ja kitsi. Ise 
oli meremees aga hoopis kaval 
ja asus tegelema eriti kasum-
liku äriga, hakates püüdma 
merikarusid, kelle rasv oli tol-
lal sama hinnaline kui kuld.

Fernández rentis laevad ja 
saatis rasva Euroopasse. Mõne 
kuuga sai Juan tänu meri-
karudele rikkaks inimeseks. 
Teenitud raha eest ostis ta 14 
laeva, et hakata rasva tootma 
tööstuslikult.

Kuid ükskord sattus Fer-
nándeze laevastik hirmsasse 

tormi ja läks täies koosseisus 
põhja. Fernández pöördus 
Hispaania kuninga poole abi ja 
laenu saamiseks, kuid monarh 
ei vastanud mehele. Seejärel 
lahkus Fernández saartelt, jät-
tes nii loomad kui indiaanla-
sed saatuse hoolde. Kui kaks 
aastat hiljem jõudsid saartele 
teised Hispaania meremehed, 
ei leitud eest enam ühtki ini-
mest. Kuhu nad jäid, ei tea 
keegi.

Fernández ise aga haiges-
tus varsti malaariasse ja suri. 
Arvatavasti polnud tal ai-
mugi, et kuningas oli muut-
nud tema nime surematuks, 
kui nimetas kolm meremehe 
poolt avastatud saart Vaikses 
ookeanis Juan Fernándeze 

arhipelaagiks.

Aarete saar
Arhipelaagi kuuluv Robinson 
Crusoe saar on kuulus sel-
le poolest, et legendide järgi 
olevat saarele peidetud suur 
aare – 80 puittünni ja 800 
kotti kulla, hõbeda, müntide, 
vääriskivide, usuehete ning 
inkade ja asteekide pühade 
reliikviatega, mille kogu-
väärtus võib olla enam kui 10 
miljardit dollarit. Väidetavalt 
olevat selle varanduse jätnud 
saarele umbes 1715. aasta pai-
ku Hispaania meresõitja Juan 
Esteban Ubilla y Echeverría, 
kes enne oma surma olevat 
aarde asukohast siiski ühele 
kaaslasele rääkinud.

1761. aastal sai aardest teada 
Suurbritannia admiral Geor-
ge Anson, kes saatis kapten 
Cornelius Webbi seda saarelt 
ära tooma. Väidetavalt olevat-
ki Webb aarde üles leidnud, 
selle laevale laadinud ja teele 
asunud, aga tugevas tormis 
sai laev kannatada ning Webb 
pidi saarele naasma ja aar-
de uude kohta maha matma. 
Mõne aja pärast püüdis Webb 
uuesti varandusele järele min-
na, kuid takistuseks sai laeval 
puhkenud mäss. Selleks ajaks 
oli surnud ka sponsoriks ol-
nud lord Anson ja nii see aare 
saarele jäigi.

Praegusel ajal tegeleb aarde 
otsimisega Hollandi päritolu 
USA ajaloohuvilisest ärimees 
ja miljonär Bernard Keizer, 
kes on varandust taga ajanud 

juba mitukümmend viimast 
aastat ja kulutanud selleks mil-
joneid dollareid. Senini pole 
aga edu teda saatnud, ehkki 
mõningatel andmetel olevat 
aarde umbkaudne asukoht 
teada, kuid see asuvat enam 
kui 15 meetri sügavusel mulla 
all.

Kuna Robinson Crusoe saar 
on looduskaitse all olev terri-
toorium ja kuulub UNESCO 
biosfäärireservaatide ülemaa-
ilmsesse võrgustikku, siis to-
hib seal väljakaevamisi teos-
tada ainult labidate ja teiste 
lihtsamate tööriistadega. Aga 
ühel maa-alal oli Tšiili valit-
sus lubanud kaevetöödel hil-
juti kasutada ekskavaatorit, 
mis on tegelikult vastuolus 
seadustega.

Küsimuse tõstatas sel sügisel 
parlamendiliige Diego Ibáñez, 
kelle sõnutsi ohustab taoline 
tegevus ökosüsteemi. „See ri-
kub Tšiili looduskaitsealade 
seadust,“ teatas mees välja-
andele Reuters. „Loodan, et 
väljakaevamised kuulutatakse 
ebaseaduslikuks.“ Veel lisas 
poliitik, et varanduse olemas-
olu on väga kaheldav ja selle 
otsimine tekitab loodusele 
korvamatut kahju.

Kui aga oletatav aare peaks 
siiski kunagi leitama, siis kuu-
lub Tšiili seaduste kohaselt 
neljandik selle väärtusest leid-
jale, ülejäänu aga riigile. Samas 
isegi kui kolmest neljandi-
kust tuleks loobuda, siis teeks 
aarde avastamine selle leidja 
pururikkaks.

Hetk eelmiselt festivalilt. Foto: Reti Kokk
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Sel nädalavahetusel 
jõuab Rakvere Teatri-
kinno hetke Eesti vaa-
datuim film „Le Mans 
‘66“, mis põhineb 
tõsielusündmustel.

Tõnu Lilleorg

Loo keskmes on kaks auto-
pilooti: Carrol Shelby (män-
gib Matt Damon) ja Ken Mi-
les (Christian Bale). Päris elus 
konkureerisid nad omavahel 
rallirajal, siis läks Shelby ter-
vislikel põhjustel erru. Ta 
hakkas ehitama võidusõidu-
autosid ja Milesist sai tema 
testsõitja.

Näeme ekraanil, kuidas 
Miles tunneb autosid läbi ja 
lõhki ning on sõitjana tõeline 
uljaspea, kuid omab raskusi 
oma võimete realiseerimi-
sel, sest ettearvamatu mehe 
kuulsuse tõttu pelgavad auto-
firmad temaga koostööd teha. 
Shelbyt muserdab asjaolu, et 
pidi spordist loobuma oma 
võimete tipul 1959. aastal, 
kui oli äsja võitnud auto-
spordi ühe prestiižsema 
võistluse – Le Mansi 24 tunni 
sõidu. Need tegelaste sisepin-
ged annavad filmile mõnusa, 
draamafilmile omase käigu.

Võinuks juhtuda, et me-
hed oleksid oma eluga omal 
moel edasi läinud, kui mitte 
Fordi autotehasel poleks tek-
kinud ideed hakata osalema 
autospordivõistlustel ja või-
ta Ferrarit Le Mansi sõidul. 
Shelby palgatakse seda ideed 
ellu viima ja Milesist saab 
tema meeskonna piloot.

Filmis näeb rohkelt kaad-
reid autodest ja pilootidest 

„Juhuslikult selgus, et samas 
majas, samade akende all, kus 
Mati Unt omal ajal elas, on 
esimesel korrusel üürida ruu-
mid,“ rääkis Tallinna Kirjan-
duskeskuse direktor Maarja 
Vaino. „Kuna Kirjandustäna-
va festivalil ühe päeva ava-
tud olnud Mati Undi pop-up 
muuseum osutus menukaks, 
otsustasime oma muuseumi-
ideed laiendada ja haarasime 
võimalusest kinni,“ lisas ta.

Muuseum kannab pealkirja 
„Kodu kodus“ ja annab sisse-
vaate nii Mati Undi omaaeg-
sesse Mustamäe korterisse 
kui ka tema Kadriorus elatud 
aega. Näha saab Mati Undi-
le kuulunud esemeid, tema 
märkuste ja pühendustega 
raamatuid, kuulata mälestusi, 
vaadata Maria Avdjuško fil-
mi „Unditund“ ning põnevaid 
fotosid, mis pärinevad Undi 
enda fotokaamerast.

„Meie ajutise muuseumi 

Rakvere Teater
22.11 kell 19 Paunvere poiste igavene kevade Rakvere Teatri 
suur maja (lav. Urmas Lennuk)
22.11 kell 19 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Peeter Raudsepp)
26.11 kell 19 Kuni ta suri, venekeelse tõlke võimalus, 
Rakvere Teatri väike maja (lav. Peeter Raudsepp)
27.11 kell 19 See kõik on tema, venekeelse tõlke võimalus, 
Rakvere Teatri väike maja (lav. Helen Rekkor)
28.11 kell 19 Made in China Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Urmas Lennuk)

Gustavi Maja
25. november kell 19 Külli Murdjõe koolitus-töötuba 
„Soengu ABC“
28. november kell 18.30 töötuba „Aroomiteraapiliste 
segude valmistamine“
6. detsember kell 18.30 Katri Ristali töötuba „Harjutused 
hormonaalse tasakaalu toetamiseks“
Venitustund E ja R kell 8.30, K kell 18.30
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Kadriorus avas uksed 
ajutine Mati Undi muuseum

eesmärgiks on innustada 
Mati Undist rääkima ja tema 
loomingut lugema,“ selgitas 
Vaino. „Kuid ühtlasi tahame 
korraldada ka kogumisakt-
sioone, sündmusi ja haridus-
programme – toimida nagu 
päris muuseum – ning selle-
ga loodetavasti panna tuge-
va aluse võimalusele, et Mati 
Unt ka päriselt endale muu-
seumi võiks saada,“ jätkas ta.

Mati Undi ajutine muu-
seum asub aadressil L. Koi-
dula 17 ning on kõigile kü-
lastajatele avatud aasta lõpuni 
igal reedel ja laupäeval. Teisi-
päevast neljapäevani võetak-
se vastu broneeringu teinud 
gruppe. Lähem info on leitav 
Tallinna Kirjanduskeskuse 
kodulehelt.

Kuulutaja

Mati Undi muuseum. Foto: Tallinna Kirjanduskeskus

Peategelastel on võidu sõitmisest ühine visioon. Foto: kaader fi lmist

Mehed ja kiirus

rajal võistlemas. Need vaated 
on visuaalselt väga atraktiiv-
sed tänu erakordselt heale 
kaameratööle ja näidatava 
lausa dokumentaalsele usu-
tavusele. Muu hulgas näitab 
kaamera rallimöllu näiteks 
kusagilt rataste kõrguselt 
vaevu teest kõrgemal või lii-
gub enam kui 200 kilomeet-
rit tunnis kihutavate autode 
kohal.

Miles on piloodina era-
kordne isiksus. Tema jaoks 
on auto midagi enamat, kui 
insenertehniline konstrukt-
sioon. Võimekas masin ja os-
kus sellega sõita on Milesile 
võimalus kogeda võidusõidul 
vaimses mõttes justkui teises 
dimensioonis olemist. Miles 

usub, et sellises erakordses 
fookuses olles on võimalik 
sõita täiuslik ring.

Christian Bale tuleb Milesi 
rolliga suurepäraselt toime, 
kuid veelgi huvitavama rolli 
teeb Matt Damon. Kas ku-
mavad tema rollisooritusest 
põneval viisil läbi mõned va-
rasemad rollid või on tal õn-
nestunud leida mingit eriti 
lahedat värvi oma tegelase-
le – sellest on raske aru saa-
da, kuid näitleja mäng on 
erakordselt õnnestunud.

Seega, tänu visuaalsele at-
raktiivsusele ja hea draama-
filmi kvaliteedile, võib „Le 
Mans ‘66“ pakkuda meeldiva 
elamuse paljudele.
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• 14-aastat tegutsenud hambara-
vikabinet (58 m2, sisustatud) anda 
rendile alates 2020. a. jaanuarist 
Rakvere bussijaama vastas. Info tel 
5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 Avant, 1993. a, äsja 
Saksamaalt. Tel 529 1004

• Müüa tumeroheline Bora 1,6 (heas 
korras). Tel 517 4193

• Müüa Mercedes Benz A 180 2,0 diisel 
2006. a. 80kW (5 ust, väga heas korras, 
naastrehvid uued). Hind 3390€. Tel 
5340 7805

• Müüa S klassi Mercedes Benz 
W140  300 d.t. 130hj, 1996.a., ülevaa-
tus kehtib 05.2020.a. Hind 12000€. Tel 
553 0731 

• Müüa kaubik Peugeot Boxer 2011.a., 
valget värvi. Välimus nagu uuel, Eestist 
uuena ostetud, talvel sõitnud pole. 
Läbisõit 100000 km, Hind 7500€. Tin-
gimisvõimalus. Tel 5895 1500 

• Müüa Toyta Yaris 1,3 (2006.a., hall, 
heas korras). Tel 517 4193

• Müüa Volkswagen Bora 1,9 diisel 
74kW 2005.a. väga heas korras. Hind 
2390€. Tel 5302 9943

• Müüa VW Golf Variant 1,8 95.a. 66kW 
(must toonklaas, konks, topeltvelhed, 
uus summutaja jooks, põhi keevitatud, 
karbid vahetatud, ülev. Märts 2020 või 
varuosadeks. Iga päev sõidus, Hind 
700€. Tel 523 6447

• Müüa Nissan Terrano 2,7D 1998 a., 
vajab remonti. Hind kokkuleppel. Tel 
5558 5956

• Müüa Nissan Terrano, 2,7, D, 1998. 
a, vajab remonti. Hind kokkuleppel. 
Tel 5558 5956

• Müüa Seat Toledo 2004. a, 1.6, 77kW. 
Auto pole esimeses nooruses ning 
leidub vigu. Hind 450 €. Tel 5805 9924

• Müüa Škoda Fabia, 56kW, 1,4, diisel. 
Tel 506 9792

• Müüa Škoda Octavia, universaal, 
2011. a. 1,8 TSI , 6 käiku, manuaal. 
Värvus: hõbedane, ees el. aknad, kon-
ditsioneer, läbisõit 90  000 km. Hind 
6000 €. Asub Rakveres. Tel 527 6306

• Müüa odavalt kasutatud rehve 
13-15 tolli. Tel 529 1004

OST

• Auto Rahaks! Sõidukite kokkuost 
üle Eesti! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 15 minutiga ja maksame 
parima hinna! Pakkuda võib ka 
vigaseid , avariiliseid või seisnud 
masinaid. Vormistamine kohapeal, 
arveldamine sularahas! Helista 
563 1001

• Ostan 200/700/900 seeria Volvosid! 
Tel 5682 2544

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

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

• Ostan igas seisus sõidukeid. Romud, 
rikkega, avariiliseid, heas korras jne. 
Maksan head hinda. Rakvere ümb-
ruses tulen kohale 10 minutiga. Tel 
5357 7108

SOODUSHINNAD AASTA LÕPUNI! 
JÄRELMAKSU VÕIMALUS!
Lisainfo tel 5624 4605 

MÜÜA

2-toaline korter 
Narvas, 60m2 

Lisainfo www.kv.ee/3141883   

2-korruseline kortermaja 
Vändras  

Lisainfo www.kv.ee/2335034

Talu koht Pällus, 
Jõgevamaa 

Lisainfo www.kv.ee/2955139 

Maja Põltsamaa, 
Kalana 

Lisainfo www.kv.ee/3142474 

Maja Rakvere vald, Tõrma 
2 korrust  

Lisainfo www.kv.ee/3134721

Talu koht Aseri lähistel 
Lisainfo www.kv.ee/2984762

Maatulundusmaa Rae vallas 
33 000 m2 

Lisainfo www.kv.ee/2984458

Kinnistu Unukse, 
Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2984564 

Vana talukoht, 
Rauklas, Järvamaa 

Lisainfo www.kv.ee/2984742 

3-toaline maja 
Valgas linnas 

Lisainfo www.kv.ee/2221269 

Maja Lehtmetsa, 
Anija vald 

Lisainfo www.kv.ee/3183944 

Maja Väike-Kamari, 
Põltamaa 

Lisainfo www.kv.ee/3185460 

Maja Voka alevis 
Lisainfo www.kv.ee/3070820 

Elamumaa Tõrma 1 ha 
Lisainfo www.kv.ee/2984791

Elamumaa Vasta külas, 
Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2262143 

Elamumaa Voka alevis 
1600 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3107947

Hind 16 000 €

Hind 45 000 €

Hind 11 000 €

Hind 9900 €

Hind 35 000 €

Hind 15 300 €

Hind 10 000 €

Hind 3500 €

Hind 4900 €

Hind 8500 €

Hind 50 000 €

Hind 30 000 €

Hind 175 000 €

Hind 13 900 €

Hind 3500 €

Hind 20 000 €

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• 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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

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

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

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

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

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

Tööstuse tn 15

KINNISVARA

• Müüa Rakveres 1toaline korter, 
ahjuküte, II korrus, el. vesi sees ja van-
nituba. Tel 526 8773, 5340 6016

• Müüa 1toaline keskküttega korter, 
IV korrusel, Tamsalus, Ääsi 11. Tel 
5333 0653

• Müüa avar keskküttega korter. Kun-
da, Ehitajate 1-2, 62,3 m2. Müügiga 
kiire! Tel 5556 7388

• Müüa Kundas 1toaline (32 m2) mu-
gavustega korter suure köögi, vaheta-
tud akende, laminaatpõrandaga, mait-
sekate tapeediga, vast remonditud, II 
korrusel. Hind 6500 €. Tel 5661 4819

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
osaliselt möbleeritud. Sobib hästi pen-
sionärile. Hind 15 500 €. Tel 511 0478

• Müüa 2toaline remontivajav rõduga 
korter Vinnis. Värskelt renoveeritud 
majas. Hind 20000€. Tel 5805 0872. 
Hind pole kivist.

• Müüa Kundas 2toaline keskküttega 
korter, II korrusel. Tel 5567 0515

• Müüa keskküttega 2toaline (52,4 
m2) korter Rakkes, Oru tn. Korteris on 
2 eraldi tuba, esik, köök, sahver, pani-
paik, WC, vannituba ja avar rõdu. Soovi 
korral jääb osaliselt möbleerituks. Tel 
552 0370

• Müüa Väike-Maarja alevikus 2toaline 
ahiküttega renoveeritud korter. Tel 
511 0478

• Müüa Jõhvis 2toaline korter otse 
omanikult. Tel 562 44605

• Müüa Narvas 2toaline korter, 60 m2, 
otse omanikult. Tel 562 44605

•Müüa värskelt renoveeritud päi-
kesepoolne 2-toaline korter Kun-
das, mis asub maja keskel. Korteri 
planeering muudetud, avatud köök 
elutuba. Korteris vahetatud plastpa-
kettaknad, radiaatorid, elektrijuht-
mestik ning torustik. Uus san.teh-
nika ning el.boiler. Seinad värvitud 
ning osaliselt tapeeditud. Põrandal 
on laminaatparkett. Vahetatud 
siseuksed ning metallist turvauks. 
Paigaldatud uus köögimööbel koos 
tehnikaga, kuulub hinna sisse. Või-
malus järelmaksuga. Tel 5343 4895

• Müüa 3toaline keskküttega korter 
Väike- Maarjas. Lisainfo tel 5348 9335

• Müüa vana palkmaja Haljala vallas. 
Hind 35 000 €. Tel 5896 2489

• Müüa Viru-Nigula vallas, Aseri lähis-
tel maja. Tel 5624 4605

•Müüa Tõrmas elamumaa otse omani-
kult, krunt 1 ha. Tel 562 44605

• Müüa Viru-Nigulas, Vasta külas ela-
mumaa. Tel 5624 4605

OST

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

• Otsan 1toalise ahiküttega korteri 
Kunda linnas. Tel 5848 7128

• Soovin osta 1-2toalise korteri Rakve-
res või Sõmerul 5656 4857

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

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

• Ostan maja Rakvere linnas. Tel 5804 
2647

• Soovin osta normaalse hinnaga 
väiksema maja või suvila Võsul (võib 
olla remonti vajav). KV-s ülevalolevaid 
mitte pakkuda. Tel 5333 9060, Priit

• Lastega pere otsib omale maja Halja-
las. Vahetusvõimalus korteri vastu. Tel 
5665 6716, 5557 5122

• Ostetakse talukoht Lääne-Virumaal 
või Järvamaal. Hooned võivad vajada 
remonti, hea kui on väike veekogu 
lähedal. Võimalik vahetada korteri 
vastu. Kõik pakkumised on oodatud. 
Tel 511 0478

• Ostan Rakveres Mulla tänavale ga-
raaži. Tel 5648 6638

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

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1toalist ahiküttega 
korterit. Tel 5594 6419

• Võtame üürile maja või majaosa 
Rakveres või Rakvere lähistel. Oleme 3 
liikmeline rahulik perekond, huvitume 
aiapidamisest. Kui sul on midagi korra-
likku, kuhu saaks kohe sisse kolida siis 
võta ühendust. Tel 5656 0232

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile pliidiga 1toaline korter 
(WC ja dušš sees). Tel 5656 9826

• Ära anda korter rendile Lennuki tä-
naval. Hind 200 € + kommunaalkulud 
ja 150 € tagatis. Tel 5569 4674

• Anda üürile Rakveres 1toaline kõigi 
mugavustega korter, III korrusel koos 
mööbliga ja tehnikaga. Hind 250 € kuus 
+ kommunaalmaksud. Tel 5646 6926

• Anda üürile 1toaline möbleeritud 
korter Uhtnas, otse omanikult. Tel 
562 44605

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

• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter Tapa linnas, üür 150 €/kuu. Tel 
511 0478

• Anda üürile Loksal 1toaline korter 
otse omanikult. Tel 562 44605

• Anda üürile 2toaline keskküttega 
korter Tapa kesklinnas, üür 150 €/kuu. 
Tel 511 0478

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
korter Rakvere kesklinnas, vast re-
noveeritud majas, I korrus üür 250€ + 
kommunaalmakse. Lisainfo 516 5606

• Anda üürile Ubjas 3toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile 3toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 516 8691

• Anda rendile 3toaline korter Kundas. 
Tel 5622 7034

ÄRIPINNAD

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

• Anda rendile äripinnad 86 m2. 
Rakveres, Seminari 10A (endine pere-
arstikeskus). Tel 509 7798

• Ostan igas seisukorras sõidukeid! 
(ülevaatuseta, rikkega, seisvaid jne). 
Tel 5565 9595

• Ostan igas seisus sõidukeid, puk-
siiri võimalus, arvelt kustutamine. 
Tel 504 0457

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956
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KAEVETEENUS
• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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

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

Info tel 504 0118

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5353 1330, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kw), 
bensiin, automaat, tumesinine met. 
Sn: 185 620km. 

Hind: 4690.-

R e n a u l t  T ra f i c  Pa c k  C l i m , 
02/2011a. 2.0 (66kw), diisel, ma-
nuaal, kaubik, valge. Sn: 150 775km. 

Hind: 5990.-

P e u g e o t  2 0 0 8  A c t i v e  P l u s , 
06/2015a. 1.4(50kw), diisel, ma-
nuaal, must  met. Sn: 61 985km. 

Hind: 9690.-

Ni s s a n  M i c r a  N- C o n n e c t a , 
05/2017a. 0.9 (66kw), bensiin, 
manuaal, sinine met. Sn: 7185km. 

Hind: 12 990.-

Nissan Qashqai Visia, 07/2015a. 
1.5(81kw). diisel, manuaal, lilla 
met. Sn: 43 840km. 

Hind: 13 490.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, 
pruun met. Sn: 40 860km. 

Hind: 15 290.-

Nissan Qashqai N-Connecta, 
04/2017a. bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 37 155km. 

Hind: 16 390.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 
1.2(85KW), bensiin ,automaat, hõ-
bedane met. Sn: 54 582km. 

Hind: 16 790.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
113 490km. 

Hind: 16 990.-

Ni s s a n  Q a s h q a i ,  0 2 / 2 0 1 7 a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 32 345km. 

Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 
1.6 (96kw), diisel, manuaal, hõbe-
dane met. Sn: 56 454km. 

Hind: 16 990.-

Honda CR-V ,  01/2016a.  2 .0 
(114kw), bensiin, automaat, must 
met. Sn: 72 058km. 

Hind: 17 290.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, valge 
met. Sn: 24 625km. 

Hind: 17 590.-

Nissan X-Trail Acenta Vision 
Pack, 09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, 
manuaal, must met. Sn: 25 760km. 

Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail Acenta Nähtavus- 
ja Tehnoloogia pakett, 08/2017a. 
1.6(96kw), diisel, automaat, valge 
met. Sn: 58 460km. 

Hind: 19 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja 
Tehnoloogia pakett, 04/2017a. 
1.6(120kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 32 735km. 

Hind: 19 990.-

Nissan NV300 Working Star, 
07/2018a. 1.6(92kw), 9-kohta, 
diisel, manuaal, hall met. Sn: 
28430km. 

Hind: 23 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 01/2019a. 
1.3(117kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 8400km. 

Hind: 24 490.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 9500km. 

Hind: 24 990.-

Ni s s a n  X-T r a i l  Te k n a  4 x 4 , 
01/2018a. 2.0 (130kw), diisel, au-

TEENUSED

• Sõiduautode remont, diagnostika, 
hind 20 €/h, Rakverest 10 km, Aasu. 
Tel 5620 2164 

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna ja 
kvaliteedi suhtega Lääne-Virumaal. 
Tel 508 6455

• Rehvivahetus Kadrinas, Aia täna-
val. Avatud kokkuleppel. Tel 5810 5969 

VEOTEENUS JA RENT

 

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

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

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

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

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 
18 € - 24/h, elektriline nurklihvija Me-
tabo (230) 6 € - 24/h. Tõstetööd kraa-
naga MAZ, kilomeeter objektile 1,30 
€ ja tunnihind 40 €. Noole pikkus 14,5 
m ja tõstevõime 12,5 t. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS firmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hindadega. 
Alates pakkimisest kuni klaverite 
jm raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame koos teie 
probleemile parima lahenduse. OÜ 
Kolimised. 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

• Autoremont/hooldus, moto-
hooldus, rehvivahetus ja müük, 
varuosade müük, diagnostika, 
salongipuhastus, keevitamine. 
Lääne-Virumaa, Rakvere Võidu 2c. 
Tel +372 5555 6170

• Revalpark Invest pakub teenust 
või rendib välja VOLVO L20B ratas-
laadurit. Laaduril on lisaseadmetest 
tõstehargid,libliksahk ja kopp. Talvel 
lisaks lumetõrje. Tel: +372 5555 6170
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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

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 €

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

• 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

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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

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 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   

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

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

KAEVE  JA 
PLANEERIMISTÖÖD

TRASSIDE EHITUS
LAMMUTUSTÖÖD

TEL 5611 1320

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

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, 
Kardina ja Tapa vallas. Teenindame 
iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS

• Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. Rõngaste vahetamine. Tel 
5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

• Teeme ehitus- ja remonditöid Rak-
veres. Info tel 5612 3743

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Valmistan uksi ja aknaid. 5349 6065

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus, antiikkrohv, kindakrohv. 
Tel 5897 9293 Ehmes OÜ

• Parkett-ja laudpõrandate paigal-
damine, lihvimine, lakkimine ja 
õlitamine. Tel 5829 2584

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

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimistlus, 
vannitoad, voodrivahetus, soojusta-
mine, terasside ehitus, santehnilised 
tööd. Hinnad head. Tel 5808 5965

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• Teostame ehitus ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilistöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

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

• Teeme sisetöid ja vannitubade re-
monti. Tel 5678 0773

• Lammutus, ehitus, siseviimistlus ja 
remonttööd. Majade, korterite, sau-
nade ehitus (plaatimine, tapeetimine, 
värvimine ja parketi paigaldus). Tel 
504 5560

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

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

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

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Teen plaatimistöid (vannitoad, 
köögid, ahjud, pliidid). Tel 5606 9271

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad. Vaiko. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojuspum-
baspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere,
 www.küttesalong.ee

• Teostan erinevaid elektritöid. Hind 
kokkuleppel. Tel 5689 4149

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

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%

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

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

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

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

VÕIDU PANDIMAJA JA 
KOMISJONIKAUPLUS 

Nutiseadmete ja arvutite 
hooldus ja remont

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

RENDIME

Tel 513 3618

erinevas suuruses 
PEORUUME

sünnipäevad;peod; 
jõulupeod; 

uusaastapeod jpm.

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

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

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

MUUD TEENUSED
• Pakun abi erinevate majapidamis-
tööde teostamisel. Panen kipsid seina 
lõhun puud jne, tasu kokkuleppel. Tel 
5883 6185

• Kodukoristusteenus, san.tehnilistes 
ruumides on abiks aurupesur. Tel 
5342 3966

• Puhastame teie metsa võsast. 
Giljotiin, saemehed ja väljavedu. 
Tel 506 9548

• Pakun koristusteenust. Eramute, 
korterite, väiksemate kontoriruumide, 
olmeruumide koristus Rakvere piires 
(Lääne-Virumaal). Normkoristus OÜ. 
Tel 5391 0536, www.normkoristus.ee

• Renditöötajad. Tel 504 0457

• Õigusabi. Vajad abi hagiavalduse või 
mõne muu dokumendi koostamisel? 
Helista tel 527 5175 või kirjuta kvoigu-
sabi@gmail.com

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

• Lehekottide äravedu. Puulehekot-
tide äravedu: 1-10 kotti – 4,50 €/kott + 
KM 20%; 10-20 kotti – 3,80 €/kott + KM 
20%. Suuremad kogused kokkuleppel! 
Tel 520 7158, e-post: rakvere@hkp.ee

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

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

• Tantsumuusika Toits Bändilt. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• FELIX BAND, soodne. Tel 5559 3419

• Töötame järjekindlalt selle nimel, 
et olla kliendilähedane kinnisvara 
heakorrateenust pakkuv ettevõte. 
Tel 5456 6677

• Pakume kontorite- ja kaubandus-
pindade koristust. +372 5555 6170

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

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

KODU

• Müüa külmkapp, gaasipliit + elek-
ter, hind 100 € ja köögisektsioon, hind 
50 €. Tel 5569 2543

• Müüa 3-ne nari-diivanvoodi, pi-
kendatav voodi ja väike kapp. Tel 
5699 6594

• Müüa odavalt kasutatud rõiva 
kaupluse sisustus (stanged, kapid, 
lauad, riiulid, turvaelemendid, 
mütsi hoidjad). Tel 518 6649, näha 
saab Valik rõiva kaupluses Krooni-
keskuses

• Müüa akustiline kitarr Yamaha. Tel 
5606 9271

• Müüa akordion. Tel 5562 2948

• Müüa elektrijaam 8 kW 3 faasi, täie-
likus töökorras M-408 mootoriga. Hind 
kokkuleppel. Tel 5558 5956

• Müüa soodsalt kreissaag. Tel 5569 
3587

• SOOJUSPUMPADE MÜÜK, PAI-
GALDUS, HOOLDUS, REMONT. 
U U E D  Õ H K S O O J U S P U M BA D 
a.395€. Tel 5656 4857

OST
• Ostan garaaži töölaua kruustangid, 
võib pakkuda ka koos töölauaga. Tel 
507 9984

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan vene Norma mudel- ja män-
guautosid, 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 koli-
misel seisma jäänud esemeid, pak-
kuda võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

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

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate, objektiive, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollektsiooni-
dena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5878 3749

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

• Saetud-lõhutud küttepuud lao-
tuna 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 kaminapuid 40 l võrkudes, 
lepp 2,7 €, sanglepp 2,8 €, kask 3 €, 
saar 3,2 €. Vedu Rakvere piires tasuta. 
Tel 508 4872

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

• Müüa kase ja lehtpuu kuivad kütte-
puud, pakitud tavalisest suurematesse 
võrkudesse 50 l. Halu pikkus 30-33 
cm. Kask 3,3 €. Lehtpuu 3 €. Transport 
kokkuleppel. Tel 5370 3399

• OÜ Puider müüb sanglepa küttepin-
du. Samas müügil ka kütteklotsid 40 l 
võrkkottides. Info 10.00-12.00 esmas-
päev, kolmapäev ja reede. Tel 322 4929
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www.kuulutaja.ee

BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
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

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

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

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

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

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

Tel 513 3618

SOODSALT

Võidu 2c, Rakvere
HIND165 EUR/ALUS

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohaletoomisega, veokile laotult 
5-15m3. Kuivad 38cm ja toored 30-
50cm. Kontakt tel 372 503 0311

• Müüa võrkudes 30 cm kütteklotsid. 
Tel 515 7603

EHITUS

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

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa head toidukartulit „Vineta“, 
„Flavia“, „Printsess“, „Laura“ ning 
seemnesuurust ja porgandit. Tel 5616 
5542

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

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või 5354 3002

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-
kehulgi, kohaletoomisega. Info tel 5196 
2628 või 5351 7414

LOOMAD

• Lääne-Virumaal müüa lehmvasikad 
al. 2 nädalat kuni 1 kuu. Tel 5656 4680

• Otsime kolmele kassipojale uut 
kodu. Külakass tõi nad meie kuuri 
peale. Väga armsad on, aga natuke 
liiga palju. Praegu on 2-kuused, 
triibikud on poisid, must on plika. 
Elavad L-Virumaal Vinni vallas. Tule 
vaata ja võta endale. Helista Kristale 
tel 509 8290

VANAVARA

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

• OSTAN veneaegseid ja vane-
maid raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid rinna-
märke, vimpleid, heliplaate, foto-
sid, kellasid, fototehnikat, raadio, 
taskunuge, lauanõusid ehteid ja 
palju muud. Kõik vana huvitab - ka 
kolimisjäägid. Tel 5872 5458

• OSTAN veneaegseid ja vanemaid 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, postkaarte, postmarke, 
fotosid, albumeid, tikutopse ja 
palju muud. Kõik vana huvitab ! 
Tel 5872 5458

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärismetalle. 
Tühjendusostud majapidamiste lik-
videerimisel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri 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

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

TEATED

• Suve lõpus läks kaduma aadressilt 
Saue 8 väikest kasvu emane kass 
Purra. Kass liikus Saue 12, 13 majade 
hoovides ning nende naaberhoovi-
des, kuid kahjuks pole siiani teda 
õnnestunud püüda, kuna ta on 
väga pelglik ning ettevaatlik. Kuid 
viimasel ajal pole teda aga näha 
õnnestunud, võimalik, et ta on asu-
kohta vahetanud. Kui juhtud Purrat 
nägema, anna teada 5687 6068. 
Võimalusel tee ka pilt. INFO EEST, 
MIS AITAB PURRA KOJU TAGASI, 
VAEVATASU 100 €!

• Avatud uus riidepood  Haljala 
tee 5 Tõrremäe. E-R 10.00-17.00, 
L 10.00 – 14.00. Tulge tutvuma! Tel 
5558 4164 
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Kuulutuse tekst on võimalik sisestada ka 

VEEBIKESKKONNAS. 
Kuulutus ilmub nii internetis kui ka paberlehes. 

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)

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL
21. novembril 2019. 

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 2,00

Tomat kg 4,00

Porgand kg 1,00

Värske kapsas kg 0,50

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 2,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

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

 saunavihad

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Avatud uus riidepood 
Haljala tee  5, 
Tõrremäe.

E-R 10.00 -  17.00
L  10.00 -  14.00
Tel 5558 4164
Tulge  tutvuma!

Turu kaubamaja II korrusel!

Keemiline silmade 
värvimine 5 €

Keemiline kulmude 
värvimine 5 €

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

Avatud:  E-R 9-17, L 9-14
Tule uudistama!  Tel 526 9069

TEENINDAN ELAVAS 
JÄRJEKORRAS

TUTVUS

• Soovin tutvuda 50-60aastase daami-
ga. Tel 5787 3896

 • Tutvun üksiku 60-aastase (173 
cm pika, saleda) naisega, kellele 
meeldib Rakvere, kes oleks hea 
perenaine, tantsupartner, soovitav 
autoga. Tel 554 6490

• 58. a. mees, sale, ei suitseta. Soovib 
tutvuda noorema naisega. Tel 5348 
9906

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

 

Kallist vanaema! 
AMANDA-JOHANNA 

VEISSBACH’I 
20.11.1902 -16.04.1985 

mälestavad 117ndal sünniaastapäeval 
Meeli, Reimo, Riccardo

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

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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

Müügikonsultant
Annika Nurk, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla



16 REKLAAM Kuulutaja reede, 22. november 2019

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil kiiresti valmivad snitslid,
kotletid ja lihavalmistised.

Oma Põrsa sealiha konserv

1,99 €/tk
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,
mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere
Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-17, L 10-14

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

SAAPAD
alates 16€

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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

OÜ 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

www.algaveod.eeNarva tn 17, Rakvere E-R 8-16, L 9-12, P-suletud

Rakvere Kütteladu müüb:
* PUITBRIKETT ÜMMARGUNE

* PUITBRIKETT KANDILINE

* SAEPURUGRAANUL

(kauapõlev haavabrikett)

(okaspuu)

1 t

0,960 t

0,975 t

210 €

170 €

225 €

6 mm

185 €

160 €

210 € Soodushinnad kehtivad
30. novembrini või
kuni kaupa jätkub

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod-

• mootorrattad
• haagised
• traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine
• tulekustutite kontroll

(eelregistreerimisega)

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

Jaama pst 5, Rakvere

e-mail: kyttesalong@gmail.com

tel: 558 6786, www.küttesalong.ee

RAKVERE KÜTTESALONGIST

Pelletikütteseadmete

hooldus, häälestus, remont

Suitsugaaside
analüüs
suitsugaasi
analüsaatoriga
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