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Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
05.02 kell 9.15 väljasõit Võhma küünlavabrikusse (väljumi-
ne bussijaama tagumisest parklast). Omaosalus (5 eurot koja 
liikmetele, mitteliikmetele 10 eurot) tasuda ühingu juhile või 
tuua kotta. On veel vabu kohti. 
Info tel 5342 9043. NB! COVID tõend ja ID-kaart kaasa.

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate ühing
31.01 kell 14 kokkusaamine Targa maja saalis nr 114. Tee-
maks „Raamatukogude aasta 2022“. Lektor Leigi Kütt-
Gistvall Lääne-Virumaa Keskraamatukogust.

Rakvere Teater
28.01 kl 19 “Onu Vanja” s/s, lav Eili Neuhaus
28.01 kl 19 Esietendus! “Algus” v/s, lav Tiina Mälberg 

Riisipaberil maastikud ja portreed ootavad avastamist
Jaanuarikuus avas kunstnik 
Anne Pajula tuši ja akvarelli-
dega riisipaberile loodud töö-
de näituse Rakveres Bonzai 
söögikohas. Jaapani hõngu 
on tunda nii teostes seinal kui 
roogades laual – kuidas täp-
semalt, on iga külastaja enda 
kogeda.

Katrin Uuspõld

„Paljude jaoks, kes mind teavad, 
tulid need pildid üllatusena,“ ütles 
kunstik Anne Pajula, kes ei ole oma 
riisipaberil töid varem avalikkusele 
näidanud, kuigi on teinud neid juba 
üle kümne aasta.

„Käisime siin sügisel söömas ja 
kuna toit on jaapanipärane, siis 
lipsas mul suust, et minu riisipabe-
ril tööd sobiksid siia. Bonzo võttis 
sõnasabast kinni ja nüüd nad siin 
on,” rääkis Anne Pajula. 

Esimene kohtumine riisipaberi ja 
iidse tehnikaga oli kunstnikul sumo 
maailmameistrivõistluste ajal, mis 
2008. aasta sügisel Rakveres pee-
ti. Ettevõtmise raames oli mitmeid 
kultuuriüritusi, muuhulgas kalli-
graafiatöötuba, kus jaapani meister 
tutvustas riisipaberit, pintsleid, teh-
nikat, hieroglüüfide maalimist.

„Hieroglüüf on piltkiri ja seda 
õpitakse jäljendamise kaudu: näi-
dishieroglüüf tuleb panna vasakule, 
keskel on valge paber, paremal töö-
vahendid. Keskendusid, vaatasid ja 
püüdsid teha täpselt järgi. Niikaua 
püüdsid, kui tuli välja. See võtab 
umbes 10 aastat aega ja siis võid 
teha juba nii, et vasakpoolne külg 
oli tühi. See on teooria,“ tutvustas 
Anne Pajula. 

Igatahes tekkis selles töötoas 
hieroglüüfide ja jaapani pintsliteh-
nikate vastu nii suur huvi, et kunst-
nik hankis virna raamatuid ja asus 
harjutama. 

Pealinna kunstitarvete kauplusest 
saab soetada riisipaberit. Sellest tu-
leb lõigata sobiv tükk, panna vildi 
peale – paber märgub pintslitõm-
mete all – ja asuda tööle. Õhuke rii-
sipaber käitub teistmoodi, sellel on 

vajalik ka järeltöötlus. 
„Klassikaline viis on nii, et on 

kuivtušš, selline tušibrikett ja tuši-
kivi, mille peal hõõrud endale tuši 
valmis: lisad vett ja hõõrud kivil. See 
on keskendumise osa, mõtled tušši 
valmistades oma peas, mida tegema 
hakkad. Ja siis teed,“ rääkis Pajula, 
täpsustades, et tänapäeval on val-
davalt kasutusel siiski juba valmis 
vedeltušid. 

Et pintslit haarata, peab Pajula 
sõnul olema mingi tunne, mõte, mis 
vajab väljendamist. „Sul peab olema 
midagi öelda. Mõte ei ole sõnasta-
tud, aga tunne on olemas ja siis see 
vormub,” kirjeldas Anne Pajula.

Kui akvarelli puhul värvid sula-
vad kokku, siis tušiga riisipaberile 
joonistades on iga pintslitõmme 
näha. „Sa ei peida midagi, mida pa-
berile paned, see sinna jääb. Ja see 
ongi see võlu! Iga kord ei tule välja, 
siis teed uuesti. Mõnda tööd on mul 
mitu varianti,“ rääkis kunstnik. „See 
on teistmoodi keskendumine kui 
teiste tehnikatega. Meditatiivne.“  

Riisipaberile joonistamiseks on 
kunstnikul oma perioodid. „Teen 
palju akvarelli, aga siis ühel hetkel 
vaatan, et peaks midagi muud proo-
vima. Siis teen kriidimaale, kus on 
vähem värvi kui akvarellis. Kuni 

tunnen, et tahan midagi veel „lah-
jemat” teha -  siis teen riisipaberile. 
Vahelduse mõttes, see tasakaalus-
tab!“ rääkis Pajula.

Riispaberile maalimise periood 
kestab maksimaalselt nädal, miini-
maalselt kolm päeva ja tulemuseks 
on ports töid. „Siis momendiks see 
ammendab. Vahe võib olla mitu 

kuud, aasta, isegi mitu,“ ütles kunst-
nik.

Näitusele jõudnud tööd on nii 
kunstniku kodust seinalt kui mapi-
vahelt ning need on valminud küm-
ne aasta jooksul – värvilisemad on 
vanemad, must-valged on hilisemad 
tööd. Neid saab vaadata Bonzais 
kuni kevadeni.

Anne Pajula ja Andrus Albrecht ehk Bonzo loovad Bonzais jaapani hõngu – üks maalide, teine toiduga. Foto: Alge Sard

Kunstiõpetaja muutuvas maailmas

A nne Pajula on pea 30 aastat huvikoolis õpetanud lastele maali-
mist. Algul Kaurikoolis, nüüd Athena maja huvikoolis. Selle aja 
jooksul on ta märganud, et lapsed tahavad väga kunstiga tegele-

da, aga väljendusviisid on muutunud. „Kui varem oli nii, eriti väiksema-
tel, et pilt, mida ta tegi, oli lugu, seal oli tegevus, siis mida aeg edasi, seda 
rohkem on pildil lihtsalt üks asi,“ kirjeldas Anne Pajula. „Laps joonistas 
arvuti, sest see oli tema meelest äge asi. Nüüd jäljendatakse palju seda, 
mida telefonis nähakse. Eks see harjutab kätt küll ja kes tahab õppida, see 
õpib. Kui tekib küsimus, saad vastuse, kui küsimusi ei ole, siis  muudkui 
tee.“

Kunstiõpetajana ta näeb, kuidas lapsed joonistavad enda seest tundeid 
välja ja see kajastub nii teemades kui värvikäsitluses. „Tuleb väike laps 
koolist huvikoolitundi ja maalib lille. Musta lille. Küsin, mis juhtus, ta 
ütleb, et sai koolis kahe,“ toob ta näiteks ja lisab, et on näha kui suure 
surve all  on lapsed eriti praegusel koroonaajal.

Kunstiga tegelemine annab võimaluse pingeid endast välja saada.
„Aega enda jaoks võiks igaühel olla. Näiteks kunsti tehes. Tehes seda, 

mis meeldib. Siis on tuju parem, märkad teisi,“ soovitab Anne Pajula nii 
lastele kui täiskasvanutele.
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Rakvere linnapäevade plaan võtab ilmet
720-aastaseks saava Rakvere linnapäevi peetakse tänavu 8.-12. juunini ning 
esialgne kava on paika saanud. Kultuurikeskuse direktor Eve Alte märkis, et 
traditsiooniliselt toimub kahepäevane laat Kastani tänaval, oma uksi on kut-
sutud avama kodukohvikud, jagub kontserte, toimub põnnide paraad.

„Kontserte on tulemas igale maitsele, on ooperiõhtu, esineb Maltiste 
meespere, aga ka Metsatöll koos Rahvusmeeskooriga ning pühapäev, 12. 
juuni, mis on Rakvere sünnipäev, lõpeb Tanja Mihhailova-Saar ja Tanel Pa-
dari kontserdiga Vallimäel,“ rääkis Eve Alte.

Ta lisas, et linn tahab hoida joont, et õuekontserdid on publikule tasuta. 
„See eeldab, et meil ei ole piiranguid ja me ei pea lugema inimesi. Kui kehtib 
inimarvu piirang, siis peame müüma pileteid, aga kindlasti ei ole pilet kallis, 
vaid on selleks, et saada ülevaade publiku arvust,“

Põnnide paraad toimub tänavu uuel marsruudil: Keskväljakult liigutakse 
Vallimäe vabaõhukeskuse ringlava juurde, kus annab kontserdi Moonaküla 
Muusikaakadeemia. 

Kirikupark kujuneb kaheks päevaks lastealaks, mille teemaks on muinas-
jutumaa. „Sinna tuleb loomi, tuleb muinasjututelk, kindlasti saab kuulda 
Taani muinasjutte,“ lubas Alte.

Virumaa Muuseumite vanemteadur Uno Trumm teeb linnaekskursiooni 
keskaegsest Rakverest ning vastused saavad küsimused, miks linna lipp ja 
vapp sellised välja näevad – sümboolika kohta on loeng linnuses. 

Vabaõhukeskuse lavale jõuab Eva Samolberg-Palmi ja Piret Saul-Gorodi-
lovi ajalooline fiktsioon „Ivo Schenkenberg ja Hannibali rahvas“, mis on seni 
edasi lükkunud.

„Kuna Vallimäel on linnapäevade sündmustega seotult oodata suurt liiku-
mist, oleme teinud üleskutse kohalikele toitlustajatele pakkuma seal söögi-
poolist. Loodame, et see aitab neil natukenegi taastuda pikast covid-perioo-
dist,“ ütles Alte.

Katrin Uuspõld

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) avas jaanuaris Lääne-Virumaal 
Mõdrikul Eesti esimese sotsiaaltöö- ja heaolutehnoloogiate la-
bori, kuhu on koondatud robotid ja innovaatilised rakendused, 
mis aitavad nii eakaid kui nooremaid inimesi. Labor on mõel-
dud sotsiaaltöö üliõpilastele aga ka koolitusteks juba prakti-
seerivatele sotsiaaltöötajatele.

Katrin Uuspõld

TTK sotsiaaltöö õppekava juhi He-
len Kooli sõnul on laborisse koon-
datud kõige kaasaegsemad eakate 
heaolu toetavad tehnoloogilised 
võimalused, millest mõned on ka 
juba Eestis kasutusel või suisa siin 
arendatud. „Lisaks vaatasime ringi 
maailmas ja püüdsime potentsiaal-
seid asju laborisse tuua,“ selgitas 
Kool. 

Näiteks sotsiaalsete suhete eden-
damiseks mõeldud robot Pepper, 
mida Kooli sõnul kasutakse palju 
Suurbritannia ja Jaapani hoolde-
kodudes, aga ka lastehaiglate oote-
saalides, kus suhtlusrobot aitab 
meelt lahutada ja hirme vähendada.

„Meie Pepperil on eakatele suu-
natud programm: ta oskab jutusta-
da lugusid, nendega koos võimelda, 
mängida trips-traps-trulli ja me-
moryt. Kui inimene kukub, siis ta 

reageerib ja kutsub abi,“ kirjeldas 
Helen Kool. Täna suhtleb Pepper 
inglise keeles, aga õppekava juhi sõ-
nul on seatud eesmärgiks panna ta 
eesti keelt mõistma.

Mõdrikul on esindatud ka robot-
lemmikud – need on mängukoera 
ja -kassi kujuga ning on arendatud 
välja eakatele, kes sooviksid lem-
miklooma, aga on hooldekodus või 
ei suudaks kodus lemmiku eest hoo-
litseda. Need seltsilised suhtlevad 
näugumise-haukumisega, viskavad 
end pikali ja tõstavad käppa, reagee-
rivad häälele ja puudutusele. 

„Robotlemmikuid on juba ka mõ-
nes Eesti hooldekodus ja tagasiside 
on üllatavalt hea. Suurbritannia 
uuring konkreetselt nende robot-
lemmikute kohta, kes meiegi labo-
ris on, näitab, et paraneb nii hoole-
kandeasutuse klientide kui töötajate 

heaolu,“ rääkis Helen Kool.
Järgmise poolaasta jooksul on 

laboris plaan luua virtuaalreaalsu-
se keskkondi, et üliõpilased saaksid  
õppida protsesse virtuaalreaalsuses 
enne kui nad lähevad praktikale pä-
ris inimestega kodudesse. „Tean et 

sellist lähenemist kasutatakse psüh-
hiaatria õpingutel, kuid minu teada 
sotsiaaltöös pole seda kuskil varem 
tehtud,“ märkis Kool. Näiteks saab 
tudeng panna ette virtuaalreaalsu-
se prillid ja külastada probleemset 
kodu, liikuda virtuaalreaalsuses ruu-

Sotsiaaltöö- ja heaolutehnoloogiate labor toob kokku robotid ja teraapiad
mist ruumi, näha situatsioone, kaar-
distada ohud. 

Eakate valvesüsteemid 
ja mööbel
Osa laboris leiduvast tehnoloogiast 
on mõeldud eakate jälgimis- ja kodu-
valvesüsteemideks. Helen Kool 
toob välja Eesti ettevõtted Medi OÜ 
ja Koduandur OÜ, kes on loonud 
andureid ja rakendusi eakate jälgi-
miseks ja turvalisuse tagamiseks. 
„Andur kaardistab inimese liikumist 
ruumides – see on väike, ei jää jalgu, 
aga näitab ära, millistel aegadel lii-
kumine toimub. Kui liikumist ei ole 
ajal, mil inimene tavapäraselt liigub, 
siis läheb sõnum kontaktisikule. Nii 
saab näiteks kukkumiste puhul tea-
da, et inimese liikumine erineb ru-
tiinist ja saab talle appi minna. Osad 
omavalitsused on selle kasutusse 
võtnud üksinda elavate eakate jäl-
gimisel, aga ka eraisikud kasutavad 
seda,“ rääkis Kool.

Eesti toode on ka n-ö „vanakes-
te voodi“, mis on välja arendatud 
Võrumaal. Kutsehariduskeskuse 
puidutöötlemise ja mööblitootmise 
kompetentsikeskus Tsenter on selle 
spetsiaalselt disaininud hoolekande-
asutustele ja eakatele inimestele: 
voodile on sisse ehitatud lugemis-
lamp, telefonilaadija, raadio ja ka 
valgusti, mis süttib, kui inimene 
öösel voodist tõuseb ja paneb jalad 
põrandale. Juurde käib muudetava 
kõrgusega liigutatav laud, mille saab 
teha nii lugemis- kui söögilauaks. 

„Mujal maailmas on eakatele suu-
natud mööbel tõusev turunišš. Võ-
rumaal tehti sellega algust ja disaini-
ti koostöös Koeru hooldekoduga nii 
ühele inimesele mõeldud „vanakese 
voodi“ kui vanapaari mudel,“ rää-
kis Helen Kool ja lisas, et Tsenter 
voodeid ise toota ei plaani, küll on 
andnud litsentsi vabaks ja loonud 
prototüübid, et huvitatud ettevõtja 
saaks seda teha.

Heaolu teraapiate kaudu
Labori teine oluline suund puudutab 
heaolutehnoloogiaid, mis toetavad 

vaimset tervist. Selleks on näiteks 
massaažitool, valgusteraapia, vibro-
akustika, unerobot.

Unerobot on piklik padi, mille 
kuju meenutab uba – see aitab klien-
dil hingata magama jäämise rütmis. 
Kool selgitas, et padi paisub ja ka-
haneb teatud rütmiga ning kuna 
inimese kehal on refleks kohandu-
da teise hingamisrütmi järgi, siis 
unerobotit kaisus hoides kohandub 
inimese hingamisrütm masina oma-
ga ja saabub parem uni. „Unerobot 
võib mängida samal ajal ka vaikset 
muusikat või vihmakrabinat. Uurin-
gud näitavad, et unerobot leevendab 
ka üksinduse tunnet,“ lisas Kool.

„Meie eesmärk on teadvustada, 
et sellised vahendid on olemas, neid 
saab sotsiaaltöös kasutada, kui han-
kida tehnika ja koolitada inimesed – 
need aitavad väga näiteks hoolde-
kodus elavaid eakaid,“ rääkis Kool 
ja lisas, et edumeelsemad hoolekan-
deasutused kasutavad juba täna toe-
tavaid teraapiaid, tuues näiteks Villa 
Benita ja Koeru hooldekodu.

Praegu on juhendajad läbimas 
vibroakustilise teraapia ja valguste-
raapia koolitusi, seejärel õpetatakse 
neid ka laboris teistele. Kool on käi-
vitanud ka rakendusuuringu – oma 
koolipere seast leitud vabatahtlikud 
käivad regulaarselt nende seadmete-
ga teraapiat saamas ning uuritakse, 
milline mõju on teraapiatel inime-
se üldisele heaolule ja tööheaolule. 
„Novembri lõpus alustasime, ke-
vadeks loodame mingeid järeldusi 
teha,“ märkis Kool. „Lisaks on meie 
eesmärk neid heaoluteenuseid pak-
kuda ka oma tudengitele ja õppe-
jõududele. Ajad ongi nii keerulised, 
usun, et selline toetus oleks hea.“

Uhiuues laboris plaanitakse mit-
meid koolitusi ning uuest õppeaas-
tast on sotsiaaltöö suuna üliõpilastel 
Kooli sõnul uued tehnoloogiad sot-
siaaltöös ka kohustuslikuks õppeai-
neks. 

Labori seadmete maksumus oli 
91 473 eurot, lisaks TTK-le oli 
rahastajaks Euroopa Liidu Regio-
naalarengu Fond.

Uhiuues sotsiaaltöö- ja heaolutehnoloogiate laboris on ka suhtlusrobot Pepper – täna toi-
metab ta inglise keeles, kuid plaanis on ta ka eesti keelt mõistma panna. Foto: Jaana Siik

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee
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1986: Challengeri katastroof 
tappis seitse astronauti
Täna 36 aastat tagasi, 28. jaanuaril 1986. aastal toimus üks 
rängemaid katastroofe kosmonautika ajaloos, kui Canaverali 
neemelt startinud Challenger plahvatas juba teisel lennuminutil. 
Kõik pardal olnud astronaudid hukkusid.

Allan Espenberg

28. jaanuaril 1986 toimus Ameerika 
kosmosesüstiku Challenger start, sel-
leks ajaks olid süstikud programmi 
Space Shuttle raames teinud juba 24 
missiooni orbiidile. See start äratas 
aga veidi rohkem tähelepanu, sest see 
oli esimene kord, kui süstiku pardal 
viibis tsiviilspetsialist.

Starti lükati mitu korda edasi – esi-
algu pidi õhkutõus toimuma 24. jaa-
nuaril. Aga siis fikseeriti tolmutorm 
Marokos, kuhu süstik pidi avarii 
korral maanduma ja hiljem takistasid 
starti teised ilmaolud.

Challengeri meeskonnas oli seitse 
inimest: komandör Francis Scobee, 
kaaspiloot Michael Smith, teadlased 
Ellison Onizuka, Judith Resnik ja 
Ronald McNair, kandevõime spet-
sialist Gregory Jarvis ja algkooli õpe-
taja Sharon Christa McAuliffe, kes oli 
projekti „Õpetaja kosmoses“ esimene 
osaleja. McAuliffe osutus oma 11 000 
kolleegi hulgas parimaks ja sai või-
maluse anda lastele tunde kosmosest. 
Kaks viieteistminutilist telelugu kos-
moselaeva tööst pidi edastatama kogu 
maailmale.

Sel päeval kogunesid külalistri-
büünidele paljud kõrged ametiisikud, 
alates USA presidendist Ronald Rea-
ganist. Miljonid ameeriklased jälgisid 
sündmust teleülekande kaudu. Ilm 
oli stardiks peaaegu ideaalne: pilvi-
tu taevas, ere päike, nõrk tuul. Kuid 
stardieelsel ööl käis kosmodroomist 
üle jäätorm, mille tagajärjel kosmo-
selaeva mitmed detailid jahtusid ja 
isegi jäätusid. Õhutemperatuur langes 
rekordmadalale tasemele: stardi eel 
registreeriti 27 külmakraadi.

Kell 11.38 tõusis Challenger õhku. 
Kohe pärast starti registreerisid fil-
mikaamerad hallikasvalget suitsu 
parempoolse tahkekütuskiirendi 
juurest. Hiljem leidsid eksperdid neid 
kaadreid analüüsides, et tegu oli vee-
auruga.

Raketi kiirus oli kaks korda suu-
rem helikiirusest, kui piloot Michael 
Smith taipas, et midagi on valesti. 
Kabiinis paremal pool istudes võis 
Smith tõenäoliselt aknast välja vaa-
dates näha leeki või auru sähvatust. 
„Uh, oh,“ jõudis ta öelda lennu 73. 
sekundil. Need olid viimased sõnad, 
mis lennujuhtimiskeskusesse jõudsid. 
Sel hetkel oli keskusesse paigaldatud 
monitoridelt näha andmeid rõhu lan-
guse kohta parempoolses tahkekütus-
kiirendis. 

Hiljem tuvastas riiklik uurimis-
komisjon, et katastroofi põhjustas 
parempoolse tahkekütuskiirendi ti-
hendi purunemine ja väliskütusepaa-
gi plahvatamine. Kütusepaak plahva-
tas lennu 73. sekundil, kui süstik oli 
umbes 14 kilomeetri kõrgusel. Laev 
purunes silmapilkselt ja selle rusud 
kukkusid Atlandi ookeani. 

Sel hetkel vajutas kosmosekeskuses 
keegi tundmatuks jäänud lennuväe-
ohvitser spetsiaalset nuppu, mis õhkis 
juba eraldi lennanud tahkekütuskii-
rendid nii, et nende rusud kukuksid 
merre, mitte mõnele asulale. 

Meeskond elas süstikust 
mõned sekundid kauem
Kapsel ehk meeskonnaruum koos 

astronautidega jäi selles plahvatuses 
terveks ja eraldus laevast vigastuste-
ta. Seetõttu olid meeskonnaliikmed 
vähemalt alguses teadvusel ja mõistu-
se juures ning said aru, et midagi on 
väga valesti, öeldi Kevin Cooki eel-
misel suvel ilmunud raamatus „Põlev 
taevas: Christa McAuliffe’i ja Chal-
lengeri rääkimata lugu“ (The Burning 
Blue: The Untold Story of and NA-
SA’s Disaster).

Plahvatuse hetkel oli kapsli üle-
koormus kolm korda suurem kui 
meeskonnale treeningul osaks saanud 
ülekoormus. Hiljem leidis komisjon, 
et sellised ülekoormused ei olnud 
surmavad ja vigastuste tõenäosus oli 
väike.

Rususid uurides selgus, et plahva-
tus ei toonud kaasa hetkelist deher-
metiseerimist, mis oleks põhjustanud

inimeste teadvusekaotuse. Lisaks 
õnnestus kolmel meeskonnaliikmel 
kasutada oma hädaabihapnikumaski. 
Ka püüdsid astronaudid laeva päästa. 
Näiteks üritas Smith tööle panna süs-
tiku mootorit: sellest andis tunnistust 
sisselülitatud lüliti juhtpaneelil.

Kapsel koos meeskonnaga jätkas 
inertsist tõusu veel 20 sekundit, mis-
järel kukkus 20 kilomeetri kõrguselt  
ookeani. Kukkumine kestis üle kahe 
minuti, kiirus kokkupõrke hetkel 
veega oli üle 330 km/h. 

Suur rahanduslik kahju
Kohutava katastroofi tunnista-
jateks olid miljonid televaatajad. 
Samas ei saanud isegi reportaaži 
teinud ajakirjanik esialgu aru, mis 
oli juhtunud. Veel mõned sekundid 
pärast plahvatust jätkas ta lennust 
rääkimist positiivses võtmes: „Len-
nujuhtimine näitab, et kõik kulgeb 
hästi. Ilmselgelt on ka mõned prob-
leemid. Meil pole sidet.“ 

President Reagan nimetas õnnetu-
se uurimiseks erikomisjoni, mida juh-
tis USA endine välisminister William 
Pierce Rogers. Komisjon tuli järeldu-
sele, et katastroofi määravateks tegu-
riteks olid kosmoseagentuuri NASA 
ohutuskultuuri ja otsustusprotsesside 
puudused. 

Komisjon kuulas kinnistel koos-
olekutel üle NASA tippametnikke ja 
tahkekütuse kanderakettide tarnija 
Morton Thiokoli insenere. Nagu 
selgus, olid NASA juhid juba alates 
1977. aastast teadlikud Morton Thi-
okoli tarnitud tahkekütuskiirendite 
potentsiaalselt ohtlikest defektidest, 
kuid nad ei pööranud sellele piisavalt 
tähelepanu. Samuti eirasid nad konst-
ruktorite hoiatusi laeva stardiohtude 
kohta tollel külmal hommikul Cana-
verali neemel ega andnud oma mu-
rest ülemustele teada. 

Seoses selle katastroofiga ei kao-
tanud USA mitte ainult seitset ast-
ronauti, vaid kandis ka suuri ma-
teriaalseid kaotusi. Hinnanguliselt 
läks vett vedama ligikaudu 8 miljar-
dit dollarit, sealhulgas süstiku enda 
maksumus oli umbes 3 miljardit 
dollarit. Challengeri hukkumine oli 
tollal suurim katastroof mehitatud 
kosmoselendude ajaloos, ränk löök 
USA mainele ja kosmosesüstikute 
programmile. 

Riik pakub tasuta tööalaseid 
kursusi ligi 8600 inimesele

H aridus- ja teadusministeerium tellib täien-
duskoolitusena tänavu 566 kursust 41 
valdkonnas, mis on osalejatele tasuta.

„Tervisekriis on kaasa toonud muudatused 
majanduses ja tööturul, millega kohanemiseks pa-
kume riigi poolt tasuta kursusi,“ sõnas haridus- ja 
teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse polii-
tika valdkonna juht Merlin Tatrik. „Iga huviline 
võiks leida endale midagi sobivat, sest kursusi on 
arvutikasutusest meeskonnatööni – elukestev õp-
pimine ja selle soodustamine annab nii töötajale 
kui organisatsioonile konkurentsieelise.“

2022. aasta kursused viiakse läbi juuni lõpuni 
ning nende kogumaksumus on 2 miljonit eurot. 
Uue teemana on tellimusse lisatud pedagoogikaa-
lased täienduskoolitused, et toetada õpilaste õpi-

lünkade leevendamist üldhariduses. Suures ma-
hus jätkatakse  info- ja kommunikatsioonitehno-
loogia (IKT) oskuste ja digipädevuste arendamise 
kursuste pakkumist, aga käsitletakse ka näiteks 
stressirohketes olukordades toimetulekut, paku-
takse võimalust omandada erialast võõrkeelt ning 
õppida turundamisoskusi.

Kursused on jätkuvalt suunatud peamiselt 
COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisi sot-
siaalmajanduslike mõjude leevendamisele ning 
aitavad ettevõtetel ja organisatsioonidel oma tööd 
vastavalt muutunud oludele ümber korraldada. 
Kursused on mõeldud ka kriisiolukorras tööjõu-
puuduses olevatesse sektoritesse sisenemiseks 
vajalike oskuste omandamiseks, samuti toetama 
turismisektori taaskäivitamist ning tervishoiu-

sektori toimepidevust.
Nii lühemaid kui pikemaid (26 – 156 akadeemi-

list tundi) tasuta kursusi pakuvad 37 kutseõppe-
asutust, rakenduskõrgkooli ja ülikooli üle Eesti.

Eelkõige on osalema oodatud põhi- ja keskha-
ridusega inimesed, kel puudub erialane haridus, 
sest see sihtrühm osaleb elukestvas õppes kõige 
vähem. Täpsem info kursuste ja nendele regist-
reerimise kohta on leitav koolide veebilehtedelt 
või aadressilt: www.hm.ee/tasuta-kursused.

Riik on tasuta kursusi pakkunud juba üle 10 
aasta, neist on osa võetud üle 100 000 korra. Vii-
masel viiel aastal on kursustel osalemisi olnud 
56 731, kõige rohkem Harju, Ida-Viru ja Tartu 
maakondadest ning eelistatud on kursusi, mis 
kuuluvad arvutikasutuse, ehituse ning isikuaren-
gu valdkonda.

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning 
Haridus- ja Teadusministeerium tegevuse „Täis-
kasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõima-
luste avardamine“ kaudu.

Kuulutaja
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VEEL ON

VABU KOHTI!
VEEL ON

VABU KOHTI!

Dokumentide vastuvõtt koolis tööpäeviti 9.00-14.00 või www.sais.ee

Veoautojuht
Õppeaeg 6 kuud

Õppetöö algab  7.veebruaril

Tsükliõpe  tunniplaan https://www.rak.ee/et/oppetoo

Tule ja õpi TASUTA

PAKUN TÖÖD

• LEONHARD WEISS OÜ ootab 
oma Tapa kollektiiviga liituma 
remondijuhti, kes vastutaks raud-
teetehnika hoolduse ja remontide 
teostamise eest. Pakume püsivat ja 
vaheldusrikast tööd, motiveerivat 
tasupaketti ja soodsaid sportimis-
võimalusi. Rohkem infot leiad CV 
keskuse lehel või telefoninumbril 
600 0455

• Pakume tööd autojuhile CE-kate-
gooria, erineval suunal Eesti-Lee-
du-Eesti või Eesti-Soome-Vene-
maa-Eesti. Info tel 5809 0936

• VMV Hulgi OÜ pakub tööd C- ja 
CE-kategooria autojuhile. Info tel 
5615 2615

• Pakume tööd veoauto lukksepale. 
Info tel 5809 0936

• Põllumajandusettevõte Lääne-Viru-
maal pakub tööd lüpsjale. Läheduses 
kauplus, apteek, lasteaed, kool, spordi-
keskus. Elamiseks kahe- või kolmetoa-
line korter. Info tel 5304 1060

• Pakun tööd kasvuhoone restauree-
rijale, soovitav töökogemus, sõiduauto 
koos järelkäruga. Tel 554 6490
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

SOODUSPAKKUMISED!
28. jaanuar - 3. veebruar

SOODUSPAKKUMISED!
Metsmustikapraad seakaelakarbonaadist 
~ 1 kg
Rannarootsi Lihatööstus 

American Cajun liharullid 
(küpsetuskarbis) 450 g
Nõo 

Lihapallid ürdi-toorjuustuseguga
300 g 
Rakvere

7.27 €/kg  

2.18
2.58

6.84
8.98

9.07 €/kg  

4.08
4.98

6.27 €/kg  
0.94

1.28

Grillburger Mamma
200 g 
Saarionen 

9.70 €/kg  

1.94
2.28

4.70 €/kg  

0.94
1.38

Dipp-Tops dipikaste Tere
19,5%, 200 g
 

Juust Džiugas Delicate
(24 kuud laagerdust)
180 g 

16.56 €/kg  

2.98
3.68

Juustupalmik
suitsutatud
200 g / Top Food 

14.90 €/kg  
2.98

3.98

Kõva itaaliapärane juust
Gran Regale 
180 g
Valio 

13.78 €/kg  

2.48
2.98

8.27 €/kg  

1.24
1.48

Keeduvorst Lemmik
(viilutatud)
150 g

Poolsuitsuvorst 
Küüslaugu
1 kg

Kartuli-köögivilja
salat
1 kg

Kotlet singiga
1 kg

1.38

4.48

3.58

1.38

3.98

3.18

1.38

5.88

4.98

Trühvlikook
1 kg

1.38

7.48

6.48

NÄDALAPAKKUMISED 
28. jaanuar - 03. veebruar

1.38

0.98

0.78
5.20 €/kg  

A+ A A+

A+ A

Kanafileesink
(viilutatud) 150 g 
Maks & Moorits

Juust Epiim Special 
(viilutatud)
26% 150 g 
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SOODUSPAKKUMISED!SOODUSPAKKUMISED!
Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16, A+. Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, A+. Tel 322 4360; LY, Vilde 6, B. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, C. Tel 322 3561; Kadrinas: Viru 9, A. Tel 325 5810; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, A+. Tel 327 0460; Haljalas: GEA, Võsu 5, A+. Tel 325 1270; 
Kundas: Kasemäe 12, A+. Tel 322 4700; Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24, A. Tel 322 3925; Väike-Maarjas: Pikk 9, A+. Tel 326 1150; Rakkes: Faehlmanni 38, B.  Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpruse 5, B. Tel 325 1550; Tobia külas: ELEKTRA, B. Tel 322 4746; Aseris: Tehase 23, A. Tel 337 3033. Ida-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuiestee 33, A+. Tel 
337 4500; Kohtla-Järvel: Outokumpu 13a, C. Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, A+. Tel 337 4300; Virmalise 2, C. Tel 337 0700; Ahtmes: Maleva 23, A+. Tel 332 0633; Estonia pst 30a, A+. Tel  337 2888; Iisakus: Tartu mnt 55, A+. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a, A+. Tel 336 3200; Vokas: Narva mnt 5, A. Tel 332 7000; Narvas: Pähklimäe 2a, A. Tel 354 
1441; Pähklimäe 6a, A+. Tel 354 0420; Rakvere 71, A+. Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, A. Tel 357 0709; NARVA CENTRUM, Tallinna mnt 47, A+. Tel: 356 3350. Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a, B. Tel 776 2956; Pargi 1, A+. Tel 747 7050; Mustvees: Tähe 9, A. Tel 772 3700; Põltsamaal: Tartu mnt 1b, A+. Tel 772 3003. Tallinnas: Lastekodu 14, A. Tel 653 
4000; Tammsaare tee 93, A.  Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, B. Tel 679 0666; Paasiku 2a, A+. Tel 602 3000; Ümera 13a, B. Tel 607 6888; Endla 53, A. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, A+. Tel 609 9722; Kari 3, A. Tel 609 8380; Majaka 28a, A. Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, B. Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, A+. Tel 6 098 222; 
Randvere tee 115, A. Tel 660 5060; Kivila 26, A+. Tel 6077 500; Vikerlase 23, A. Tel 6004700; Mustamäe tee 41, A. Tel 6001700. Raplamaal: Kohilas: Viljandi mnt 3a, A+. Tel 489 2670; Järvakandis: Turu 1, A. Tel 489 4500. Harjumaal: Maardus: Keemikute 41, A. Tel 644 0599; Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald, A. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1, A+. 
Tel 607 6000; Loksal: Rohuaia 6, A+. Tel 600 9200; Jüril: TAMMIKU, Aruküla tee 7, B. Tel 609 1630; Kehras: Kose mnt 7, A+. Tel 601 9770; Keilas: Piiri 5, A+. Tel 601 3010; Paldiskis: Rae 26, A. Tel 658 1200; Kosel: Kodu 2, A+. Tel 601 4200; Sauel: Pärnasalu põik 1, A+. Tel 600 4300; Lool: Saha tee 9, A+. Tel 600 4900; Kose-Uuemõisas: Kesk tn 1, A. 
Tel 600 8908. Järvamaal: Paides: Pikk 25, A+. Tel 387 0001; Türil: Viljandi 13a, A+. Tel 387 8666; Järva-Jaanis: Lai 23, A+. Tel 385 3200; Koerus: Paide tee 2, B. Tel 389 7570. Pärnumaal: Vändras: Pärnu-Paide mnt 26, A+. Tel 44 39 600; Pärnu-Jaagupis: Uus 20a, A. Tel 446 0620. Tartumaal: Tartus: Soola 7, A. Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla, 
A+. Tel 742 6200. Viljandimaal: Viljandis: Jakobsoni 2, A. Tel 434 0111. Võrumaal: Võrus: Niidu 8, A+. Tel 772 2377. Põlvamaal: Põlvas: Kesk tn. 41 A+. Tel 79 22333. GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16, Y. Tel 324 4600; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, Y. Tel 327 0462.
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

1.58
2.18

11.29 €/kg

1.58
2.28

56.43 €/kg
1.38
al 1.78

13.80 €/l

Karamellikompvekid Roshen
(piimatäidisega)
150 g
 

28. jaanuar - 3. veebruar

0.79
al 0.98

al 7.75 €/kg
0.34

0.44

5.23 €/kg
0.64

0.78

4.27 €/kg
0.74

0.98

4.93 €/kg

Kohupiimakreem Farmi
150 g / 3 sorti 

Koonusjäätis Super Viva
al 100g
4 sorti 

Koonusjäätis Super Viva
al 100 g
4 sorti 

17.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Kreeker
170 g / 2 sorti 

0.64
al 3.76 €/kg 

al 0.78
Hind alates

Röstitud maapähklid Estrella
140 g / 2 sorti 

Lahustuv kohvijook Jacobs
al 12,5 g / 3 sorti 

0.64
al 3.76 €/kg 

al 0.78
Hind alates

0.14
0.18

al 9.21 €/kg

Karastusjook
Coca-Cola
1,5 l / 2 sorti 

0.98
1.44

0.65 €/l

Energiajook
Starter X Rämmar
0,35 l 

0.74
0.94

2.08 €/l +0.10 +0.10 

Hambapasta Blend-a-Med 
Complete7 
100 ml
4 sorti 

Kangamask 
Garnier 28g
3 erinevat 

Kangamask Garnier 
28 g / 1 tk
2 erinevat 

Juukselakk ja vaha
Taft
al 75 ml
2 sorti 

Hügieenisidemed Always
erinevad
al 8 tk

Pesuloputusvahend 
Lenor  
750 ml
3 sorti 

Majapidamispaber Regina 
Super Clean
2-kihiline
220 lehte

1.38
1.84

4.06 €/kg

Veinijook Dreamer Tetra Sweet
al 10%, 1 l
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.

Puuviljavein Sovetskoje 
Zolotoje
10%, 0,75 l
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.

Liköör Lõunamaine
40%, 0,5 l
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.

Liköör Jõhvika
18%, 0,5 l
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.

Viski Scottich
Leader
40%, 0,2 l
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.

Gin Kingsmill
38%, 0,5 l
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.

Viin Remedia Monopol
40%, 0,2 l
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.

Maitsestatud viin Viru Valge
37,5%, 0,5 l / 2 sorti
Liviko
Tähelepanu! 
Tegemist on
alkoholiga. 
Alkohol võib
kahjustada 
Teie tervist.

2.98
al 4.18

al 11.92 €/l

3.98
6.88

2.21 €/l
1.68

2.38

2.24 €/l
1.38

1.78

al 0.12 €/tk
2.98

3.88

0.01 €/leht

Jogurt Smile
(maasika)
65 g  

Kiisueine FELIX
4 x 85 g
4 sorti 
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee 3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

 KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter (32 m2) Rakvere kesk-
linnas. Tel 5347 3267

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune korter, Pikk 
37 Rakvere. II korrus, aknad hoovi poole. Hind 
26 650 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa garaaž Kohtla-Järvel, Sinivoore 18. 
Garaaž on 5,6 m pikk, laius 3,15 m ja kõrgus 2,2 
m. Ukse laius on 2,2 m ja kõrgus 1,9 m. Hind 
3700 €. Tel 522 5362

OST

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

• Ostan ahiküttega (1-3 tuba) korteri Rakveres. 
Tel 5347 7180

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

• Soovin osta maakodu Lääne-Virumaal, 
Rakverest max 25 km. Eelistame palkmaja, 
kuid oleme avatud ka teistele pakkumistele. 
Maja suurus alates 90 m2 ja krunt alates 
7000-8000 m2. Hind max 95 000 €. Kontaktid: 
tel 5630 7082 ja 5341 3042 või jannevalem@
gmail.com

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

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. Tel 5648 
6638

ANNAN ÜÜRILE

• Sõmerul renoveeritud majas II korrusel anda 
üürile alates veebruarist omaette sissekäiguga 
19 m2 tuba. Sobib ja eelistavalt kontoriks või 
väikeseks tööruumiks (õmblus, juuksur jm.) 
Helistada tel 523 6742

• Üürile anda 1toaline korter Rakvere kesklin-
nas. Tel 5347 3267

• Anda üürile 1toaline mugavustega korter
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Üürile anda 1toaline möbleeritud kõigi 
mugavustega korter Rakveres, II korrus. Tel 
520 6145

• Üürile anda või müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus (tuba, köök, vannituba, esik, 
pakettaknad, turvauks). Tel 5680 1956

• Üürile anda 2toaline mugavustega korter
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Rakvere  kesklinnas anda üürile 2toaline
kõigi mugavustega korter. Üür 215 €/
kuus, lisanduvad kommunaalmaksed. Info 
telefonil 5341 5250

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega möblee-
ritud korter Rakveres Tööstuse tänaval, vesi 
õues. Üüri hind 130 € + kommunaalmaksud. 
Info tel 527 0058

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Renault Megane Scenic, 2001. a, diisel, 
1,9, 75kW, ökonoomne, esivedu. Hind 1100 €, 
tingi. Tel 5981 3162

• Müüa Volkswagen Touran, diisel, 2003. a, el. 
aknad, püsikiirusehoidja, 2x istmesoojendus, 
kärukonks, ökonoomne.  Lisainfo tel 5569 2057

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid igas seisukorras! Raha kohe kätte! 
Vajadusel kustutame registrist! Helis-
tage julgelt, maksan rohkem! Tel 5355 
5848

• Ostan seisvaid autosid ja romusid! 
Ostan ka neid mida lammutus ei soo-
vi. Sularaha kohe kätte! Vajadusel re-
gistrist maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. Tel 5631 
1001

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

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

• Ostan igasuguses seisukorras vanu sõidu-
keid, vanaaegseid sääreväristajaid, tsik-
leid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, 
delta) jne. Maksan head hinda!  Tel 5388
 4499

• Ostan Toyota marki sõidukeid. Võib 
pakkuda absoluutselt igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Sobivad veel Nissan 
Almera, Sunny, Primera, King Cab, 
Pick up, Mitsubishi L200, L300, L400 või 
Pajero Sport, Mercedes 190D, sprinter 
või vanemad MB bussid. Paku julgelt 
telefonil 5896 1576

• Ostan igas seisukorras sõiduautosid, 
maastureid ja kaubikuid. Paku julgelt 
telefonil 5309 2650. Raha kohe kätte!

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, avariilised, 
heas korras, romud jne. Huvi pakuvad ka vene 
autod. Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head hinda! 
Tel 5357 7108

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe järgi. 
Arveldamine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5438 0594

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Huvi pakuvad 
ka vanad autod ja uunikumid! Vajadusel 
puksiir! Arvelt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku julgesti! Tel 5565 
9595

• Sõidukite kokkuost. Pakkuda võib kõike! 
Raha kohe kätte! Tel 553 3060/info@carus.ee

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

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

• Auto remont ja varuosade müük 
ning paigaldus, hinnad soodsad ja tarne 
kiire. Pajustis, Naaritsa 3. Info tel 5627 
3336

VEOTEENUS JA RENT

• Puksiirteenus. Kandevõime 4 tonni. 
RIXMA VEOD OÜ. Tel 526 4376

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel (2,45 x 
9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 x 2.35 KJ 
7200). Tel 513 2021

• Veo- ja kolimisteenus ka kolu vedu prügi-
mäele. Tel 506 1547

• Veoteenus kaubikuga, võimalikud ka Eesti 
sisesed kullerveod. Tel 5333 4774

Tõste-veoteenus. 
Tel 524 6521

KAEVETEENUSED

• Kaevetööd miniekskavaatoriga ja 
veoteenus. Tel 520 8818
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ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

* 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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

FEKAALIVEDU

• 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

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

• Biopuhastite paigaldus. Santehnilised 
ehitus- ja parandustööd. Biopuhastite, 
septikute paigaldus. Küsi pakkumist ha-
jaasustuse programmile! Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. 
Eramajas, korteris kui ka tootmishoo-
nes. Tehnosüsteemide hooldus, remont 
ja diagnostika. Eriväljasõidud 7 päeva 
nädalas. info@watercat.ee, tel 5697 9409

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Santehnilised tööd. Tegelen torutöödega. 
Paigaldan san-seadmeid. Teostan kanalisat-
siooni ummistuste likvideerimist. Tegelen ka 
hooldustöödega. Oman pikaajalist kogemust 
torutööde valdkonnas. Olemas ka riiklik 
kutsekvalifikatsioon antud erialal. TalMaLi 
OÜ, Talis Kirs, talmarou@gmail.com, Tel 5340 
8550

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. Tel 5840 0240

• Teostame elumajade, korterite, vannitubade 
ehitus- ja remonditöid. Tehtud töödele garan-
tii. Tel 518 7979

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

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele remon-
ti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Üldehitus, katusetööd, siseviimistlus, 
vannitubade ehitus. Pottsepatööd, fassaadid 
(puit), plekikantimisetööd, korstnamütsid jms. 
Torutööd. kevinotti0@gmail.com. Tel 5907 4076

• Maalritööd, trepikodade remont, fassaadi-
de värvimine, üldehitus, renoveerimistööd.
Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

• Teeme kõiki ehitus- ja remonttöid nii era-
mutes kui korterites: vannitoad, siseviimist-
lus, soojustamine, fassaadid, vundamendid, 
terrassid, katused jne. Samuti santehnilised 
tööd. Hinnad taskukohased. Küsi julgelt. Tel 
5808 5965

• Ehitus ja remondimees ootab pakkumisi. 
Tegelenud 20-aastat ehitus ja remonditöödega, 
olemas auto + haagis 3 x1,5 m + tööriistad. Töö 
kvaliteedi ja alkoholiga muret pole. Oodatud 
ka väiksemad tööd jne. Kipsitööd, maalritööd, 
plaatimine, torutööd, uste ja akende vahetus, 
laed, põrandad, ventilatsioon, tänavakivi pai-
galdus, terrassid jne. Tel 5553 8686, vaikne15@
gmail.com

• Ehitus, viimistlus ja remonttööd (plaati-
mine, pahteldus, parkettitööd). Tel 504 5560

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. 
Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

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

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

• Teostame avatud ja suletud pooriga 
pur vahuga soojustamist. Vundamendid, 
seinad, katused ja sõidukid. Vähenda oma 
küttekulusid juba nüüd, võta ühendust ja 
küsi pakkumist! e-mail: ykspur@gmail.
com. Tel 516 4647

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

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

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. Tel 
522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

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

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

MUUD TEENUSED
• OÜ Häcke Rakvere pansionaat Kuldne Sügis 
pakub ööpäevaringset lühi- ja pikaajalist üld-
hooldusteenust. Info tel 5887 4558. OÜ Häcke
Paide eakatekodu pakub ööpäevaringset lühi- 
ja pikaajalist üldhooldusteenust. Tel 5342 2248

• Teostame lumekoristust koos jää-
purikate eemaldusega katustelt. See 
on vajalik, et tagada eelkõige ohutus ini-
mestele, kui ka varale, vältides ka katuse 
sissevarisemise ohtu. Samuti teostame 
lumekoristust hoovides ja kõnniteedel. 
Konkreetse pakkumise ja lisateabe saa-
miseks võtke ühendust alltoodud kontak-
tandmetel. KMForest Group OÜ. Tel +358 
46647 0606 (Whatsapp), kmforestgroup@
gmail.com 

• Pakume halumasina teenust alates 12 €/
tihumeeter. Tel 5390 0545

• Kogemustega kõrgharidusega raamatupidaja 
osutab fi rmadele raamatupidamisteenust. Tel 
55686 385, 5688 7448; e-mail: benedicion2@
gmail.com

• Raamatupidamine väikeettevõttele. Majan-
dusaasta aruanded, ka FIE E-vorm. rp.rehnut@
gmail.com. Tel 5331 6710
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

www.kuulutaja.ee kuulutused.kuulutaja.ee

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
(suure 8-tollise rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 
CC (1600 €), 200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D 
lastele 60CC (400-425 €).
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega; 
140CC (1200 €); 150CC (1200 €) - õliradiaator. 
KROSSIKAD lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €)
250CC 19-21 tolli (1950 €)
• Elektristarter
• Spido
• Tuled, suunatuled
• Peeglid
• 5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (Hind 375 €) ATVle (300 €), krossikale 
125CC (260 €). 4T, 2T 50CC (425 €)

•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 165 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

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

Katuste lumekoristus ja 
jääpurikate eemaldus. 

Tel 5553 0770

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770

NAISTE- JA MEESTEJUUKSURID
5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK
Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

Võtame tööle naistejuuksuri. 
Tel 5897 9293

• Massaažiteraapia 100 minutit. Popu-
laarsust koguv Booster Teraapia 100 minu-
tiline massaaž kõigest 49 €. Hinnavõit 26 
€ kehtib kuni 30.03.2022. Broneeri aeg: tel 
5813 2913. http://www.boosterbotanics.ee

• Manuaalteraapia. Kui teil on: seljava-
lud, kaelavalud, peavalud, õlavalud, käelii-
gese valud, puusa valud, jala liigesevalud, 
käte ja jalgade tundlikkuse langemine, 
rindkere valud, üldised lihaskrambid, 
lihaspinged, lihasvalud; sporditraumad, 
rühiprobleemid. Siis kutsume teid meie 
manuaalterapeudi vastuvõtule! Eelregist-
reerimine tel 5880 4094

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. Tel 
506 1547

• Koristan ära teie vanaraua keldritest 
ja õuedelt, kaasa arvatud auto akud, vana 
auto dokumentidega ja  kodutehnika. 
Tel 5672 7600

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodushin-
naga. TASUTA konsultatsioon. Calidum OÜ. 
Tel 5818 0046

• Soodsad kasutatud äriklassi sülearvutid. 
Sülearvutid24.ee pakub laia valikut kasutatud 
äriklassi sülearvuteid soodsate hindadega. Kõik 
sülearvutid on kontrollitud, puhastatud ja värs-
ke operatsioonisüsteemiga varustatud. Tasuta 
kiire transport (1-2 päeva), aastane garantii ja 
järelmaksuvõimalus. Valikuga saab tutvuda ja 
tellimusi vormistada veebiaadressil sülearvu-
tid24.ee või helistades 5886 6446. Kokkuleppel 
saab arvuteid ka näha ja katsuda Rakveres

• Arvutite hooldus ja remont. Printerite müük, 
hooldus ja rent. Kohapeal suur valik kvaliteet-
seid, soodsa hinnaga analoogtoonereid. Alates 
31.01.2022 uus aadress E. Vilde 3, telefon 553 
5475, meiliaadress info@itsalong.ee

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus ja 
remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite ost ja 
müük. Utiliseerime vana elektroonikat. Helis-
ta juba täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

KODU

• Kui mõni korvipunuja on huvitatud vitspaju
(kultuurpaju) vitstest, siis võib võtta ühendust. 
Tel 524 7736

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5672 7175

• Müüa täiskomplektne laifi lm kinoprojektor
UKRAINA, kitsasfi lm projektor LUTŠ ja muud 
fototehnikat. Tel 508 6959

• Müüa sõjaaegsed ajalehed (OMA RADA 
RINDELEHT) 1943-44. a. Tsaariaegseid
ajalooliseid raamatuid; nõukaaegset tehn. 
kirjandust ja lasteraamatuid, kalendrid, 
marke, märke ja muud kila-kola. Tel 508 
6959

• Müüa väga heas korras tööstusõmblusmasin
Minerva sik-sak suure pooliga ja väike maailma 
parim saksa TEXTIMA „Veritas“, õmbleb hästi 
paksu kui õhukest. Vajadusel toon kohale. Tel 
517 4186

• Müüa lumepuhur Titan, bensiin, lintidega. 
Tel 557 5132

• Kas kellelgi on pakkuda vanu propaani
ja hapniku balloone? Palun helistada. Tel 
5678 0335

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid esemeid, 
ka mööblit ja väärismetalle. Tühjendusostud 
majapidamiste likvideerimisel. Raha kohe, koju 
kutsed tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakve-
re. Tel 324 0542, 528 2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaasid, 
pitsid jne. Pakkuda võib kõike. Tel 507 9984

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

• Ostan värvilisi tarbeklaasi vaase, maksan 
kuni 160 € vaasist. Paku julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõusid,- too-
teid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 7175

• Ostan ENSV ja NLIIDU aegseid autasusid ja 
märke. Tel 510 7541

• Ostan Norma ja Tarbekaasi tooteid
ning vene 1/43 mudeleid. Tel 529 1288

• Ostan teie seisma jäänud korraliku välisukse, 
puidust või metallist; akna; kuiva põranda-, 
voodrilauda. Tel 5801 9086 

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid. Tel 5607 6805

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab ja 
hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa või kondit-
sioneeri, siis küsi meilt pakkumist! Õhksoojus-
pump on väga mugav ja säästlik küttelahendus. 
Tasuta konsultatsiooni tel 5662 2050 või http://
www.rakverekliima.ee. Meil on lühike ooteaeg!

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 55 
€/rm, saadaval ka sangleppa ja kaske. 
Puud on laotud 5 m3 alustele, hind alates: 
hall lepp 280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vastavalt kliendi 
soovile. Transport hinnas. Tel 5347 7664, 
Erko, Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, koos kohale 
toomisega. Tel 514 3328

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepapuid 
(40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 3,50 €/kott ja kasel 4 €/kott. 
Tel 505 1528

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuid, 
pakkuda ka 30 cm 40 L võrgus kuivi. Tel 
5554 6093

• Müüa 30cm kase küttepuud võrkkotis, kott 50 
l. Koti hind 3.50 €. Info tel 5349 5103

• Müüa erinevaid puitbriketti, Premium 
pelletit 6/8mm, kivisüsi 25/1000 kg, transport 
hinnas. Tel 5390 0545

EHITUS

• Ostan karprauda laiusega 100-200 mm, 
kogupikkusega 38 jm, võib olla kasutatud. Tel 
517 9257, heinoveod@heinoveod.ee

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla Talu söögikartulit „Gala“ ja 
„Laura“. 30 kg võrk. Hind 15 €. Müüa ka seemne
suurust- ja praak kartulit, hind kokkuleppel. 
Vedu. Info tel 514 1338

• Müüa sõelutud musta mulda, asukoht 
Rakveres, lisainfo telefonil 526 1408

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

• Ostan traktori LTZ-55A, T-40AM, T-40M. 
Tel 5687 5845

• Ostan dokumentidega MTZ 82 – hea kui KUN 
kopaga. Võimalik vahetus T-40 AM vastu + 
komp. Tel 5836 4842

OSTAN 
MTZ 82/820 
TRAKTORI.

TEL 5611 1320

VANAVARA

• Ostan erinevat vanavara: raamatuid, 
tehnika ajakirju, mööblit, rahasid, 
ordeneid, rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, kellasid, fototehnikat, fotosid, 
albumeid, raadio, lauanõusid, ehteid 
ja palju muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

• Ostan vanu kellasid. Ei pea olema 
töökorras! Võib pakkuda ka hambakulda 
või üksikuid kuld ja hõbe ehteid - ka 
sulatuseks. Kõik muud vanad esemed ka 
huvitavad! Tel 5872 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rinna-
märke, medaleid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju muud. Kõik 
vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-serviise
(ka üksikuid). Vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvitavad 
ka lauanõud, vaasid, karpidega lusikad, 
raamatud, seinamaalid, ehete karbid, 
kujukesed ja muud ilusad vanad asjad. Tel 
5356 0761, Liina
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis ning 
Kuulutuste Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst 

kuulutus@kuulutaja.ee
 

Helista 32 25 093
 

Toimetusse tulek kokku leppel 
Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a 

asuvas Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  iga 

päev 10-22

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,68 0,80

Roheline sibul kg 7,00

Küüslauk kg 10,00

Mugulsibul kg 2,50

Peakapsas kg 0,80

Hapukapsas kg 2,50

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 2,50

Mesi kg 7,00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg/kott kott 7,00

Värske räim ja kilu kg 1,50

HINNAD RAKVERE TURUL 27. JAANUAR 2022 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

TALVEL AVATUD KÖÖGIVILJA KIOSK 10.00  14.00

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Sügav kaastunne Dmitrile perega 
kalli venna

ANDREI TAKOVENKO
kaotuse puhul. 

Kunda Koidu 85 
majaelanikud

 Sügav kaastunne omastele kalli 
 LIDIA JEŠTOKINA

 kaotuse puhul. 

Kunda Koidu 85 
majaelanikud

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust vanakraami ja kila-kola, viina ära teie 
mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. Tel 
503 1849

TEATED

• Juuksuriäri Sik-Sak Ilusaks võtab kliente 
vastu uuel aadressil - Laada 37, Rakvere II 
korrusel Olete oodatud! Juuksurid Riina, Niina 
ja Heli ootavad teid! Tel 322 3978, 5592 1911

• Taaskasutuskauplus Maara Rakveres, 
Laada 14- (vana Turuhoone, Turukau-
bamaja ja Keskväljaku vahel) - Müügil 
kevad/sügis ja talvesaapaid lastele, 
naistele ja meestele

TUTVUS

• 57-aastane mees Rakverest otsib sobivas 
vanuses naist, kellele meeldib elada maal. Tel 
5677 8596, õhtuti

• Tutvun üksiku pikemat kasvu naisega va-
nuses 60, kes oleks hea perenaine, Rakveres. 
Tel 554 6490

• 70-aastane naine tutvub mehega vanuses 70-
80, Kiviõlist, Rakverest või Jõhvist (huvi: loodus, 
kunst, meri). Tel 5616 1594

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Ka ravikindlustamata naised on 
oodatud emakakaelavähi sõeluuringule

A lanud emakakaelavähi enne-
tamise kampaaniaga juhivad 
Eesti Vähiliit ja Eesti Hai-

gekassa naiste ja avalikkuse tähele-
panu emakakaelavähi ennetamise 
ning varase avastamise tähtsusele. 
Uuringutele on oodatud kõik, nii 
ravikindlustatud kui ka ravikindlus-
tamata naised, kes kuuluvad 2022. 
aasta sihtrühma ehk kõik naised, 
kelle sünniaasta on 1957, 1962, 
1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992.

Eestis on emakakaelavähi haiges-
tumuse ja suremuse näitajad mitme-
te Euroopa riikidega võrreldes väga 

kõrged ning emakakaelavähi esi-
nemisesagedus aina kasvab. 2019.a 
haigestus Eestis 161 naist emaka-
kaelavähki (Tervisestatistika- ja uu-
ringute andmebaas). 

Emakakaelavähi esinemine on 
sagenenud nooremate naiste hulgas 
– juba 30. aastastel naistel. Haigestu-
mise kõrgpunkt on 40.-64. eluaastal. 
Emakakaela vähieelne seisund võib 
kesta 10−15 aastat, kuid on ka kii-
resti arenevaid vorme. 

Õigeaegselt avastatuna on see 
haigus kergesti diagnoositav ja ravi-
tav. Emakakaelavähki haigestumust 

ja suremust on võimalik vähendada 
ka haiguse peamiseks riskiteguriks 
peetava sugulisel teel leviva papil-
loomiviiruse (HPV) vastase vaktsi-
neerimisega. 

Uuringule kutsutakse 30−65-aas-
tased naised iga viie aasta järel. Uu-
ringul osalemiseks ei pea kutset oo-
tama jääma vaid sihtrühma kuuluja 
võib registreeruda juba täna. Kutse 
on leitav ka patsiendiportaalist di-
gilugu.ee. 

Emakakaelavähk on algul kae-
busteta, seetõttu tulebki naistel käia 
tegemas HPV-testi. Naistearstid 

soovitavad emakakaelavähi enneta-
miseks ja varaseks avastamiseks: 
• regulaarset kontrolli naiste-, pe-

rearsti või ämmaemanda juures
• emakakaelavähi sõeluuringul osa-

lemist 
• HPV kui peamise emakakaelavähi 

riskiteguri vastast vaktsineerimist
Sõeluuringus osalemiseks palu-

me helistada sobivasse teenust osu-
tavasse terviseasutusse. Kontaktid 
leiab kutselt või Eesti Haigekassa 
kodulehelt.

Kuulutaja

Igemete unarusse jätmine võib 
viia hammaste väljalangemiseni
On tõsiasi, et ainuüksi kaks korda 
päevas hammaste harjamine suu-
tervist ei taga ning hammaste ja ige-
mete muresid eemal ei hoia. Benu 
apteeker Margot Lehari jagab nõu-
andeid, kuidas igapäevast suuhool-
dust täiuslikumaks lihvida, et ham-
maste ja igemete probleeme vältida 
ning kuidas tõsisemaid suutervise 
muresid leevendada.

Pärnu Ristiku Benu apteegi pro-
viisor Margot Lehari sõnul saavad 
hammaste ja igemete probleemid 
enamasti alguse puudulikust suu-
hooldusest. „Kõige suuremaks mu-
reks on puudujäägid igapäevases 
suuhügieenis, kui ei pesta korra-
likult kaks korda päevas hambaid 
ning ei puhastata keelt ja hamba-
vahesid,“ rõhutas proviisor. Ta lisas, 
et hommikuse hambapesu võib teha 
nii enne sööki kui ka 20-30 minutit 
pärast einestamist, kui sülg on jõud-
nud oma töö teha ja on happerün-
naku neutraliseerinud ning hamba-
email taas harjamiseks piisavalt tu-
gev. 

Õhtusele suuhooldusele tuleks 
proviisori sõnul erilist tähelepanu 
pöörata ning hoolega puhastada 
nii hambad, hambavahed kui ka 
keel. „Enne magamaminekut on 
oluline hambad hoolikalt harjata ja 
niiditada või harjakestega hamba-
vahed puhastada. Hambaniiti võiks 
ja peaks juba 20-aastaselt kasutama 
hakkama,“ selgitas Lehari. Hamba-
niit või vahede harjakesed aitavad 
eemaldada suure osa bakteritest 

igemete ja hammaste vahelt. Ära 
ei tohiks unustada ka keele puhas-
tamist, sest sinna kuhjub palju eri-
nevaid baktereid, mis võivad näi-
teks igemepõletikku põhjustada. 
Suuvee kasutamist soovitab pro-
viisor vaid neile, kellel on suu limas-
kesta või hammastega probleeme, 
näiteks igemepõletiku, suuhaavan-
dite või -kuivuse korral.

Suutervise vaenlased: 
hambakatt ja erosioon
Hambakatt tekib paratamatult toi-
duga kokkupuutel suus olevatele 
kõvadele pindadele, nii hammastele 
kui ka proteesidele. „Hambakatt on 
nagu biokile, mida ei saa eemaldada 
pelgalt sülje ja neelamisega. Mida 
pikemaks venib ajavahe eelmise ja 
järgneva hambapesu vahel, seda 
bakteriterohkem ja paksem on ham-
bakatt,“ selgitas Lehari. „Ladestuv 
hambakatt tekitab hambakivi ning 
see omakorda igemepõletikku.“   

Apteeker rääkis, et hambakatu 
tekkimise kiirus on inimestel eri-
nev, kuid seda tekib palju näiteks 
breketite kandjatel ja inimestel, kel 
on raskusi hammaste eest hoolit-
semisel või neil, kellel on hambad 
väga viltu. Hambakatu tekke vähen-
damiseks on välja töötatud spetsiaal-
sed antibakteriaalse toimega ham-
bapastad ja suuveed. Oluline on ka 
regulaarne hambaharja vahetamine.

Lisaks hambakatule ohustab pro-
viisori sõnul suutervist happeliste ja 
gaseeritud magusate jookide tarbi-

misest tingitud erosioon ehk ham-
maste kõva koe pehmenemine.

„Hammaste erosioon on happest 
tingitud hambaemaili vähenemi-
ne ja hammaste kulumine,“ selgitas 
Lehari. Lisaks gaseeritud ja magu-
sate jookide sagedasele tarbimisel on 
proviisori sõnul hammaste erosioo-
nist rohkem ohustatud ka teatud 
krooniliste haiguste all kannatajad ja 
ravimite tarvitajad. 

Erosiooni kahjustuse süvene-
mise peatamiseks ja hambaemaili 
taastamiseks on soovitav kasutada 
spetsiaalset hüdroksüapatiiti sisal-
davat pastat. „Hambaemail sisaldab 
loomulikus olekus hüdroksüapa-
tiiti ning selle sama ehitusmaterjali 
kasutamine annab häid tulemusi 
erosiooni kahjustuse korral,“ lisas 
Lehari.

Igemepõletik nõuab 
kohest tegutsemist
Tõenäoliselt on enamik inimesi ko-
genud igemepõletikku ehk gingivii-
ti, mil igemed punetavad, veritsevad 
ja on valulikud.  Proviisor rõhutas, 
et igemepõletikku tuleb kohe ravi-
ma hakata, siis on ravi kiire ja tule-
muslik. „Kui aga igemepõletik ravi-
mata jätta, võib põletik sügavama-
tesse kudedesse liikuda ja põhjustada 
kroonilist haigust - periodontiiti, 
mis võib viia hammaste väljalange-
miseni,“ rääkis Lehari.

Igemepõletikku aitab vältida ja 
kontrolli alla hoida hoolikas puhas-
tamine, eelkõige usin hambaniidi ja 

hambavaheharjade kasutamine ja 
hambakivi eemaldamine. „Igeme-
põletiku ennetamiseks tuleks ham-
bakivi regulaarselt suuhügienisti 
juures eemaldada, sest seda tekib ka 
igeme ääre alla, kus seda ei märka,“ 
rõhutas Lehari iga-aastase suuhü-
gienisti külastuse olulisust. Igeme-
põletiku leevendamiseks soovitas 
proviisor kasutada intensiivset ige-
megeeli, hambapastat ja ka suuvett, 
mis sisaldavad  kloorheksidiini, ok-
tenidiini või piimhappebaktereid, 
teepuuõli või teisi looduslikke anti-
septilisi aineid.

Apteeker paneb südamele, et ise 
põletikku ravides tuleks hoolikalt 
järgida pakenditel olevaid juhiseid. 
„Näiteks on kloorheksidiini puhul 
oluline suurema kontsentratsioo-
niga ehk 0,12 ja 0,2 protsendilisi 
tooteid kasutades meeles pidada, 
et seda ei tohi teha järjest üle seits-
me päeva. Lisaks ei tohiks suuvesi 
sisaldada alkoholi ning enne ravi-
veega loputamist tuleb suu tavalise 
veega üle loputada, et eemaldada 
pasta või verejääke, nii kinnitub 
raviaine paremini hammastele  ja 
igemele. Piimhappebakteritega suu-
hooldusvahendeid ja looduslikke 
pastasid  võib kasutada pikema aja 
jooksul ja ilma pausideta,“ selgitas ta.  
Selleks, et hambad ja igemed oleksid 
korras ning probleeme võimalikud 
vara avastada ja ennetada, soovitas 
proviisor korra aastas külastada nii 
hambaarsti kui ka suuhügienisti.

Kuulutaja
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VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA

OTSE TOOTJALT, MEIE MEISTRITE VALMISTATUD

HAKKLIHAD, NITSLID, VORSTID JA GRILLTOOTED
Š

www.omaporsas.ee

- Vaala keskuses Rakveres
- Klooga mnt 5a Tabasalus
- Balti Jaama ja Mustamäe turul

Ootame sind meie lihapoodides:

Kampaania
sealiha 3.99
Äädika
šašlõkk 7.49

€/kg

€/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA

OTSE TOOTJALT, MEIE MEISTRITE VALMISTATUD

HAKKLIHAD, NITSLID, VORSTID JA GRILLTOOTED
Š

Väike-Maarja seltsimajas
30. jaanuaril kell 19.00

Väike-Maarja seltsimajas
30. jaanuaril kell 19.00

Puiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-VirumaaPuiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-Virumaa

Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.isovent.ee   I   isovent@isovent.ee
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