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Rakvere linnavalitsuse uus 
koosseis on olnud ametis 
nüüdseks üle kolme kuu. Uu-
risin linnapea Marko Tormilt 
ning abilinnapeadelt Triin 
Varekult ja Neeme-Jaak Paa-
bult, kuidas sisse on elatud ja 
mida loodetakse valitsemis-
perioodi jooksul korda saata.

Mis teid uude ametisse astu-
des enim üllatas?

Marko Torm: Minu jaoks 
oli sisseelamine lihtne. Koge-
mus maakonnas toimetades 
tuli kindlasti kasuks – suht-
lusvõrgustik laienes, ja linna-
valitsusse naastes kandus eri-
nevate koostööprojektide 
kaudu saavutatud enesekind-
lus sellesse ametisse üle. Sis-
seelamine võttis sisuliselt 
kaks päeva – siis oli tunne, et 
täiesti „omas kausis“.

Aga kõige positiivsem ülla-
tus oli see, kuivõrd hästi see 
poliitiline meeskond kokku 
sulas. Me oleme väga erineva 
elukogemuse ja erinevate 
valdkondade inimesed, see, et 
oleme kohe algusest peale üh-
te jalga käima hakanud, on 
ülioluline. Nii head koostööd 
ma ei eeldanud.

Triin Varek: Olen täitsa 
nõus Markoga. Kuigi üksteist 
me teadsime varasemalt, koos 
töötanud ju ei olnud. Ühise 
asja ajamine on olnud väga 
positiivne kogemus. Mulle 
meeldib just see, et kui ma et-
tevõtluses olles toimetasin ja 
otsustasin üksi, kellegagi eriti 
midagi arutada ei saanud, siis 
siin on meeskond.

Negatiivseid üllatusi ei saa-
gi otseselt välja tuua, aga seda 
ütlen küll, et abivajajaid on 
meil kahjuks väga palju. Kurb 
on, kui tead, et ei saa kõiki ai-
data.

Neeme-Jaak Paap: Minu 
jaoks oli ikka üllatusi seinast 
seina – kõik oli üks suur ülla-
tus ja hoopis teine maailm. 
Ma ei ole avaliku sektoriga 
enne kokku puutunud ning 
erasektorist tulnuna – kõik 
oli uus ja huvitav.

Volinik olin ma küll kaks 
koosseisu enne olnud – selli-
ne pisikene poliitiline koge-
mus. Valdkond on mulle läbi 
ja läbi tuttav, selles suhtes tu-
lin hästi julge tundega ning 
entusiastlikult. Aga mis büro-
kraatiat ja dokumendihaldust 
puudutab, siis see oli minu 
jaoks hirmuäratav.

Samas tahaks rõhutada lin-
navalitsuse mõnusat õhkkon-
da ja meeskonda, mis kokku 
sai. Markot teadsin ma am-
musest ajast, aga Triinu olin 
varem näinud vaid ajalehe 
pildi pealt, me ei olnud isegi 
kohtunud enne. Nüüd on 
tunne, nagu oleks ei tea kui 
palju aastaid tuttavad olnud.

Varek: (naerdes) Sada aas-
tat.

Paap: Aga ühe negatiivse 
asja ma tooksin enda puhul 
ka välja, mis mul tänase päe-
vani rahu ei anna – ma ei saa 
enam tegeleda oma põhihobi-
ga. Pidin laste treeninggrupid 
ära andma. Lapsed jooksevad 

vastu ja küsivad, miks ma 
neid maha jätsid, ja ma ei os-
ka vastata. Kõik tuleb ikkagi 
millegi arvelt.

Torm: Eks me kõik oleme 
siia tulnud täiega panustama, 
mitte kaheksast viieni tööta-
ma. Tahaks anda nii palju, kui 
ninast ja kõrvadest purskab – 
põleme ereda leegiga. Taha-
me kiireid tulemusi kvalitee-
dis kaotamata.

Kas tööd alustades tundsite 
mõne asja puhul kohe, et 
voh seda peab kindlasti 
muutma?

Torm: Ma ei ütleks, et mi-
dagi peab otseselt muutma, 
aga kindlasti igal juhtkonnal 
on erinevad nägemused ja 
ootused inimestele. Kõige 
alus on nende ootuste selgita-
mine, sa ei saa muidu inimes-
telt midagi nõuda ega küsida. 
Meil on ju tegelikult oma ala 
tippspetsialistid siin majas 
tööl. Ja muidugi me eeldame 
kõigilt jäägitut pühendumist 
ning tahaks nii palju vinti 
peale keerata, kui vähegi ini-
mesed kanda suudavad. Aga 
just kokkulepete saavutamine 
on oluline.

Püüame teha nii, et selles 
suures institutsioonis oleks 
inimesed läbi erinevate vald-
kondade informeeritud. 
Ühest küljest, et me suure in-
fohulgaga kedagi üle ei koor-
maks, aga samas, et kui meie 
aeg siin mingi hetk otsa saab 
ja tulevad uued inimesed ning 
küsivad, kaugel üks või teine 
projekt on, siis teataks meie 
meeskonnas kohe vastust. 
Mitte nii, et info jääb juht-
konna tasandile.

Varek: Infovahetust sai 
majasiseselt kohe alustatud – 
teatud nädalate tagant kogu-
neme ja anname ülevaate, mis 
uudist. Oleme ka allasutuste 
juhte kokku kutsunud, kolme 
kuu jooksul kaks korda, et 
nad oleksid kursis, millega 
me tegeleme.

Paap: Mina puht pragmaa-
tikuna näen tegelikult mit-
meid asju, mida on vaja muu-
ta. Kindlasti me ka muudame, 
aga seda ei saa teha üle öö. On 
küsimusi, mida peab vaagi-
ma. Kiire otsustajana erasek-
toris oleksin ma juba mõned 
otsused ära teinud, aga avalik 
sektor on mulle n-ö kohale 
jõudnud – ma vastutan otsus-
te eest, mida teen ja need ei 
ole lihtsad, vaid mõjutavad 
teiste käekäiku. Minu jaoks 
on mõistetamatud sõnad „aga 
nii on ju kogu aeg olnud“.

Torm: Avalikus sektoris 
ongi üks peamine vabandus, 
et „meil on alati nii olnud“. 
Uutel inimestel on selles 
mõttes alati lihtsam süsteemi 
analüüsida.

Millised on kolm kõige sü-
damelähedasemat projekti 
või ettevõtmist, mille soovi-
te kindlasti tehtud saada?

Varek: Südamelähedane – 
see on ilus väljend. Aga ma 
arvan, et minu jaoks on ikka-
gi oluline paljuräägitud põhi-

koolivõrgu korrastamine. See 
on suur ja tähtis ülesanne. 
Palju räägitakse riigigümnaa-
siumist ja seejuures ennekõi-
ke n-ö karbist ehk tulevase 
riigigümnaasiumi hoonest. 
Aga omavalitsuse kohustus 
on ikkagi väga hea põhihari-
duse tagamine. Meil kasvab 
erivajadustega laste arv – kui-
das arvestada eriliste lastega? 
Lisaks on vaja õppekavasid 
neile, kes on eriliselt andekad. 
Oluline on paika saada, kui-
das kõik põhikooli osas toi-
mima hakkab – see jääb ju nii 
pikkadeks aastateks.

Teist ja kolmandat punkti 
on siia järgi raske nimetada, 
aga kindlasti sotsiaalvaldkond 
tervikuna – raha on ju alati 
vähe. Minu lemmikteema on 
põlvkondade sidusus – kuidas 
leida noortele ja eakatele 
ühistegevusi. Eakatele on 
põlvest põlve kandunud nii 
palju oskuseid ja mälestusi, 
mida tuleks noortele edasi 
anda.

Kolmanda teemana nime-
taksin puudega inimeste toe-
tuseid. Toetussumma, mida 
makstakse kodus lähedast 
hooldavale inimesele, on liht-
salt niivõrd väike. Tegelikult 
meie oma linnas ei ole neid 
inimesi nii palju ja oleks tore, 
kui leiaksime võimaluse toe-
tuseid tõsta või siis leida tugi-
isikud, kes aitaksid. Tegeli-
kult ma arvangi, et inimene ei 
peaks jääma ise koju hoolda-
ma, kui tal on võimalus teha 
meelepärast tööd ja saada 
väärilist palka. Iseasi, kui see 
on tema soov, ja sellisel juhul 
peaks toetusest saama nor-
maalselt ära elada. See on ko-
gu ühiskonna suur välja-
kutse – toetada neid inimesi, 
kes seda vajavad.

Muidugi lähtume oma te-
gevuses ka koalitsioonilep-
pest ja üritame sellele vasta-
valt tegevusi ellu viia.

Paap: Minu jaoks on kõige 
tähtsam saada linna taristu 
lõplikult korda. Ma tean, kui 
palju on tehtud ja kui vähe on 
veel teha, et kõikide kinnistu-
teni läheks vee- ja kanalisat-
siooniühendus. Lisaks tahan 
nii palju kui võimalik lahen-
dada sadevee probleeme – 
praegu on see Rakveres alles 
lapsekingades.

Teise asjana nimetaksin 
selle, et Pika tänava projekt 
õnnestuks. Loomulikult ka 
kõik muud ehitused, mis meil 
tulemas on – tervisekeskus, 
loodetavasti riigigümnaa-
sium, tööõpetuse maja.

Ja ma väga loodan, et ka 
mõned erasektori ettevõtetel 
plaanis olevad projektid saa-
vad teoks. Konkreetselt ma 
neid veel ei nimetaks, sest 
plaanid on alles nii jutu tase-
mel, aga tahaksin, et need 
käima läheks. See tooks Rak-
veresse midagi sellist, mida 
siin veel ei ole.

Lisaks, mida ma pidevalt 
hingest loodan, et lennuvälja 
tööstusala lõpuks hoo sisse 
saaks.

Torm: Mina toon välja 

kaks eesmärki. Esiteks hästi 
üldine ja pigem pehme 
teema – seesama infoliikumi-
ne. On ülioluline, et meie lin-
naruumis teataks, mida, mil-
lises järjekorras ja miks te-
hakse. Ühtlasi, et oma inime-
sed ei mõtleks linnavalitsu-
sest kui millestki kaugest ja 
kõrgest, kuhu minna ei julge-
ta.

Teiseks rõhutaksin seda, et 
Rakverel oma kümne ruutki-
lomeetriga pikka helget tule-
vikku ei tule. Peame mõtlema 
suuremalt. Rakvere posit-
sioon paraneb läbi selle, kui 
oleme suuremad. Kuigi suu-
rus ei ole ainuke argument, 
julgustaksin siiski koostöö-
partnereid väljapoolt linna 
samuti laiemalt mõtlema. Ega 
inimesi ei huvita üldjuhul vä-
ga linna-valla piirid. Nemad 
tahavad ühesuguseid heal ta-
semel teenuseid ja hüvesid 
ning et kõik oleks lihtne ja 
arusaadav.

Ma arvan küll, et kui meil 
õnnestuks esiteks Rakvere 
vallaga (miks mitte ka Haljala 
vallaga) seljad kokku panna, 
ja leida ühisosa, siis kõik ai-
nult võidaksid sellest. Ka näi-
teks tõukefondidest raha 
taotlemisel oleks suurema 
elanike arvu ja territooriumi-
ga meie hääletoru kuulda-
vam. 

Pikas perspektiivis on kõi-
ge olulisem küsimus, miks 
peaks inimene tahtma siia 
kolida. See on valitsemistsük-
lite ülene – peame julgema te-
ha otsuseid kümne aasta pers-
pektiivis.

Mida juubeliaasta puhul lin-
naelanikele pakute?

Varek: Kui ma siia ametisse 
tulin, siis tõdesin, et meil ei 
ole selleks ajaks palju üritusi 
plaanitud. Hiljem selgus, et 
üritusi siiski on, aga paljud ei 
ole linnarahvale mõeldud, 
vaid näiteks koolide ja laste-
aedade sisesed.

Nüüd on aga hea meel öel-
da, et teoks saab näiteks sei-
namaalingute projekt – põhi-
kool, sotsiaalkeskus ja reaal-
gümnaasium saavad EV100 
raames vahvad seinamaalin-
gud.

Lisaks kingib linn elanikele 
kontsertsarja, mis algab 13. 
märtsil. Kontserdid toimuvad 
volikogu saalis ja osalemise 
eest tuleb maksta sümboolne 
tasu, seda lihtsalt seetõttu, et 
ruum ei mahuta lõputult pal-
ju inimesi ja nii saab kohti 
piirata.

Eesti Varariigile pühenda-
tud üritus toimub ka seoses 
linnapäevadega – korraldame 
kooslaulmise päeva Rahva-
aias.

Kultuurisündmusi leiab 
aset veel mitmeid, läbirääki-
mised käivad. Tuleb reklaami 
jälgida.

Ja loomulikult tegevused 
24. veebruaril.

Liisi Kanna

Rakvere linnajuhid soovivad infovahetust tõhustada
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13. veebruari õhtul toimus Rakvere Aqva Ho-
tels & SPA Konverentsikeskuses Eesti Kesk-
erakonna poolt ellu kutsutud 101 rahvakoh-
tumist, mis on osa EV 100 programmist. Üri-
tust väisasid haridusminister Mailis Reps ja 
riigihalduse minister Jaak Aab.

Seidi Lamus-Tšistotin

kondi – ei haridust, kultuuri 
ega ka sotsiaaltoetusi. Samas 
saatis Väinaste ka valitsuse 
suunas kriitikanoole: „Kui va-
litsust oleks juhitud nagu et-
tevõtteid, oleks Eesti juba 
heaoluriik. Kui enda ümber 
ringi vaatate, siis mõistate, et 
nii see ju ongi.“

Paneelarutelus tõstatatud 
ettevõtete toetuste teema aga 
tekitas vastakaid arvamusi. 
„EAS-i toetused on praegugi 
alustavale ettevõtjale olemas, 
kuid need võiks lähtuda re-
gioonist,“ ütles Peep Vassil-
jev. Ka Urmas Laht toetas 
põllumajanduse edendamist 
läbi erisuste, mis lähtuvad 
piirkondadest. „Samuti oleks 
vaja riigipoolset toetust eks-
portturgudele sisenemisel – 
et seal, kuhu kaupa soovitak-
se turustada, oleks kohapeal 
inimene, kes seda teha ai-
taks,“ lisas Laht.

Kui diskuteerijate seas oli 
kuulda palju poolehoidu 
EAS-i väikeettevõtjate toe-
tuste tõhustamiseks, siis Lää-
ne-Virumaa suurim tööanda-
ja Oleg Gross lausus, et kui 
kõik küsivad toetusi, siis ta ei 
kujuta ette, kust see raha tule-
ma peaks. „Näen toetuste pu-

hul probleemina seda, kui 
neid antakse punktisüsteemi 
alusel. See, kes jääb joone alla, 
ei saa midagi, kes joone peale, 
saab – nende vahe on hinda-
mise küsimus. Nüüd aga tekib 
tohutu konkurentsieelis,“ tõi 
Gross välja toetuste valu-
punkti.

„Mitte, et toetused ära jääk-
sid, vaid tulebki arvestada re-
gionaalsust. Näiteks Ida-Vi-
rumaal on hädasti vaja töö-
kohti ja siin võiksidki olla 
maksuerisused,“ toonitas 
Gross. „Samas ei tohiks teha 
vahet, kas tegu on suur- või 
väikeettevõtjaga, sest inime-
sele pole oluline, kelle juures 
ta töötab, vaid palju palka 
saab.“

Nii keskkonnapoliitika kui 
majandusvaldkonna esinda-
jad jäid paneeldiskussioonis 
ühele meelele, et Eestis tuleks 
tõsiselt mõelda põlevkivi vää-
rindamisele ja tänase ebaots-
tarbeka kaevandamise muut-
misele. Tuumaenergia kasu-
tuselevõtu küsimuses saalist 
ühtegi protestihäält kuulda ei 
olnud.

Valitsusparteile tehti veel 
ettepanekuid haridus-ja 
noorsootöö vallas – valu-

punktiks oli huvihariduse 
alarahastamine, mille tõttu 
on lapsed ja noored väljas-
pool koolitunde vähe hõiva-
tud. Lahenduseks pakuti välja 
noorsootöötajate palkade 
ühtlustamine, noortele tasuta 
kultuuriürituste külastamine 
ja muud ühisüritused.

Triin Vareku poolt juhitud 
h ariduselaudkonnas aga toodi 
välja ettepanek, mis vastakaid 
arvamusi tekitas: muusika-
koolis käivad ja sporditree-
ningutel osalevad lapsed va-
bastada vastavalt siis muusika 
õpetuse või kehalise kasvatu-
se tundidest. Tapa Gümnaa-
siumi direktor Elmu Koppel-
mann põhjendas ideed selle-
ga, et lapsed, kes niigi kuluta-
vad nädalas 5-7 tundi trennile 
või muusikakoolile, võiksid 
hoopiski nende tundide ajal 
teiste õppeainetega tegeleda.

Ettepanekuid nii kultuuri, 
sotsiaalpoliitika kui ka turva-
lisuse vallas oli palju ja lõpu-
kokkuvõttes rõhutas Siret 
Kotka-Repinski, et kõik Ees-
timaal kohtumiste käigus 
kokku kogutud mõtted saa-
vad ka brožüüriks ning pari-
mad jõuavad valitsuslauale 
arutamiseks.

Mõttetalgud Aqvas.
Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

Keskerakond korraldas Rakveres mõttetalgud

Õhtu juhatasid avakõnede-
ga sisse Keskerakonna Lää-
ne-Virumaa piirkonna juht 
Siret Kotka-Repinski ning 
erakonna volikogu aseesi-
mees Mihhail Korb, kes sõ-

nas, et kokkusaamise tulemu-
sena vaadatakse kõik ettepa-
nekud hoolega läbi ning püü-
takse ka ellu viia.

Mõtteid mõlgutama olid 
saabunud Lääne-Virumaa 

inimesed erinevatest vald-
kondadest ja laudkondade te-
maatikad jagunesid järgmi-
selt: regionaalpoliitika, turva-
lisus, haridus, noorsootöö, 
keskkonnapoliitika, kultuur 
ja majandus. Kõikide tee-
mavaldkondade arutlusgru-
pid pidid välja tooma kümme 
oma ala puudutavat ettepane-
kut, mis ka ette kanti. Järgnes 
sellele aga juba paneelarutelu, 
mille peamiseks teemaks ku-
junes majandus.

Majandusvaldkonna arute-
lurühma juht Toomas Väi-
naste lausus, et ilma majan-
duseta poleks ju teisi vald-

Müstiliselt 
maagiline küünlakuu

17. veebruar 
kell 11-14

www.pohjakeskus.ee
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Erimell AS Rakveres 
pakub tööd 

teotahtelisele, ausale 
ja kohusetundlikule
LAOTÖÖTAJALE.
Kandideerimiseks 

saada oma CV 
janek@erimell.ee 

või küsi lisa 
tel 5342 8297

• Agnemi Rakennus Oy pakub pika-
ajalist ja hästi tasustatud tööd koge-
mustega üldehitajatele (maalritele, 
puuseppadele, plaatijatele, kroh-
vijatele, teemantpuurijale). Vajalik 
on soome keele oskus ja Soomes 
töötamiseks vajalikud paberid (henk.
tunnus, veronumero, roheline kaart), 
lisaks eelnev töökogemus.  Palk on 
ametlik ja vastab TES-i nõuetele. Huvi 
korral kirjutage e- maili aadressile: 
ehitasoomes@hotmail.com

• Pakkuda tööd ventilatsiooni pai-
galdajatele, tööpiirkond Lääne-Vi-
rumaa ja Harjumaa. Vajalik eelnev 
töökogemus. Tel 5100776

• OÜ Puider Pajustis pakub tööd 
tõstukijuhile ja abitöötajale. Info 
tööpäeviti 10.00–16.00 telefonil 
529 4854

• Lasila Põhikool võtab alates 1. 
märtsist 2018 tööle majahoidja 0,5 
koormusega. Kandideerimiseks 
saata sooviavaldus aadressil katrin@
lasila.edu.ee või postiaadressil Vahtra 
pst 17/1, 44401 LASILA, Rakvere vald. 
Lisainfo 528 6162

• Tehnoref Grupp OÜ võtab töö-
le tööstusseadmete lukksepa, 
kasuks tuleb inglise keele oskus. 
Tel 5694 0076

• Vajan abimeest Haljala vallas killu-
stiku vedamisel. Tel 552 7196

• Rakvere Piimaühistu otsib RAA-
MATUPIDAJAT. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee

• Põllumajandusettevõte Lääne-Viru-
maal võtab tööle lüpsiplatsi töölise. 
Vajadusel väljaõpe kohapeal. Info te-
lefonil 526 6156, sooviavaldus saata: 
kristjan@rpmt.ee

• Pakume täiskohaga vahetusgraa-
fi kuga tööd Tallinnas liikluskorral-
dusvahendite paigaldajale majutus-
võimalusega. Vajalik B-kat. juhiluba, 
väljaõpe kohapeal. Lisainfo 656 
3528, 656 3532. CV saata: signaal@
signaal.ee

• Pakkuda hea ja kindel töökoht võsa-
lõikajale. Tööpiirkond on: Harjumaa, 

PAKUN TÖÖD

• Otsime 2-aastasele lapsele hoid-
jat. Hoidu soovime argipäeviti ning 
hommikupoolikutel.  Hoidjat ootame 
lapse koju (Haljala lähistel) või hoidja 
koju (Haljala, Kunda). Tel 5342 0983 
Birgit

• 20-aastane noormees otsib tööd, 
läbitud kaitsevägi, olemas B-kat load, 
karsklane, sobib töö kullerina. Tel 
5627 8557

OTSIN TÖÖD

Võtame tööle 
CE- kategooria 

autojuhid, tööd saavad 
tsisternautojuht ja 

kallurautojuht, töö on 
Eesti sisene. 

Lisainfo telefonil 
5305 3109

Nädala keskel tegi 
Lääne-Virumaale vi-
siidi haridusminister 
Mailis Reps. Kuulu-
taja uuris ministrilt, 
mis saab Vaeküla 
koolist ja kuhu võiks 
jõuda kodutööde 
debatt.

Liisi Kanna

Teisipäeval ja kolmapäeval 
meie maakonna koole ja las-
teaedu külastanud haridusmi-
nister Mailis Reps selgitas, et 
sellised visiidid aitavad olla 
kursis ka pealinnast väljas-
pool toimuvaga ja nii saab ta 
palju tagasisidet. „Ma näen, 
millised teemad hakkavad 
korduma – millised on mure- 
ja rõõmukohad,“ rääkis Reps.

„Vestlusringidest tulevad ka 
väga konkreetsed ettepane-
kud. Praktiliselt iga paari nä-
dala tagant annan ma ka Ha-
ridus- ja Teadusministeeriu-
mile teada, kus millised arute-
lud on toimunud, mida tahe-
takse muuta ja mis on need 
asjad, mida kiideti,“ ütles mi-
nister.

Sellenädalase visiidi jooksul 
käis enim läbi riigigümnaa-
siumi küsimus. „See on Lää-
ne-Virumaal uus ja võib-olla 
ka kõige valusam arutelu – 

Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa. Ette-
võte pakub: püsivat töösuhet ja kon-
kurentsivõimelist palka, transporti/
varustust. Nõudmised kandidaadile: 
ausus ja lojaalsus, hea pingetaluvus 
ja füüsiline vastupidavus, kasuks 
tuleb eelnev töökogemus (võimalik 
on ka väljaõpe kohapeal) ning ka 
B-kategooria juhiloa olemasolu. NB! 
Viinalembestel palun mitte tülitada!!! 
Tel 5694 1250

Mailis Reps: Vaeküla kooli ei sulgeta

Haridusminister Mailis 
Reps kohtumas Kadrina las-
teaia „Sipsik“ perega. 

Foto: Liisi Kanna

mis saab teistest gümnaasiu-
mitest, mis saab Rakveres? “ 
tõdes haridusminister. Otsu-
sed gümnaasiumivõrgu kohta 
tuleb aga langetada just oma-
valitsustel.

„Lisaks jäi kõlama erivaja-
dustega laste teema, alates las-
teaedadest, kuidas neid pare-
mini toetada ja märgata,“ 
märkis Reps, tuues välja ka 
lasteaedade mure, et diagnoos 
ei ole sageli õigeks ajaks välja 
pandud.

Eriliste laste märkamise 
kontekstis tuli loomulikult 
päevakorda ka Vaeküla kooli 
tuleviku küsimus. Aga mis 
siis Vaeküla koolist saab? „Üt-
leme nii, et seda kindlasti ei 
sulgeta,“ kinnitas minister. 
Samas, konkreetse otsuseni ei 
ole veel jõutud, võimalike la-
hendustena nimetas Mailis 
Reps nii väikeseks, aga oma 
niššiga riigikooliks jäämist, 
kui ka filiaalina mõne munit-
sipaalkooli juurde liitmist. 
Viimane võimalus jäi ministri 
sõnul külastuse käigus tuge-
valt kõlama. „Arutelus otse-
selt keegi seda ei öelnud, aga 
mitmed tulid hiljem juurde ja 
laususid, et nemad isiklikult 
arvavad, et Vaeküla kool 
võiks olla ühe või teise kooli 
juures. Siis ei oleks tal erikoo-
li diplomi mainet ja sinna 
pandaks lapsi julgemini,“ sel-
gitas ta.

Lisaks tõi Reps välja silma 
jäänud tugeva usu Vaeküla 
õpetajate võimekusse. „Kõik 
ütlevad, et Vaeküla personal 
on nii hea, et ükskõik, milline 
otsus tehakse, seda kompe-
tentsi peaks maakond roh-
kem ära kasutama,“ märkis ta.

Eesti ühiskonnas laiemalt 
on viimastel nädalatel akti-
veerunud debatt koolilaste 
koduste tööde hulga üle. Ha-
ridusminister rõhutas, et tee-
ma ei ole niisama õhku visa-
tud, vaid on juba mitme aasta 

jooksul korduvalt esile kerki-
nud – laste väsimus, tervis, 
heaolu. Üheks asjaks, mille 
rolli seejuures nii noored kui 
lapsevanemad välja toovad, 
on kodutööde rohkus.

Aga millal võiks debatt te-
gudeni jõuda? Reps nentis, et 
rohked kodutööd on tagajärg 
ning oluline on välja selgita-
da, mis on probleemi põhju-
sed. „Me vajame korralikku 
analüüsi – miks me oleme 
jõudnud nii kaugele, et see on 
probleem. Kas ainekava on 
üle paisutatud? On asi harju-
muses? Kas õpetajad ja kool 
suudaksid tegelikult seda vei-
di teisti üles ehitada? Või on 
õpiharjumused puudulikud, 
tunnis ei õpita intensiivselt, ja 
muud ei jäägi üle?“ loetles mi-
nister võimalikke variante ja 
nentis, et alles põhjuse välja-
selgitamise järel saab midagi 
ette võtta.

„Kui see on ainekavade vä-
hendamine, siis see on suu-
rem töö ja selleks kulub mini-
maalselt kaks-kolm aastast. 
Kui me räägime sellest, et 
näiteks õpetajate koormust 
on vaja muuta, siis see on ra-
haline küsimus,“ märkis Reps.

Kui aga selgub, et meil on 
lihtsalt vaja üheskoos öelda, 
et mida antakse kodus õppia 
ja mida mitte, ja koolid ise pi-
loteerivad selle vabatahtlikult 
läbi, siis seda on Repsi sõnul 
võimalik teha kohe.
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

Töö toimub kahes vahetuses
(1. vahetus 06.00-14.30 ja 2. vahetus 14.30-23.00).

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

• Hea töö eest head tasu ning töötajatele mõeldud soodustusi
• Väljaõpet kogenud töötaja juhendamisel
• Kindlat ja pikaajalist töökohta
• Tasuta transporti tööle ja koju suundadel

> Kiviõli (Püssi, Rannu) - Kunda - Haljala
> Kiviõli - Erra - Sonda - Ulvi - Rakvere - Haljala
> Tamsalu - Kiltsi - Väike-Maarja - Veltsi - Haljala
> Tapa - Kadrina - Aaspere - Haljala
> Vergi - Kavastu - Haljala

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik,
Lääne-Virumaa

Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

TAKSOJUHTI
Rakverre ja Tapale

Ootame oma meeskonda sõbralikke 
ja esinduslikke taksojuhte, 

kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada taksojuhina
- Sa omad kehtivat B-kat. juhiluba ja 

kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

R-Takso OÜ otsib oma meeskonda

Kas Sulle
meeldib
kirjutada?
Sind huvitab, mis
maailmas toimub?
Tahad lisaraha
teenida?

Kui jah, siis kirjuta
artikkel ja saada see
toimetusse. E-post:
toimetus@kuulutaja.ee
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TAPA PIZZAKIOSK
Pikk 7, Tapa  

Tel 5866 9095

E–P 11–21

www.pizzakiosk.ee

Telli pitsa tööle või koju!
4 eurot – Tapa, Moe, Vahakulmu + ümberkaudsed külad

8 eurot – Ambla, Kadrina, Lehtse + ümberkaudsed külad

12 eurot – Jäneda, Aravete, Käravete + ümberkaudsed külad

Teeme ka eritellimusi kokkuleppel kaugemale!

Maksta saab nii sularahas kui kaardiga.

VABA AEG

MÕNE REAGA

Järgmisel teisipäeval 
näeb Rakvere Teatri 
suures saalis koolielu 
teemalist VAT Teatri 
külalisetendust „Mül-
ler peab lahkuma!“, 
mille on kirjutanud 
saksa näitekirjanik 
Lutz Hübner.

Tõnu Lilleorg

Laval rullub lahti lapseva-
nemate koosolek, kus püü-
takse klassijuhataja Müller 
ametist lahti kangutada, sest 
vanemate arvates on ta vastu-
tav laste kehvade hinnete ja 
muude koolimurede pärast. 
Lisaks intriigipunumisele toi-
mub koosolekul tormakas ka-
kelung kahe pereisa vahel 
ning omi salajasi suhteid sel-
gitavad kaks armukest. Lap-
sevanemaid mängivad Liisa 
Pulk, Maria Avdjuško, Ago 
Soots, Meelis Põdersoo ja Ta-
nel Saar.

Elina, millest tükk räägib?
Lapsevanemate ja õpetaja 

vahelisest konfliktist. Ma üt-
leks, et lavastus kõnetab Eesti 
inimesi, sest näitab, milliseid 
pingeid tekitab olukord, kus 
neljanda klassi õpilaste hin-

Teater kutsub 
mängima

Laupäeval kell 11 ootab 
Rakvere Teater kõiki lapsi 
ja nende vanemaid Rahva-
aeda, kus toimub kogupere 
seikluslik geopeitus „Sinise 
radadel“, mis on inspireeri-
tud värskelt esietendunud 
lastelavastusest „Päästame 
ema”.

Kui lavastuses läheb tüd-
ruk otsima sinisesse kadu-
nud ema, siis laupäev Rah-
vaaias pakub just nimelt 
võimalust teha midagi to-
redat üheskoos emade-isa-
dega. Umbes tunni pikku-
ne mäng võimaldab pere-
del end proovile panna, 
nuputada ja seigelda. Ehk 
siis leida aega ühiselt koos 
olemiseks ja tegutsemiseks, 
mis igapäevatoimetuste 
kõrvalt vahel kipub ta-
gaplaanile jääma. Mees-
kondadele elavad kaasa ja 
mängu juhendavad põne-
vad tegelased lastelavastus-
test.

Lõpetuseks viib näitleja 
Liisa Aibel kohvikus läbi 
värvimis- ja joonistamis-
mänge.

Mäng on kõigile tasuta 
ning osalenute vahel loosi-
takse välja ka auhind. Teat-
rikohvikus saab tellida 
pannkooke ja teed.

Kuulutaja

Elina Reinold mängib 
rünnaku alla sattunud klassijuhatajat

Lavastuse nimiosas mängib 
Elina Reinold. 

Foto: Siim Vahur

nete järgi otsustatakse, milli-
seks kujuneb laste edasine 
koolitee. Lapsevanemad leia-
vad end tõesti väga keeruli-
sest olukorrast, selge see.

Lavastuses jagatakse Saksa-
maa haridussüsteemis nel-
janda klassi õpilased ka-
heks, kui valitakse välja 
need, kes jätkavad õppimist 
väljavaatega jõuda kõrgkoo-
li.

Jaa, see on päris karm, seal 
otsustakse praktiliselt ära, kas 
sul on kunagi lootust kõrg-

kooli minna. Valikuid on 
kaks ja ühe puhul kõrgkooli 
pärast minna ei saa, sellisest 
olukorrast räägibki meie 
etendus. Ilmselt siiski toimub 
ümbermõtlemisi haridussüs-
teemi osas kõikjal ja vast ka 
Saksamaal. Ka Eestis on eri-
nevatesse gümnaasiumitesse 
pääsemiseks katsed, põhikoo-
lis õpitu pannakse proovile 
ning põhikooli lõpp võib olla 
pingeline aeg.

Ma ütleks, et teie tegelane 
Sabine Müller on sitke ja ta-
sakaalukas ning teeb oma 
tööd südamega.

Lisan, et ta on ka üsna või-
mukas. Ta võib jätta tasakaa-
luka mulje, kuid samas on ta 
eelkõige n-ö valitseja posit-
sioonil. Mis pole ilmtingima-
ta alati paha, sest pedagoogi-
na on ta tugev.

Paljud lugejad teavad teid 
Freya Narviku rolli kaudu 
„Kättemaksukontoris“. Kas 
Sabine ja Freya vahel on sar-
nasusi?

Kuigi nad tegelevad väga 
erinevate valdkondadega, 
ühendab neid teatav sirgjoo-
nelisus ja otsekohesus. Erine-
vaid jooni on neis siiski roh-
kem.

Lavastust reklaamitakse 
lausega: „Lapsesuu ei valeta, 

aga vanema oma?” Kuidas 
seda mõista?

Eks lapsed ju ka vahel vale-
tavad, samuti õpetajad. Ongi 
vaja aru saada, mis õige on.

Kas lapsevanemad tahavad 
vastutuse kehvade hinnete 
eest koolile lükata?

Asi on inimlikum, kõik lap-
sevanemad tahavad, et nende 
last märgataks, nende lapsele 
vaadataks silma, et nende lap-
se arenguks oleks koolis või-
malikult hea pinnas. Lapseva-
nemates kõneleb soov saada 
oma järeltulijale parimat. Ku-
na lapsed on erinevad, tuleb 
aru saada, keda kuidas on vaja 
õhutada, et nad hästi õpiksid. 
Kuid vanematel tekivad kaht-
lused, et nende last pole mär-
gatud ja õpetaja on hinnete 
andmisel ebaõiglane. Tegeli-
kult tahavad kõik head, kuid 
ometi tekib konflikt, omava-
hel minnakse raginal kokku. 
Lahendused tulevad jupphaa-
val.

Ja viimaks, kas teil on ehk 
Rakvere kandiga isikliku-
mat suhet?

Minu maakoht on Väi-
ke-Maarja lähedal. Ema on 
käinud Rakvere keskkoolis, 
pärit on ta Kadrinast ja isa 
Väike-Maarjast. Nii et Rak-
vere ja Lääne-Virumaa on 
mulle üsna teada koht.
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RakvereTeater
16.02. kl 19 Ausammas s. maja (lav.Filipp Los)
16.02. kl 19 Seekõik on tema v. maja (lav. Helen 
Rekkor) venekeelsetõlkevõimalus
17.02. kl 16 Lendasülekäopesa  s. maja (lav. Eili 
Neuhaus)
17.02. kl 19 Ükssarvikutefarm v. maja (lav. Urmas 
Lennuk)
17.02. kl 22 RT Jazzukohvik:Tradingfives
21.02. kl 16 Lendasülekäopesa  s. maja (lav. Eili 
Neuhaus)
22.02. kl 12 Päästameema v. maja (lav. Karl Kop-
pelmaa)
22.02. kl 19 Hullemasthullem s. maja (lav. Elina 
Purde)

Gustavi Maja
20. veebruar kell 18 Liis Orava loeng „Patogeen-
sed bakterid, parasiidid, seenhaigused ja organismi 
toetamine loodusravi abil“
2. märts kell 18 Metsamoori loeng „Sünnikoodi 
taimed, elemendid ja värvid“
6. märts kell 18 õhtu Lille Lindmäega
Vajalik eelnevalt registreeruda tel 553 5871, www.
gustavimaja.eu

Diabeetikute ja Parkinsoni seltsid
Diabeetikute ja Parkinsoni seltsi korraldavad 21. 
veebruaril kell 13 Targas Majas ruumis 112
psühholoog G. Kello loengu „Enesetervendamise 
võimalustest“.

Rakvere kultuurisündmused
Veebruaris on Ülle Põldsepa portselanmaali tee-
maline näitus-müük Art Cafes. Väljapanekus on 
kruusid, taldrikud ja vaagnad.
1. - 28. veebruar Fred Jüssi fotonäitus „Rajamust-
rid“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
13. - 16. veebruar Valentini nädal noortekas: 16. 
veebruar kell 18-22 suur sõbrapäeva disko (noor-
tele vanuses 13-26)
15. veebruar - 20. märts Lylian Meisteri tekstiili-
näitus „Möödanik+“Rakvere Teatrigaleriis
16. veebruar kell 20 Karakteri etendus „Mida talle 
öelda ehk tigu“ Rakvere Rahvamajas, lavastus on 
pühendatud Leedu Vabariigi 100. aastapäevale
17. veebruar kell 11 „Päästame ema“ esitleb: pere-
päev Rahvaaias
17. veebruar kell 22 Jazzukohvik Teatrikohvikus, 
esineb Trading Fives
19. veebruar kell 19 Rakvere Teatri luulesari „Kuu 
kutse“: vaba mikrofon ja (oma)looming Rakvere 
Teatrikohvikus
20. veebruar kell 19 VAT Teatri külalisetendus 
„Müller peab lahkuma!“ Rakvere Teatris
21. veebruar kell 18 Eesti muusika kontsert Rak-
vere Muusikakoolis
22. veebruar kell 17.30 Rein Siku raamatuesitlus 
„Minu Virumaa“ Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gus
22. veebruar kell 18 Eesti Vabariigi 100. aastapäe-
vale pühendatud kontsert-jumalateenistus Rakve-
re Kolmainu kirikus

22. veebruar kell 19 Kalle Sepa ja Mikk Tamme-
põllu kontsert „Vaikus“ Buena Vista Sofa 
Clubis
23. veebruar kell 22 Eesti pidu: Plaan B ja DJ Felix 
Buena Vista Sofa Clubis
24. veebruar Eesti Vabariigi aastapäeva tähistami-
ne:
• kell 7.30 riigilipu heiskamine Rakvere linnuses;
• kell 10 miiting Ausamba pargis;
• kell 11 jumalateenistus Rakvere Kolmainu kiri-

kus;
• kell 13 kontsert Rakvere Rohuaia lasteaias, esi-

nevad Silver Sepp ja Kristiina Ehin.
26. veebruar kell 18 Eesti balletikoolide galakont-
sert Rakvere Teatris, külalisesinejad Praha Era-
tantsukonservatooriumist ja Keskhariduse Era-
koolist
27. veebruar kell 19 Tõnis Niinemetsa power-up 
comedy „Homme on täna 100“ Rakvere Teatris
28. veebruar kell 19 tragikomöödia „Öökuningan-
na“ Rakvere Teatris

Biore
22.  veebruar sõltuvuste vastased nõelad, dr. Mih-
kel Veskimägi, reg www.nikostopp.ee
27. veebruar Biore 10 aastat, kell 12 lõikame lahti 
tordi ja kostitame sõpru! Olete oodatud!
17. märts suur tervisekonverents Aqva SPA kon-
verentsikeskuses kell11-16.30

KUHU MINNA
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MÕNUS VÄIKE KODU!  
RAKVERE, TULEVIKU 13

1 tuba, 31,7 m², 2/5, uued aknad ja radiaatorid.

28 485 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

KAASAEGNE KODU, MAAKÜTE!
HALJALA, UUS TN 26A  

Kinnistu 3102 m², elamu 160,2 m²,  
4 tuba, saun, vann. 

125 000 € 

Margus Punane,  504 9998

MAAMAJA/SUVILA 
SÕMERU VALD, SÄMI KÜLA

Kinnistu 19 300 m², elamu 78,5 m², saun.

33 600 € UUS HIND!

Irene Pung,  554 0671

ILUS RENOVEERITUD KODU 
TAPA, ROHELINE 12

Korrus 2/4, 2 tuba, 26,2 m2.

19 900 €

Irene Pung,  554 0671

57 500 €

AVAR ELAMINE KESKLINNAS!   
RAKVERE, TULEVIKU 13 

4 tuba, 77,1 m², 4/5, uued aknad ja radiaatorid.
Margus Punane,  504 9998

19 990 €

KAUPLUS KORTERMAJA!
KILTSI, PIKK 2 UUS!

Kinnistu 6273 m², hoone 268,7 m², wc, 380 V.   
Margus Punane,  504 9998

25 000 € UUS HIND!

SUURE KRUNDIGA MAJA
RAKVERE, TUISU TN

Kinnistu: 1201 m², elamu 62,4 m².
Irene Pung,  554 0671

15 990 €

SUUR JA SOE KORTER!
KUNDA, KOIDU 71

Korrus 1/5,  4 tuba, 76,9 m2, 1 rõdu.
Irene Pung,  554 0671

ILUS MAJA, HEA HIND!
RAKVERE, SUVE 3  

Kinnistu 611 m², elamu 232,2 m², 5 tuba.   

115 000 €

Margus Punane,  504 9998

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST
VAHETUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 

 

Sinu sõber kinnisvaras
• tasuta konsultatsioon
• hea nõu ja asjaajamine
• aitame müüa parima hinnaga

• Müüa Tamsalus 1toaline korter, 
III korrus, Ääsi 15-38. Tel 5650 
2524

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki 6, 1/4 (39,5 m2). Hind 
30 000 €. Tel 5805 0729

• Müüa Rakvere kesklinnas Lai tn 5 
2toaline korter (38,2m2), toad läbi 
maja, 1/3, aknad vahetatud, van-
nituba koos wc-ga remonditud, 
keskkütte süsteem renoveeritud. 
Tel 5645 2786

• Müüa korter Roelas, asub Järve 
tn 4 Roela. Tegemist ümberehita-
tud korteriga, algselt oli 2 tuba + 
köök, siis nüüd on 2 tuba + köök/
elutuba. Majas toimiv korteriühis-
tu, tehtud tööd majas: püstaku 
kanalisatsiooni remont, katus va-
hetatud. Hind 4999 €. Tel 514 1153

• Müüa 3toaline puuküttega re-
noveerimist vajav korter Roelas. 
Korter asub maja keskel I korrusel. 
Maja on värskelt KredExi abiga 
renoveeritud, paigaldatud uus 
katus, soojustatud fassaad, vahe-
tatud vee -ja kanalisatsiooni torud, 
katusel päikesepaneelid ja kevadel 
tehakse maja ümber haljastus. 
Paigaldatud uued trepikoja uksed. 
Korteriga saab kaasa keldriboksi ja 
puukuuri. Hind 6500 €, hinda saab 
tingida. Tel 5697 4690

• Müüa remonti vajav 3toaline 
korter Jänedal, aknad on vahe-
tatud. Hind 13 900 €. Tel 526 2267

• Müüa Lehtses 3toalinekorter 
Keskuse 2 majas. Suured plast-pa-
kettaknad, päiksepoolne rõdu. 
Vannituba-wc koos, sahver, keld-
riboks, garaaž. Kamina + korstna 
projekt pooleli, vajab remonti. 
Koolimaja ja lastead 50 m. Hind 
14  000 €, hind tingitav. Vahe-
tusvõimalus väiksema 2toalise 
korteri vastu. Tel 510 0824

• Müüa väike maja Rakvere kesk-
linnas. Tel tööpäeviti 5656 8293

• Müüa tuhaplokkidest ehitatud 
majakarp ja kõrvalhoone Amb-
las. Krunt 1200 m2, maja 157 m2. 
Hind 19 000 €. Tel 526 2267

• Müüa elamumaa Paatnal, krunt 
1,5 ha. Lisainfo: lokaalne vesi, 
Rakvere lähedal, vaid ca 2 km 
kaugusel ootab uut omaniku ela-
mumaa. Kommunikatsioonidest 
olemas puurkaev, elektri alajaam 
kõrval kinnistul. Asukoht on hea 
oma unistuste kodu rajamiseks! 
Kinnistul kasvamas suured kased, 
mis teevad asukoha mõnusalt 
hubaseks. Kinnistuni pinnatud 
tee! Helista ja läheme vaatama. 
Tel 5627 7089 

• Ostan 1toalise mugavustega 
korteri Rakveres (I-III korrus). Tel 
5800 3648

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

• Sooviksin osta 1 või 2toalise 
remonti vajava korteri Rakveres 
või Haljalas, oodatud kõik pakku-
mised. Tel 518 8770

• Ostan maja Haljala läheduses. 
Tel 5552 7229

• Soovin osta Rakvere linna piires 
maja või krundi otse omanikult. 
Maaklerite pakkumisi ei soovi. 
Pakkumisi ootan telefonil 5348 
7973

• Noor pere soovib osta maakodu 
Lääne-Virumaal. Tel 5552 7229

• Ostan garaaži Pagusoole või 
Ussimäele. Tel 5823 3780

• Ostan garaaži Ussimäele. Tel 
5823 3780

• Ostan garaaži Haljalas. Tel 510 
8747

• Maagia kv ostab või võtab müü-
ki kinnisvara. Tel 5855 0720, 
www.maagiakv.ee

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

• Vahetada või müüa 2toaline 
kõigi mugavustega korter Kun-
das muu kinnisvara vastu. www.
kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

• Vahetada ilus 3toaline avar ja 
soe korter Essu külas maja/talu 
vastu L-Virumaal. Lisainfo tel 510 
2390 või merli.kivimae@hotmail.
com

• Müüa kvaliteetselt remonditud 
stuudiokorter Kundas (33m2), 
1/5 korrus, tehnika ja mööbel sees. 
Paku hind! Tel 552 7196

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. 
I korrus, 40 + 20 m2. Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. Tel 
5648 6638

• Soovin üürida korteri, majaosa 
või maja Rakveres või lähiümb-
ruses, miinimum 3 tuba. Tel 5757 
0287 või 501 1047

• Üürin korteri Rakveres. Tel 5625 
2374

• 4-liikmeline (mais juba 5) pere-
kond soovib üürida korterit või 
maja Rakveres või selle lähiümb-
ruses (Sõmeru, Kadrina, Vinni, 
Pajusti). Korteris või majas peaks 
olema vähemalt 3 tuba, ideaalne, 
kui oleks 4. Pakkumisi ootame tel 
5837 0716

• Üürin Kunda 1toalise korteri 
või kommunaalkulude eest 2toa-
lise (vanemale naisele). Kiire! Tel 
5645 1242

• Kaks inimest otsivad üürikorte-
rit/maja. Korter võiks olla vähe-
malt 2toaline (võimalusel möblee-
ritud) ja üür võiks jääda alla 200 €. 
Asukoht Väike-Maarja ja selle lähi 
ümbruskond (Tamsalu, Vao, jne.) 
Soov jääda pikemaks perioodiks. 
Rohkem infot ja pakkumised tel 
5303 8927    doriselmi1@gmail.
com, tel 5684 4929 sakkmarco@
gmail.com. Pakkumisi võib teha 
ka läbi Facebooki meile mõlemale!

• Võtan üürile puuküttega korteri 
Rakveres. Tel 5192 9040

• Pere soovib üürida maja Rak-
veres, hilisema ostusooviga. Tel 
5308 1705

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

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
elektri küttega möbleeritud kor-
ter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Veltsis 1toaline (va-
baneb märtsi alguses) otse omani-
kult, möbleeritud. Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres, 
vesi sees. Üür 70 € + elekter. Tel 
527 0058

• Anda üürile renoveeritud  2toa-
line kõigi mugavustega möbleeri-
tud korter Rakveres (pesumasin, 
külmik, el.pliit). Üür 250 € kuu + 
KÜ arve. Tel 501 1478

• Anda üürile 2toaline möblee-
ritud kõigi mugavustega korter 
Rakveres (pesumasin, külmik, 
el.pllit). Üür 220 € kuu + KÜ arve. 
Tel 501 1478

• Üürile anda 2toaline korter 
Tapa kesklinnas, I korrus. Üür 200 
€ kuus. Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline korter Tapa 
linnas. Tel 511 0478

• Anda üürile Ubjas 3toaline (osa-
liselt möbleeritud) otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Annan rendile põllumaad Vinni 
vallas. Tel 501 2869

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Avant 2,0 100kW, 
diisel v.a. 2013. Või vahetada 
Toyota Rav 4 diisel, Honda CR-V 
diisel vastu. Tel 5393 9435

• Müüa Audi A4 Variant 1,8T 
12/1998. A, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, kliimaau-
tomaatik, kesklukk, 4 x el.aknad, 
talverehvidel, korralik, äsja läbi-
nud tehnilise ülevaatuse 12/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Citroen Perlingo 1,9 diisel 
51kW, 2003. a. Hind 1300 €. Tel 
5552 2305

• Müüa Ford Focus 2000. a 1.6 
bensiin, tumesinine, luukpära, TÜ 
12/2018. Hind 700 €. Tel 5196 1234

• Müüa Ford Focus 1,8TDI 2007. 
a, läbisõit 161 000 km, värvus must 
metallik, toonklaasid, valuveljed, 
kaasa suverehvid. Kehtiv ülevaa-
tus ja kindlustus, vahetatud palju 
kuluosi. Hind 3250 €. Tel 513 4259

• Müüa Land Rover Frel. 1,8B, 
1998. a, bensiin, sõidukorras. Tel 
511 3414

• Müüa Opel Astra 1,8 2003. a, 
heas korras, Soomest. Tel 517 4193

• Müüa Opel Vectra  CD 1,8i 
05/2000. a, 85kW, punane, laug-
pära, konditsioneer, kesklukk 
puldist, 2 x el.aknad, veokonks, 
korralik, läbinud tehnilise ülevaa-
tuse 05/2018, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Seat Toledo 1,9TDI 66kW, 
2000. a, heas tehnilises korras, 
punane, millega viimased 2 aas-
tat sõitnud naisterahvas, kes on 
hoolikalt vahetanud välja enamus 
kuluosi. Enne seda oli Soomes 
arvel. Defektiks välimuses on 
kooruv lakk ja paar mõlki tagaosas. 
Ülevaatus 03/2018. Auto on väga 
ökonoomne, keskmine kütuse-
kulu 5l/100km. Auto igapäevases 
sõidus, nädala keskel saab näha 
ka Tallinnas. Hind 990 €. Tel 5561 
5591

• Müüa Volkswagen Bora 1,6i 
05/2004. A, 77kW bensiin, hõbe-
dane, sedaan, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, tume 
salong, roosteta, mõlkideta, korra-
lik, ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. A, 74kW turbodii-
sel, helehall metallik, universaal, 
kliima, 4 x el.aknad, kesklukk 
puldist, uuem salong, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, äsja läbinud 
tehn.ülevaatuse 02/2019, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5850 5151

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant 1,6i 05/2004. a. 77kW ben-
siin, tumesinine metallik, univer-
saal, konditsioneer, 4 x el.aknad, 
kesklukk puldist, talverehvidel, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ül. 05/2018, öko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5850 5151

• Müüa Volvo V70 2,4D, 2005. a, 
must metallik, otse Saksamaalt, 
rikkalik lisavarustus, soodushind! 
Tel 502 8156

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soojen-
dus, korralik, superökonoomne, 
kõigest 4l/100km kohta! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Ostan VAZide, Moskvitši, Volga 
uusi plekk, tulesid, stangesid 
jne, uusi veneaegseid rehve. Tel 
515 7395

•  O s t a n  a u t o ,  p e a b  o l e ma 
enam-vähem korralik, kere peab 
olema korralik. Margi eelistust 
ette ei pane, kuulan kõik ära, 
mida pakutakse. Hind 100 - 2000 
€, helistage julgelt. Tel 5809 6086. 
Asukoht ei mängi rolli!

• Ostame igas seisukorras sõi-
dukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada, palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 1h jooksul!

• Võib pakkuda igas seisukorras 
autosid. Tel 5463 2953

• Ostan kiirmüügihinnaga auto 
alates 2005. a, võib olla ka ava-
riiline. Tel 5629 1114

• Ostan MTZ traktorile metsaveo 
käru! Ja T-40 mootoriga ZAK-i. 
Tel 5272568
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Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru Rehvikojas
 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

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
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
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
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

TEENUSED

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Veo- ja tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• TOCAR MOTORS OÜ: Sõiduau-
tode remont, hooldus, rehvitööd, 
varuosade müük. Haljala tee 5, 
Rakvere. Tel 5624 8995 tocarmo-
tors @gmail.com

• Remondime autode ja trak-
torite startereid ning gene-
raatoreid. Saadaval uued ja 
vahetusfondist. Tel 526 0545

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevudetüh-
jendamist. Veo- ja tõste-teenus. 
Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45x9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
506 1547

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

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

• Trantsporteenus, hoovikoris-
tus. Tel 5685 6320

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Santehnilised tööd, külmunud 
torustiku sulatus, veoteenus 
multilift kallurautoga. Tel 514 
3783

• Kodumasinateremont ja 
paigaldus (külmkappide, pesu-
masinate, nõudepesumasinate, 
mikrolaineahjude jne.) Teenus 
võimalik ka kodukutsel. Tel 
5648 7258

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega 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@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

• Kolime mööblit ja veame kaupa 
iga ilmaga igale poole. Kohe! Tel 
502 3789

• Teostame lamekatuste ja viilka-
tuste ehitustöid ning ka katuste 
remonttöid. www.melsen.ee

Tel 5845 5717

• Teostame lammutustöid ja 
korterite remonti, plekikan-
timistööd. Tel 5345 3901   

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Tel 5330 5970

•Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 56856320

•Soodapritsi teenus Saara 
töötoas. Tel 5836 5064 

• Teeme KÜ keldrite puhas-
tustöid. Hind kokkuleppel. Tel 
5567 2484

• Õppinud mees heade riistade 
ja pikaaegse kogemusega teeb 
ehitus- ja remonditöid nii 
eramutes kui korterites. Kui 
vaja,vahetab ukselukke ja teeb 
ka santehnilisi töid. Helistage, 
tulen appi. Tel 5664 4827

• Ehitus- ja remonditööd, toru- ja 
san.tehnilised tööd, siseviimist-
lustööd, plaatimine, tapeetimine, 
värvimine, parketipaigaldus. Tel 
518 7979

• Plaatimine ja ehitus-remondi-
tööd. Tel 5606 9271

• Plaatimistööd, vannitubade- ja 
saunade remont ja ehitus. Tel 
5670 9080

• Teostame ehitus, remont ja 
siseviimistlustöid. Majad, kor-
terid, saunad, kuurid (pahteldus, 
tapeetimine, plaatimine, parketi 
paigaldus). Tel 504 5560

• Kogemustega ehitaja teostab 
kõiki üldehitus- ja remonditöid. 
Sealhulgas ka plaatimine ja toru-
tööd. Tel 5845 1111

• Teostame erinevaid ehitus-
töid! Lisaks korstnad ja teised 
kivitööd. Tel 5907 4912 

•Üldehitustööd: puukuurid, ga-
raažid, saunad. Tel 5685 6320

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

• Teostame ehitus -ja remondi-
töid ja renoveerime vannituba-
sid. Tel 5656 4031

• EHITUSTÖÖD:  Fassaadide 
ehitus, katusetööd, sisetööd, plaa-
timine, korterite remont, müüri-
tööd, krohvimine. Tel 5662 6483

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Pehme mööbli remont, riide 
valik ja veovõimalus. Tel 322 7822 
või 506 1547

• Automaatikatiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Teostame elektritöid fi rma-
dele ja eraisikutele. Tel 5616 
9810   

• Elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja re-
mont. Tel 5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Lumelükkamise teenus. Tel 
501 2306

• Pakun lumetõrje teenust 
Lääne-Virumaal. Tel 557 4024

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

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

• Pottsepatööd. Tel 5646 6958

• Saeme- ja lõhume küttepuid. 
Tel 5450 5198

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

TORUTÖÖD
Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

ENKI RL OÜ

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Betoonpõrandate 
planetaarne 

lihvimine. 
Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.eep pp p
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

V

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

111118

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID
Kuulutused

 veebis: 

kuulutused.kuulutaja.ee

 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 5822 8154

KODU

KÜTTEPUUD

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). 
Septikute ja biosüsteemsete 

mahutite paigaldus San.tehni-
lised tööd. Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

• 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

OST

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

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

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix Bänd, kolmes keeles, pa-
rim. Tel 559 3419

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

• Ansambel, õhtujuht alates 200 
€. Tel 5190 1697

• Linna parim pakkumi-
ne!!!Interneti püsiühendus 
+ telepilt täiesti hullumeelse 
hinnaga al. 5 eurost. Levib lin-
nas ja maal. Sobib kokku Elioni 
digiboksidega. Ära muretse, kui 
Sul aparatuuri ei ole, me an-
name Sulle need tasuta!!! Uuri 
lähemalt: www.telestar.ee või 
helista tel 5552 5432

• TV- ja sat.seadmete müük, pai-
galdus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna 
tel 551 2053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• Klassikaline massaaž, hind 
alates 7 €. Tel 5567 7800

•Koostan ja korrastan tööohu-
tusalaseid dokumente. Tel 5560 
2804

OTSIN RAIETEENUSE 

PAKKUJAT!

Kat tunnused:

15401:001:0359

90202:005:0196

90202:006:0024

15401:001:0041

90202:006:0067

90202:001:0136

90202:005:0078

Info: igor@sacito.eu, 

5624 4605

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Seoses Eestist lahkumisega on 
müüa komplekt: kasukas, naa-
ritsa talvemüts ja saapad. Hind 
kokku 90 €. Mitu keedu-ja söögi-
nõud ning raamatuid, samuti ka 
riided naistele kaupluse likvidee-
rimisest. Tel 507 0316

• Müüa vaskkaablit, 4 auguga 
elektripliit ja põdrasarved. Tel 
5660 3463

• Müüa kasutatud lahtikäiv nahast 
nurgadiivan. Tel 5663 0677

• Müüa põrandavaip  suurus 
2,3x0,80/13 € ning ovaalne põ-
randavaip suurus 1,85x1,00/15 €, 
värvus helepruun. Tel 5817 4022

• Müüa 2 laste pikendatavat 
voodit + madrats, 2 puitriiulit 
(80x70x37 cm) ja koeravest (60 
cm). Tel 5699 6594

• Müüa elektri massaaživoodi. 
Tel 5569 2165

• Müüa soodsalt vähekasutatud 
suusakomplekt, suusad 130 cm ja 
saapad number 35. Tel 5801 9086

• Müüa soodsalt kvaliteetsed vä-
hekasutatud uisusuusad Premio 
9 (Soome) 1850x40 ja saapad 
number 42. Tel 5558 3790

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

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

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

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

• Ostan vana või vanaaegse üm-
marguse laua, lahtikäiv, 6 tooli, 
väiksema puhveti või kummuti 
ja muud mööblit. Tel 503 1849

•Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, puurpingi, saunaahju, 
pliidiplaadi ja –ukse. Tel 503 1849

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

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, val-
mistatud Vene 1/43 mudelautosid 
ja Norma mänguautosid. Tel 529 
1288

• Ostan tsaariaegseid ja eelmise 
Eesti Vabariigi aegseid vanu post-
kaarte ja fotosid. Pakkuda võib 
ka muud vanavara. Tel 5812 8287

• Ostan vanema merevaigust 
kollaste või kirjute kuulidega 
kaelakee (maksan 800 € ja 
suuremad ka rohkem) ja muid 
vanemaid naiste ehteid: sõled, 
prossid, sõrmused, käevõrud
jne. Võib pakkuda karpide-
ga lusikaid, nõusid, vaase
jne. ALATI aus kauplemine ja 
maksan hea hinna. Tel 5639 
7329 Liina

• OSTAN veneaegseid ja va-
nemaid rahasid, tehnikaaja-
kirju, raamatuid, medaleid, 
ordeneid, rinnamärke, doku-
mente, fotosid, kellasid, foto-
tehnikat, raadio, portsigari, 
habemenuge, taskunuge, ja-
hitarbeid (sarvi ja trofeesid) ja 
palju muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid(40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2.20 €/kott ja kasel 2.50 
€/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m leppa, hind alates 
20 €/m3. Tel 5012 905

• Kuivad PLIIDIPUUD! Pikkus 30 
cm, segapuit, pakitud 40 l võrkkot-
tidesse. 1 võrk/1,80 €, transport. 
Tel 501 2326

• Müüa 3-m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

• Müüa kuivad lepahalud võrgus. 
2 €/võrk, vajadusel transport. Tel 
5646 6958

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

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

• Aastaringselt halupuud 30 – 55 
cm. Halupuud autol laotult, koos 
kohale toomisega. Hind sisaldab 
transporti, helistage ja küsige, mil-
line kogus ja halupuu teid huvitab. 
Tel 503 0311

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud. Metsakuiv kuusk, lepp, 
sanglepp ja kask. Tel 5192 4320

• 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. 
Hind al. 35 €/rm, transpordi 
võimalus. Pikkused al 25–60 
cm. Tel 5045 632
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MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 35 €/rm 

+ transport. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

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

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

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

E  evõte müüb ehitus-
likku saematerjali ja 

puidust kaubaaluseid, 
asume Väike-Maarjas. 
Transport kokkuleppel. 

Tel 515 0268

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

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 KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

METS

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

• Ostan soodsalt tava- ja immu-
tatud prussi, voodri ning ser-
vamata lauda jm saunaehituse 
materjali. Tel 5025069

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise ja nelikanthööveldu-
se teenus. Info telefonil 5089 
215 tööpäevadel 8.30-17.00, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga 
(vedav käru). Info 514 6788

• Müüa toidukartulit “Laura”, 
“Arielle”, “Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 520 2036

• Müüa toidukartulit “Agria”, 
“Laura”, “Leyla”. Asukoht Aasperes. 
Transpordi võimalus. Tel 5565 
1553

• Müüa toidukartulit „Laura“. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 
5348

• Müüa Kungla talu kartulit „Lau-
ra“ ja „Gala“. Rakvere vald. Tel 
5141338

• Müüa soodsa hinnaga sealiha, 
vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002 või 505 9151

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

• Tapamaja müüb emise lihake-
hasid, kohale toomisega. Info tel 
5351 7414

• Müüa traktor T 40 AM, ees kee-
ratav buldooser, heas korras. Tel 
520 9960

• Müüa tuhkrupojad, hind 50 €. 
Samas ära anda 10-kuune roti-
murdja kass. Tel 5833 0153

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Lõikan odavalt teie lemmikloo-
ma küüsi. Tel 5685 8009

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

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

• Ostan Norma mänguautosid ja 
vanu 1970 – 1990. a valmistatud 
Vene 1/43mudelautosid. Tel 529 
1288

• LAO TÜHJENDUSMÜÜK! II 
sordi materjal al. 140 €/tm + 
km (terrassilaud, voodrilaud, 
tuulekasti laud jne.). Kütteg-
raanul Premium 6mm 150 €/
tonn + km. Kütteklotsid 30L 
kott/ 1 € km-ga. Saematerjal 
(22 x 100) 140 €/tm +km. Saa-
daval teisi ristlõikeid erinevate 
hindadega. Ida-Virumaa, Son-
da, Sepa 18 a. Tel 5306 7722

• Anderi Äris Rakveres Pikk 
tn.6  müüme vana mööblit , 
valgusteid, kupleid vanadele 
lampidele, portselani, maale, vi-
nüülplaate ja palju muud. www.
facebook.com/anderipood. Tel 
5664 4436

• OLETE OODATUD! Rakveres, 
Laada 14 juuksurid: Alli 5620 
3174, Liis 5681 6206, küünetehnik 
Siiri 5633 9634, püsimeik Maris 
5394 4558, massöör Tiina 5567 
3125

• RAKVERES VÕIDU 52 (Krooni-
keskuse taga, sissepääs Saue tn ja 
Võidu 52 hoovist - küllaldaselt par-
kimiskohti) müügil mitmesugust 
tarvilikku majapidamiskraami 
(mööbel, vaibad, valgustid, toi-
dunõud jpm) erinevatest aasta-
käikudest Soomest ja Saksamaalt. 
Olete kõik alati väga oodatud E-R 
10.00-18.00 L 10.00-15.00. Face-
bookist leiate meid lehelt - kasuta-
tud mööbel ja kodusisustuskaup. 
Meeldivate kohtumisteni! Tel 
5646 3518

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Laupäeval, 17. veebruaril turul 
Saaremaa lambavillast lõnga müük!

Hinnad turul 15. veebruar 2018
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Õunad kg 1,50

Jõhvikad liiter 5,00

Kuivatatud 
õunad

kg 8,00

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00 10,00

Seemned 
lindudele 5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, L 
kella 10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL
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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

www.kuulutaja.ee

Sügav kaastunne omastele ja 
sõpradele

pr. OLLI VILBERGI 

surma puhul.

Lääne-Viru Pimedate Ühing

Süütame küünla ja mälestame 
sind, kallis

AMANDA LOOD 

Endised kolleegid restoran 
„Kolhidast”

Mälestame südamesoojusega 
head naabrit. 

Siiras kaastunne 
perele ja lähedastele  

OLGA ZAVJALOVA 
lahkumise puhul.

Korteriühistu Aseri Kooli 1
 

Avaldame kaastunnet 
Helju Antonile  

EMA 
surma puhul. 

OG Elektra Tootmine 
kulinaariatsehhi kollektiiv

 

Mis tulema peab, see tuleb, 
kellel saab otsa aeg, see läheb, 
minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevase tähe.  

Mälestame unustamatut sõpra 

VITALI SUSI 

Monika ja Ivo 

Miks kaitseingel kokku pani tiivad 
ja igavikku lasi minna sul? 

Puhka rahus, kallis sõber  

VITALI 

Siiras kaastunne 
lastele lähedastega. 

Piret perega 

Sinu jaoks ei olnud miski liiga raske, 
sinu käsi oli alati toeks. 

Südamlik kaastunne Eliivia 
Seenele, Liina Seenele ja 

Taipo Jaanimägile 
ema, vanaema ja ämma 

ELLEN KOPPELI 
kaotuse puhul. 

AS Plokk töölised 

Sulle anti uni pikk, 
tähtede sära ja igavik. 

TUTVUS

MUU

• Härrad maarajoonidest, olete 
oodatud Tallinnasse külla. Teid 
võtab vastu kena daam, kelle juu-
res saab ka ööbida. Tel 5890 1302

• www.toonklaas.ee

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

• N Õ U A N D E L I I N
tel 900 5020. Kui elumure vae-
vab ja vajad hingeabi, anna-
me soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele 
küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min. 

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

KASUTATUD RIIDED
Avatud E-R 9-15 
   L 10-13 
Vilde 6A, Rakvere 
Tel 551 5680

KINGSEPP 
AVATUD E-R 9-15
     L 10-13 
VILDE 6A, RAKVERE 
TEL 551 5680

„Õpetaja, õpetaja!“ 
hüüab 1. klassi noor 
orienteerumishuviline. 
Tema käes on Sõmeru 
orienteerumiskaart ning 
liigume koos maastikul. 
„Jah, ma kuulan Sind.“ 
Nooruk vaatab kaarti, 
vaatab mind, vaatab 
kaarti ja küsib: „Õpeta-
ja, kas linnupesad 
märgitakse ka kaardile?“ 
Naeratan kergelt ja vas-
tan, et ei, linnupesad on 
puu otsas - need on väi-
kesed ning neid me kaar-
dile ei märgi. Seejärel tu-
leb kiiresti uus küsimus: 
„Aga sipelgapesad?“ 
„Jah, sipelgapesad mär-
gitakse 
kaardile, 
kui need 
on piisa-
valt suu-
red.“ Sum-
pame edasi 
mööda lu-
mehangi.

12. veebruaril oli Sõmeru 
Põhikooli noortega esimene 
välitrenn. Kõik 23 osalejat 
said tutvumiseks uue välja-
võtte Sõmeru kaardist, millel 
kool ja kooli lähiümbrus. Lii-
kusime noortega, pealambid 
säramas mööda neile tutta-
vat territooriumi. Huvitav 
on jälgida, kuivõrd erinevad 
kõik nad on – ühed on väga 
iseseisvad, teised vajavad abi, 
kolmandad on pidevalt minu 
juures. See teadmine kinni-
tas Tartu Ülikooli treenerite 
tasemekoolitusel omandatut. 
Siinkohal toon välja mõned 
mõtted koolituselt.

Liiga vähe klubisid 
lihtsalt sportimiseks

Hoovisport on kadumas 
või juba praktiliselt kadunud. 
Lapseeas on vaja lapsi aren-
dada mitmekülgsemalt, mitte 
niivõrd klammerduda ühe-

le spetsiifilisele spordialale. 
Noored ei liigu piisavalt – iga 
laps peaks liikuma vähemalt 
ühe tunni päevas. Kas sinu 
laps liigub nii palju?

Nägin esmaspäeval enda 
noorte rühmas, et ega liiku-
mine ikka ei ole meeltmöö-
da – küll jalg valutab, küll on 
lumi saapas. Ma ei ole maa-
ilmaparandaja, aga proovin 
seda hoiakut noortes muuta.

Tippu jõuab 
üks protsent

Enamike klubide eesmärk 
on lapsi valmistada ette tippu 
jõudmiseks. Unustatakse tõ-
siasi, et tippu jõuab tegelikult 
umbes üks protsent. Noor-
tes on vaja tekitada armastus 
spordi ja liikumise vastu. Ta-
lendid tulevad koos sellega.

Milleks suruda lapsed 
nende kasvueas karmides-
se trennitingimustesse, kus 
lendab higi koos pisaratega? 
Sport peab olema mõnus, 
põnev ja mänguline. Jõu- 
treeningut ei maksa lastele 
üldse teha – täiesti tarbetu 
ja ebaefektiivne. Pigem 
arendada painduvust, osavust 
ja kiirust.

Sageli püütakse teha tubli 
mängijat ja alles seejärel head 
sportlast. Peaks aga olema 
vastupidi. Liigne fokusseeri-
tus tulemustele! Teadur 
Eva-Maria Riso on öelnud, 
et intervalltreeningute tule-
museks on väsinud ja kurna-
tud lapsed. Koormust tuleb 
järk-järgult lisada.

Lähtun edaspidi oma tree-
ningutes just sellest, et lastel 
oleks põnev. Et neil tekiks 
tahtmine teha sporti iseenda 
pärast, mitte seetõttu, et ema 
või isa käsivad. Et peale tren-
ni oleks nägu naerul ja taht-
mine uuesti tulla.

Liigne koormus 
rikub tervist

Praegune süsteem kurvas-
tab lapsi. Neile tekitatakse 
kooli kehalise kasvatuse tun-
nis negatiivseid emotsioone: 
laps kardab üle kitse hüpata, 
ei hüppa piisavalt kõrgele 
kõrgust, jookseb teistest aeg-
lasemini, kardab suuskade-

ga mäest alla lasta. Liigselt 
keskendutakse tulemustele 
ja stressitase on laes. Kehali-
se kasvatuse tunnid võiksid 
keskenduda õige soorituse 
õpetamisele, mitte niivõrd 
headele ja väga headele tule-
mustele.

Teine mure on treenerite 
poolt üle mõistuse rakendata-
vad koormused lastele. Pidev 
surumine ikka paremate ja 
paremate tulemuste poole ri-
kub liigselt laste tervist.

Tuleks vaadata konkreet-
se lapse pingutust. Kui 300 
meetrit pannakse jooksma 
laps, kes käib iga päev tren-
nis, ja teine, kes istub ena-
muse ajast kodus arvuti taga, 
siis kumb pingutab rohkem? 
Neid ei saa omavahel üldse 
võrrelda.

Täna ei viitsi 
trenni teha

Kõige põnevam teema – 
miks teevad inimesed trenni. 
Lapsed teevad seepärast, et 
oleks lõbus. Üldjuhul nemad 
ei mõtle tulemustele, vähe-
malt alguses. Puberteedieas 
pannakse sellele ilmselt roh-
kem rõhku.

Täiskasvanud käivad tren-
nis mitmel põhjusel: naaber 
käib ka, mees ütleb, et naine 
on paks, ühel on suuremad 
musklid kui teisel ja siis mõni 
võib-olla sellepärast, et sport 
on lihtsalt mõnus.

Enamus kalduvad siiski käi-
ma trennis väliste motivaato-
rite tõttu ja siis imestatakse, 
kui üks hetk ei viitsita enam 
trenni teha. See on sellepä-
rast, et pole õpitud trenni 
nautima – tegema seda sise-
mise motivatsiooni ajendil. 
Nii see lihtsalt ei toimi.

Olen proovinud ka jõusaali 
– sain peavalud, mille kohta 
ütles spordiarst: „Milleks sa 
ennast seal jõusaalis lõhud? 
Tahad kulturistiks saada?“ 
Soovitas jõusaalis keskenduda 
suuremate korduste arvule, 
selmet punnida rinnalt suru-
mist kuni silmamunad peast 
väljas.

See pani mõtlema. Olen 
üsna veendunud, et paljud 
inimesed tegelevad spordi-

alaga, mis neile tegelikult ei 
meeldi või ei sobi, süüdista-
des siis trennist viilimist aja-
puuduse või kurguvaluga.

Sisemise motivatsiooni eel-
duseks on kolm komponenti: 
hakkamasaamise kogemine, 
iseotsustamise võimalus (ise 
valisin selle trenni) ning va-
jadus, et mind ümbritseksid 
hoolivad ja head inimesed.

Orienteerumise võistlustel 
tunnen, et on täidetud kõik 
kolm. Ise tean, kui kiiresti 
jooksen. Ise tean, kas lähen 
otse läbi tihniku ja müttan 
soos. Kui tahan, siis kõnnin 
ja kui tahan, jooksen. Kõik 
võistlejad on justkui enda eest 
väljas. Aga iga hetk on tunda 
hoolimist, üksteisega arvesta-
mist ja abistamist.

Pikemas perspektiivis, kui 
saavutatakse spordiga sisemi-
ne motivatsioon, siis väline 
tuleb sellega kaasa. Saad pa-
rema füüsise, kenama „raami“ 
ja hea enesetunde. Ehk siis 
sportida ei tohi sellepärast, et 
saada head füüsilist vormi ja 
head enesetunnet. Sportima 
peab sellepärast, et see meel-
dib.

Kes ei jaksa joosta, 
see kõnnib

Enda orienteerumise huvi-
ringi noortele püüan sisen-
dada seda, et sport on mõ-
nus. Kui ei jaksa joosta, siis ei 
jookse, las kõnnib või sörgib. 
See on ikka parem, kui istuda 
toas ja vahtida multikaid. Ja 
kui ühel hetkel tekib tunne, et 
tahaks orienteerumise asemel 
mingit muud sporti proovida, 
siis andku minna.

Aga ma olen üsna veendu-
nud, et kes juba orienteeru-
misega tegelema on hakanud, 
see naaseb üks hetk uuesti 
orienteerumise maailma. Ja 
kui ei naase, siis vähemalt ei 
eksi vanaemaga koos seenel 
käies metsas ära.

Tulles tagasi artikli algu-
ses räägitud esmaspäevase 
välitrenni juurde, siis olen 
õnnelik , et keegi kuhugi ära 
ei kadunud. Noored tund-
sid rõõmu, kui leidsid klassis 
õpitud leppemärgid kenasti 
kaardilt ja looduses ülesse.

Kas linnupesad märgitakse ka kaardile?
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Toivo Murakas
toivo.murakas@gmail.com
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LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

TASUB TEADA

See oli sedavõrd õudne 
lugu, et paljud Venemaa aja-
kirjandusväljaanded jutus-
tasid sellest väga raske süda-
mega. Asi juhtus sõja ajal, 16. 
veebruaril 1942. aastal, kui 
väike lennuk kukkus Pamii-
ri mägedes alla, kuid reisijad 
jäid ellu.

Kuna Nõukogude Liidus 
valitses range tsensuur, siis 
sellest lennukatastroofist ei 
räägitud pika aja jooksul aja-
kirjanduses midagi ja kui seda 
tehti, siis esitati kogu lugu – 
ilma üksikasju paljastamata – 
kui optimistlikku tragöödiat. 
Alles pärast nõukogude re-
žiimi langemist avanesid ar-
hiivid ja uurijad said tutvuda 
senini salastatud dokumen-
tidega. Nii saadi ülevaade 76 
aastat tagasi toimunud õõvas-
tavast sündmusest.

16. veebruaril 1942. aastal 
startis väikelennuk R-5 Vas-
sili Knjažnitšenko piloteeri-
misel Tadžikistani pealinnast 
Dušanbest ja võttis kursi 
Mägi-Badahšani autonoomse 
oblasti pealinna Horugi suu-
nas. Umbes poolteist tundi 
hiljem riivas lennuk 4500 
meetri kõrgusel halbades il-
mastikutingimustes kalju-
tippu ja kukkus alla. Kuigi 
lennuk purunes, prantsata-
des liustiku servale, ei saanud 
ükski seitsmest inimesest tõ-
siselt vigastada.

Peale piloodi olid lennukis 
piirivalvemajor Andrei Mas-

lovski, KGB töötajad Mihhail 
Vihrov ja Aleksandr Žukovs-
ki, aga samuti Horugi lennu-
jaama ülema abikaasa Anna 
Gurejeva (mõningates alli-
kates Gurjanova) koos küm-
neaastase Aleksandri (Saša) ja 
pooleaastase rinnalapse Vale-
riga.

Mehed asusid kohe ümb-
rust uurima, et leida pääse-
teed inimeste juurde. Tun-
ni aja pärast oldi tagasi, sest 
kõikjal olid jääga kaetud jär-
sud kaljud ja paks lumi. Samal 
päeval asus Maslovski pidama 
päevikut, tänu millele on tea-
da, et avariihetkel oli lennuki 
pardal 600 grammi võid, kilo 
vorsti, 1,2 kilo juustu, üks 
krabikonserv ja kolm pudelit 
viina.

Väikses lennukikabiinis, 
mis imekombel oli terveks 
jäänud, surusid inimesed end 
üksteise vastu, kuid ruum oli 
nii pisike, et seal ei saanud 
püsti tõusta ega jalgu välja si-
rutada. Esimene öö elati siiski 
üle, kuigi oli 30 külmakraadi. 
Järgmisel päeval läksid me-
hed taas pääseteed otsima, 
kuid tulutult. Seejärel algas 
lumetorm, mistõttu kabiinist 
ei väljutud mitu päeva.

23. veebruaril suri pisike 
Valeri. Anna nuttis terve päe-
va, seejärel keeras surnukeha 
riidetüki sisse ja peitis len-
nuki tagaossa. Samal päeval 
juhtus teinegi häda: otsa said 
toiduained.

26. veebruaril otsustasid 
mehed minna uutele otsin-
gutele. Nad lubasid, et kui 
leiavad inimesi, siis saadavad 
Annale ja Sašale koheselt abi. 
Sel päeval tegi naine esimese 
sissekande päevikusse: „Kui 
olime mehed teele saatnud, 
asusime Sašaga kabiini soo-
justama. Meil on alles kolm 
tikku. Soojendasime vett ja 
valmistusime järjekordseks 
õudseks ööks.”

Paar päeva hiljem, kui me-
hed polnud tagasi jõudnud, 
otsustas Anna pärast piina-
vaid kõhklusi lõigata Valeri 
laibast tükikese. See liha ei 
läinud esialgu kõrist alla, kuid 
lõpuks sai nälg võitu. Nii re-
biti iga päev väikseid liha-
tükke ja suudeti elus püsida. 
Väiksest surnukehast jätkus 
vähem kui pooleks kuuks.

Kui Valeri surnukeha oli 
ära söödud, siis hakkas Anna 
toitma Sašat oma verega. 
Kuid 23. märtsil poiss suri. 
Seejärel tahtis naine end ära 
tappa, kuid ei suutnud. Viis 
päeva hiljem võttis Anna sü-
dame rindu ja hakkas Saša 
laibast lihatükke lõikama ja 
päikse käes kuivatama. Selge 
ilmaga ronis ta aga lennu-
kikerele ja lehvitas lennuki-
müra peale punase nartsuga, 
kuid keegi ei märganud teda. 
8. mail tegi Anna viimase sis-
sekande päevikusse: „Kui 15. 
maiks kedagi ei tule, siis hak-
kan oma varbaid ära lõikama 

ja sööma...” Selle lausega päe-
vik katkeb.

Mis edasi juhtus, sellest 
rääkisid kohalikud elanikud. 
Lennukit olevat mõnda aega 
otsinud piirivalvurid ja alpi-
nistid, kuid asjatult. Neljast 
lennukis olnud mehest kuk-
kus üks kuristikku ja hukkus, 
kuid kolm jõudsid ühe küla-
ni ja pääsesid. Kahel mehel 
amputeeriti jalad. Pääsenud 
mehed ei maininud sõnagagi 
liustikule jäänud naist lastega. 
Alles hiljem tuli meestele ka 
Anna meelde, kuid nad teata-
sid, et tõenäoliselt on ta nälja 
ja külma tõttu surnud ning 
otsima pole mõtet minna.

Mai alguses tuli aga 
Moskvast korraldus: avarii 
teinud lennuk tuleb mägedest 
üles otsida ning sellelt moo-
tor või vähemalt kolvid ära 
võtta, sest neid läheb rindel 
vaja. Seejuures ei mainitud, et 
tuleks üles leida ka Anna. Sel-
lesse otsingumeeskonda kuu-
lus ka Anna mees Ivan, kes 
oli mõned päevad varem abi-
ellunud uue naisega. 12. mail 
ehk 85. päeval pärast lennu-
õnnetust jõuti lennukirusu-
deni ja selle juures istus jõue-
tu Anna. „Aga kus on Saša?” 
küsis mees, misjärel osutas 
naine enda kõrval vedelevale 
pealuule.

Allan Espenberg

Baltimaade vanim ja väi-
detavalt suurimgi rahvusva-
heline turismimess Tourest 
toimus eelmise nädala lõpus 
kolmel päeval nagu ikka Eesti 
Näituste messikeskuses. Kui-
gi vahest enam mitte sama 
mastaapne ettevõtmine kui 
90ndatel, oli üritus siiski väi-
detavalt vähemasti viimase 
kümne aasta suurim. Kõne-
kas on ka fakt, et Tourest 
2018 hõlmas enda alla tervelt 
kolm halli: Põhihall, Puh-
ka Eestis ja Eesti Toidutee, 
kus sööki-jooki pakkusid üle 
kolmekümne ettevõtte kahe-
teistkümnest erinevast toidu-
piirkonnast.

Turismirahvas muidugi ot-

sis ja lootis leida eelkõige eri-
ti soodsaid messipakkumisi 
ja odavreise, neid aga selgelt 
nappis. „Messi kasutegur 
minu jaoks suur pole. Pigem 
leian netist alati paremaid 
pakkumisi. Mis tõsisemalt 
häiris, nimelt väga kallite rei-
side puhul tehti lausa naeru-
väärseid soodustusi. Kui reis 
mõnda eksootilisemasse pai-
ka maksab näiteks tuhandeid 
või sinnakanti, siis viieküm-
ne- või sajaeurone allahindlus 
ei mängi enam mitte mingit 
rolli,“ pahandas viiekümnen-
dates maailmarändur Aare.

„Pole jõudnud veel suurt 
ringi vaadata, kuid mess 
meeldib selle poolest, et palju 

on välismaa esindusi,“ võttis 
lühidalt kokku turisminduse 
(super)proff Tiit Pruuli.

Välismaistest eksponen-
tidest jäi silma loomulikult 
Läti ja ka Soome omade roh-
kus, natuke vähem oli Leedu 
esindajaid. Tea, kas trend või 
mitte, kuid dinosauruste park 
näib perepuhkuse planeeri-
mise juures kõva sõna olevat. 
Raske muidugi pliks-plaks 
öelda, kas eelistada tuleks lät-
laste või leedukate oma.

Meie suur idanaabergi toi-
metas Tourestil – esindatud 
olid Leningradi oblast, tuleb 
välja, et seal on vaatamisväär-
susi palju. Erinevates punkti-
des asuvad arhitektuurilised 

meisterteosed nagu (puu)
kirikud, Viiburi linn terviku-
na jne, ning lennundusfirma 
Aeroflot, mille boksis jaga-
sid vajalikku infot võluvad 
stjuardessid.

Messil olid esmakordselt 
esindatud kolm eestimaalaste 
jaoks kindlasti põnevat riiki, 
FYR Makedoonia, Maroko 
ja vabadusesaar Kuuba. Vah-
va oli vaadata, kuidas mes-
si lõpusirgel kuubakad oma 
boksis ägeda tantsu lahti lõid. 
Ka Indoneesia naiste tants 
ja meeste võitluskunsti de-
monstreerimine tõid kokku 
hulgaliselt uudistajaid.

Ülo Külm

1942: mäe- ja jäävangistus tegi naisest inimsööja

Turismimess Tourest – viimaste aegade suurim
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Kampaania sealiha 2,89 €/kg

Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoest
leiad laias valikus kiiresti valmivaid

snitsleid, kotlete ja lihalõike.
Lisaks pakume maitsvaid Ühistu

Eesti Lihatööstuse sinke ja vorste.

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti
TÄHISTAME

EESTI VABARIIGI JUUBELIT

VÄÄRIKALT JA VÄRVILISELT!

KÕIK ILUTULESTIKUTOOTED

AINULT 1.-23. veebruarini 2018

AINULT TULEKESKUSES

Pikk 24B Rakveres

Tel 5777 9999
OÜ PARIISI TULED

35%-

Linnuse Autokeskus OÜ
Tel 324 0044, 526 0155 | Linnuse 7, Rakvere
info@linnuseauto.ee | www.linnuseauto.ee

ÕLIFILTRID, MOOTORIÕLID,
KLAASIPUHASTAJAD,

AUTOAKUD JA LISATULED

12.-28. veebruar kollase

koera aasta allahindlus

KOGU KAUP -30%

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

KAMPSUNID -50%
NAISTE RED STAR TEKSAD -50% - -70%

LASTE TEKSAD -70%

suur
TALVINE ALLAHINDLUS

50%20% 70%80%

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 17.02 kell 8.00

• algab 3.03 kell 10.00

• algab 19.02 kell 18.00

• algab 16.03 kell 18.00

• algab 2.05 kell 18.00

• algab 3.04 kell 18.00

Lõppastme koolitus Rakvere libedarajal

Veoauto- ja bussijuhi ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

(35 ja 70h)

(buss)

(traktor)

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 26.02 ja 13.03
B-kat e-õpe 22.02 ja 15.03

Esmaabi koolitus 23.02 ja 09.03
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!
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