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Lastefond kutsub Põhja-
keskusesse perepäevale
11. märtsil toimub Põh-
jakeskuses SA Tartu 
Ülikooli Kliinikumi Laste-
fondi heategevuslik 
perepäev, mille raames ko-
gutakse annetusi ravitoitu 
vajavatele lastele.
Tasuta perepäev on osa 
Lastefondi kampaaniast 
„Üleannetus“, mis tipneb 
samaaegselt toimuvate 
üle-eestiliste heatege-
vusüritustega 15 maakon-
na kaubanduskeskustes.
Lisaks annetamisvõima-
lusele pakutakse Rakvere 
Põhjakeskuse üritusel 
osalejatele mitmesugust 
meelelahutust. Kohal on 
näomaalijad, mõõtu saab 
võtta paberlennukite täp-
suslennutamises ning kau-
nistada seina värviliste 
käejälgedega.
Osalejaid rõõmustavad 
etteastetega Noëp ja tant-
sukooli JJ-Street tantsijad. 
Päeva juhib Maido Nõlvak. 
Perega veedetud päeva 
jäädvustavad fotograafid.
Perepäev saab alguse kell 
12 ning tegevust jagub kel-
la 15ni. Kampaania raames 
on haigeid lapsi võimalik 
toetada ka spetsiaalses 
veebikeskkonnas www.
üleannetus.ee. Samast kes-
kkonnast leiab ka täpsema 
info kõigi 15 perepäeva 
kohta.

Kuulutaja

Maavanema vabariigi aastapäeva vastuvõtt
Eesti Vabariigi 99. aastapäe-
vale pühendatud maavane-
ma vastuvõtul osales ligi 400 
inimest.
Vastuvõtuõhtul valdasid 
maavanemat positiivsed 
emotsioonid: „Nii palju häid 
inimesi erinevatest valdkon-
dadest on kokku tulnud. Ole-
me läbi aastate püüdnud siia 
kutsutavat seltskonda uuen-
dada, et võimalikult palju 
tublisid inimesi saaks ära 
märgitud.“
Traditsiooniliselt anti piduli-
kul aktusel üle maakondlikud 
vapimärgid. Torm rõhutas, et 
märkamise rolli ei olegi või-

malik üle tähtsustada. „Mis 
võikski raha ümberjagamise 
kõrval veel avaliku sektori 
funktsiooniks olla, kui tun-
nustada hakkajaid inimesi.“
Vastuvõtt toimus tänavu taas 
Haljala Rahvamajas. Maava-
nema sõnul on see üks vähes-
test saalidest, kuhu ligi 400 
külalist ära mahuks. Lisaks 
tahetakse tõsta esile, et kõik 
sündmused ei pea toimuma 
maakonna keskuses. „Usun 
sellesse, et Rakvere peab ole-
ma vedur, kuid Lääne-Viru 
maakond on palju suurem.“

Liisi Kanna

Meeleoluka peoõhtu peaesi-
nejaks oli Gerli Padar.

Fotod: Meelis Meilbaum

Külalisi tervitasid 
maavanem Marko 

Torm ja abikaasa Jule 
Käen-Torm.

Kontsertaktusel 
pidas isamaalise 
kõne Lääne-Viru-
maa esimene 
maavanem 
Lembit Kaljuvee. 
Muusikalised 
etteasted tegid 
Virumaa Noorte 
Meeskoor ning 
ansambel The 
Ilves Sisters.
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Ettevõtte omaniku Oleg Gros-
si sõnul alustati Kuusalu 
kaupluses juurdeehitusega 
juba läinud aasta augustis. 
Novembris aga suleti uksed, 
andmaks ka vanale osale 
kaasaegne hingamine. Ette-
võtte jaoks tähendas see ligi 
900 000 eurost investeerin-
gut.
Miks Kuusalus nii suurelt ette 

võeti? „Meil on kavas igal aas-
tal renoveerida mõni kaup-
lus“ märkis Gross. „Ettevõtlu-
ses peab arvestama, et mida 
lähemale pealinnale, seda 
nõudlikum on klient. Näiteks 
Kuusalus on võrdlemisi suur 
ostukorv, samal ajal nurisesid 
tarbijad kitsa sortimendi üle, 
no ja ka kauplus ise oli amor-
tiseerunud. Seega võtsime 

Kuusalu Grossi 
Toidukaubad kauplus 
taasavati

Vastu vabariigi sünnipäeva avati pärast kolme-
kuist kauplemispausi taas Kuusalus Grossi Toidu-
kaupade kauplus. Võrreldes varajasemaga on hoo-
ne nüüd kaks korda suurem, sortiment laiem ja in-
ventar uhiuus. See on sellel aastal planeeritud 
kuuest kaupluseprojektist esimene.

Katrin Kivi

Kuusalu käsile.“
„Loodame käibekasvule ja 
kliendirahulolule,“ kinnitas 
ettevõtja. „Meie tugevuseks 
on omatoodang. Meie suu-
reks eeliseks on värske liha: 
kontserni seakasvatuses on 
10 000 isendit, mis katab ära 
peaaegu sada protsenti meie 
vajadusest. Vaid näpuotsaga 
ostame liha sisse.“
Pole kellelegi üllatuseks, et 
kaubanduses jälgitakse erilise 
hoolega, mida konkurendid 
teevad ja mis hindadega kau-
pa müüakse. Nii on see Gros-
si sõnul ka nende äris.  „Meie 
eesmärk on pakkuda tarbija-
tele piirkonna parimaid hin-
dasid.“
Gross rääkis, et renoveerimis-
protsess kulges suuremate vi-

perusteta ja koostöö vallaga 
oli laitmatu. „Vallapoolne 
suurim nõue oli, et hoone 
oleks arhitektuuriliselt kau-
nis,“ märkis ta. „See lisas küll 
maksumusele juurde, kuid 
praegu on mul ka endal väga 
hea meel tõdeda, et sai ilus.“
Kuusalu kauplus pole aga OG 
Elektra töötajaskonnale su-
gugi ainus sellelaadne projekt 
- töö jätkub. Juba aprillikuus-
se on planeeritud Laagna 
kaupluse avamine. Ka Ida-Vi-
ru elanikud saavad aasta esi-
meses pooles juurde kaks uut 
Grossi Toidukaubad kaup-
lust: Orus ja Vokas. Aasta lõ-
puks valmivad Jüri ja Loo 
kauplused, mille praegused 
hooned lammutatakse ja ehi-
tatakse uued.

Kuusalu kohalik hobivideomeister Raul Valgiste on teinud kaupluse taasavamisest ligi kuuemi-
nutilise video, mille oleme teinud nähtavaks Kuulutaja kodulehel www.kuulutaja.ee. Video va-
hendusel on võimalik uudistada, milline sai uus kauplus ja mida arvavad sellest kõigest kohali-
kud inimesed. Suured tänud Raul Valgistele tehtud töö eest!

OG Elektrale kuulub 54 Grossi 
Toidukaubad kauplust, koos 
tööstuskaupadega on ettevõt-
tel neid kokku 57.

Ligi sada protsenti 
müüdavast lihast on 
kontseri seakasvatu-
sest.

Grossi Toidukaupade oma-
toodangu osatähtsus kasvab.

Kauplus pole veel avatud, kuid 
uudistajad juba kogunevad. Neile 
läheb vastu kaupluse juhataja 
Naima Roosmaa.
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Eraisikute kuulutusi saab anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud iga päev 10-22

Rakvere Kroonikeskuse 
keldrikorrusel tegutsev 
heategevuslik kauplus 
Sõbralt Sõbrale on 
klientide rõõmuks nüüd-
sest avatud viiel päeval 
nädalas. Uuskasutus-
kauba müügi kõrval pa-
kutakse praktikabaasi 
puuetega inimestele ja 
pikaaegsetele töötute-
le.

Liisi Kanna

Rakvere Sõbralt Sõbrale 
kaupluse juhataja Janek Puu-
sepp selgitas, et tegu on sada 
protsenti sotsiaalse ettevõtte-
ga. „Eesmärk on müüa kaupa 
ja saadud tulu suunata heate-
gevusse.“
Müügiks on suuremas osas 
Rootsist toodud uuskasutus-
kaup: riided, raamatud, möö-
bel, nõud jne. Kasutatud, ent 
terveid ja korralikke asju saa-
vad müügiks viia ka kohali-
kud.
Abivajajaid aitavad üles leida 
kohalike omavalitsuste sot-
siaaltöötajad ning ettevõt-
misse kaasatud kogudused. 
Müügitulu abil korraldab 
koostööpartner SA Sõbra Käsi 
vähekindlustatud perede las-
tele laagreid ja sünnipäevi, ja-
gab koolitarbeid ning palju 
muud.

Rakvere pilootprojekt
Sõbralt Sõbrale kauplusteket-
ti kuulub 15 poodi, millest 
esimene rajati ligi veerandsa-
da aastat tagasi Tartusse. Suu-

Noorte hulgas levivad ohtli-
kud mängud, mille eesmär-
giks esitatud väljakutse järgi 
teha. Tegu tuleb filmida ning 
seejärel materjal internetis 
vastavasse keskkonda üles ri-
putada. Väljakutsed saavadki 
alguse internetikeskkonda-
dest ja levivad sotsiaalmee-
diavõrgustike kaudu paljude 
teismelisteni.
Näiteks ohtliku mängu „Jook-
se või sure“ puhul teenitakse 
seda rohkem punkte, mida 
lähemalt auto nina eest läbi 
õnnestub lipsata. Kurb aspekt 
on ka see, et tegevust, mis 
võib lõppeda suurte vigastus-
te ja isegi surmaga, on alati 
filmimas keegi seltskonna-
liikmetest.
Hetkel ei ole politseil veel 
andmeid, et selline mäng 
oleks Eesti noorte hulgas kan-
da kinnitanud. Statistika näi-

tab aga, et möödunud aastal 
sai jalakäijatena kannatada 
67 kuni 16aastast last.
Nimetatud mäng ei ole para-
ku ainus omalaadne. Ohtlik 
tegevus hüüdnimega „Sini-
vaalad“ põhineb reaalajas 
esitatud ülesannete täitmisel. 
Selleks, et juhiseid saada, 
peab laps liituma sotsiaalvõr-
gustikus nn surmagrupiga. 
Mäng kestab 50 päeva ja selle 
lõppsihiks on mängija enese-
tapp.
Põhja prefektuuri raskete ku-
ritegude talituse juhi Roger 
Kummi sõnul on politsei saa-
nud vihjed selliste üleskutse-
te levitamisest Eestis, kuid 
õnneks ei ole siiani laekunud 
teateid, et need oleksid fa-
taalselt lõppenud.
Ühe väljakutsena tõi Kumm 
välja „Roofingu“, mille puhul 
ronitakse mööda katuseääri, 

poste ja kõrgeid ehitisi. Eel-
misel aastal leidis aset juh-
tum, kus Tallinnas üks noor-
mees mööda tööstushoone 
torusid ronides alla kukkus ja 
raskelt vigastada sai. Samuti 
on teada juhtumid, kui hüpa-
takse sõitva rongi külge.
Politsei sõnul on sellised väl-
jakutsed liikvel olnud juba 
aastaid ja aeg-ajalt tehakse 
neid järele. Üldjuhul soovi-
takse neid järgi teha selleks, 
et teiste hulgas silma paista. 
Seejuures ei anta aga endale 
aru, millised võivad olla taga-
järjed. Mõju avaldab siinjuu-
res ka moodne ühiskond, kus 
igaühel taskus nutitelefon ja 
vaba juurdepääs internetile.
Samas on Eesti noored inter-
neti ohtudest üsna teadlikud 
ja ei lähe kergesti kaasa asja-
dega, mille tagajärjed võivad 
olla ettearvamatud. Kumm 

rõhutab, et sellegipoolest 
peaksid nii kool kui ka lapse-
vanemad näitama üles erilist 
tähelepanelikkust laste ja 
noorte käitumise osas ning 
jälgima nende toimetamisi ja 
interneti kasutamist.
Näiteks „Sinivaalade” põhili-
seks sihtrühmaks on 4.-6. 
klasside õpilased ja tihtilugu 
pole tegemist probleemsete, 
vaid täiesti tavalistest pere-
kondadest pärit lastega.
Kummi sõnul on politseis 
tööl veebikonstaablid, kelle 
ülesandeks ongi saabuvate 
vihjete kontrollimine ja sa-
muti internetiavarustes levi-
vate trendide jälgimine.
Ebaharilike asjaolude märka-
misel töötatakse kogutud info 
läbi ja edastatakse vastavate-
le instantsidele.

Kaius Mölder

Internetis levib surmamängu juhis

Sõbralt Sõbrale kauplus 
pikendas lahtiolekuaega

remaks võrgustikuks on kas-
vatud viimase viie aasta jook-
sul. Rakvere kauplus avati 
pool aastat tagasi ning tegu 
on pilootprojektiga.
Kaupluse juhtaja rääkis, et 
Rakveres on ettevõtte esime-
ne kauplus, kus katsetatakse 
nö Rootsi mudelit.
„Rootslaste eeskujul kasuta-
me avarat pinnakujundust, 
kus toimub ühes suunas lii-
kumine, väljumiseks pead 
poes ringi ära tegema. Midagi 
ikka korvi kukub,“ selgitas 
Puusepp. „Lisaks on see esi-
mene kauplus, kus asub ka 
kohvik, mis loob kaupluse 
keskkonnale lisaväärtust.“

Tööharjutus ja kaitstud 
töö
Uue mudeli puhul üks olulisi-
maid aspekte on aga see, et 

kasutatakse palju vabataht-
likke ja pakutakse praktika-
baasi. „Meil käivad puuetega 
inimesed tööharjutust soori-
tamas. Teevad lihtsamaid 
töid: panevad riideid puudele 
ja kinnitavad hinnasilte, ko-
ristavad, sorteerivad mängu-
asju,“ rääkis Puusepp. „Käi-
vad ka kaitstud töö teenusele 
suunatud inimesed,“ lisas ta 
ning selgitas, et vähenenud 
töövõimega inimesed vaja-
vad sageli turvalist töökesk-
konda ja juhendamist.
„Lisaks läbivad koostöös Töö-
tukassaga meie juures pika-
ajalised töötud tööharjutus-
programmi. Palju panustavad 
ka vabatahtlikud, näiteks 
pensionärid.“

Uued lahtiolekuajad
Puusepp rääkis, et kõik kaup-

luse palgalised töötajad on 
ühtlasi ka praktiseerijate ju-
hendajateks. Seni on müük ja 
tööde juhendamine toimu-
nud vaheldumisi, kauplus oli 
avatud ülepäeviti. „Kartsime, 
et ei saa mõlemaga samaaeg-
selt hakkama. Nüüd näeme, 
et võime juhendada ka klien-
tide juuresolekul.“
1. märtsist on kauplus avatud 
teisipäevast laupäevani. „Ar-
gipäeviti oleme nüüdsest 
avatud 11st 18ni. Vaatasime 
busside aegu ja selgus, maa-
konnast tuleb Rakverre hom-
mikul suur hulk busse, mis 
lõuna paiku tagasi sõidavad. 
Nii saavad ka kaugemalt saa-
bunud inimesed enne koju-
sõitu poodi külastada,“ selgi-
tas Puusepp.

Rakvere Sõbralt Sõbrale kaupluse 
juhataja Janek Puusepp. 

Foto: Liisi Kanna

Silmapaistvad virulased 
„riputati” portreenäitusele
Rakvere Galeriis avati enne Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva 
portreenäitus „Meie, virulased!”. Teostel on kujutatud möö-
dunud aastal aurahasid ja tunnustusi pälvinud Lääne-Viru-
maa inimesi.
MTÜ Rakvere Galerii juhatuse liige Raivo Riim ütles näituse 
„Meie, virulased!” avamisel, et isamaa sünnipäevaks on 
portreenäitust korraldatud juba kümme aastat. „Modellide-
ga oli väga tore lugu. Kunstnikele poseerisid 2016. aasta te-
gijaid, kes on saanud meie maakonnas aurahasid ja tunnus-
tusi,” rääkis galerist. 
Riimi sõnul lähtuti valiku tegemisel suuresti sellest, et po-
seeriksid ka need tähtsad Virumaa inimesed, kes pole seda 
varem teinud.
Galerii kuraatori, klaasikunstnik Riho Hüti sõnul mõeldi 
näituse koostamisel hästi läbi, et piltidel kujutatud inime-
sed oleksid ikka äratuntavad. „Portree puhul peaks ka mo-
delli sisemaailma vaatama,” rõhutas Hütt. „Samuti on tähtis 
kunstniku käekiri, olgu siis portree joonistatud või maali-
tud.”
Hütt märkis, et suurt rõhku on pööratud vormistusele ning 
tööd on aasta aastalt aina paremaks läinud.
Lääne-Virumaa kunstnikud maalisid portreesid kolmel lau-
päeval. Modellideks olid Rakvere teatri näitleja Tiina Mäl-
berg, rahvatantsu grand old lady Maie Orav, sumotreener 
Riho Rannikmaa, Rakvere Spordikooli direktor Jaak Vettik, 
aasta õpetaja Raiko Kaasik ja aasta põllumees Jaak Lääne-
mets.
Maie Orav ütles näituse avamisel, et poseeris elus esimest 
korda ja põhimure oli see, kuidas ta suudab nii kaua paigal 
olla. „Minu sodiaagimärk kuulub õhumärkide hulka ja ma 
pean kogu aeg lendama. Aga oli väga huvitav ja sain päris 
hästi hakkama.”
Ka Jaak Läänemetsa nentis, et see oli esmakordne kogemus. 
„Väga väsitav tund oli. Kramp on see, mis väsitab. Kui saaks 
krambist lahti, oleks palju lihtsam.”
„Minul vajus vahetevahel silm kinni,” jagas Riho Rannik-
maa muljeid. „Õnneks pildi peale ei ole sattunud kinnised 
silmad,” naljatas ta.
„Soovitan kõigile võtta aeg maha ning proovida olla tund 
aega täiesti liikumatult,“ kommenteeris kogemust õpetaja 
Raiko Kaasik.
Rakvere Galeriis saab imetleda 30 erinevas tehnikas tööd. 
„Kui galerii saab kunagi suurema ruumi, tuleb ka pilte näi-
tusele rohkem ja siis tellime ka kunstnikke juurde,” ütles ku-
raator Riho Hütt.
Näitus „Meie, virulased!” on avatud 25. märtsini.

Ülle Kask

Paremalt kunstnikud Riho Hütt, Maila Merilo, Ene Saul ja 
Ivo Ridalaan portreenäituse avamisel Rakvere Galeriis. 

Foto: Ülle Kask
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31. jaanuaril sõlmisid 
Balti riikide valitsusju-
hid kokkuleppe Rail Bal-
ticu (RB) rajamiseks. 
Eestis kulgeks uus raud-
tee Tallinnast Iklasse. 
Mitte kõik ei ole aga va-
litud lahendusega rahul.

Liisi Kanna

Väike-Maarja Põllumeeste 
Selts on esitanud avaliku 
pöördumise, milles kutsub 
üles Rail Balticu teemadel 
arutelusid pidama. Esimene 
kõnekoosolek toimus esmas-
päeva õhtul Väike-Maarja 
seltsimajas, kus osalesid nii 
MTÜ Avalikult Rail Balticust 
juhatuse liikmed kui Majan-
dus- ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumi Rail Balticu 
projektijuht Kristjan Kaunis-
saare (pildil).

Rail Balticu projekt
Kaunissaare andis ülevaate 
RB projektist ja selle hetkesei-
sust. „Projekti raames ehita-
takse Euroopa rööpalaiusel 
elektriraudtee Tallinnast Lee-
du-Poola piirini,“ sõnas ta 
ning selgitas, et RB hakkab 
kuuluma Euroopa transpor-
divõrgu põhivõrku, mille 
moodustavad kümmekond 
koridori. „Samasse koridori 
kuulub ka Via Baltica maan-
tee.“
Trassi kogupikkuseks on 700 
km, sellest 213 km Eestis. 
„Planeeritud on nii, et RBl 
oleks võimalik sõita 240km/h, 
kaubarongide puhul 120 
km/h,“ lisas koordinaator.
„Eesmärgiks on ühendada 

Balti riigid Soome ja Euroopa 
raudteevõrku, vähendada 
transpordi keskkonnamõju-
sid ja tugevdada Balti riikide 
majanduslikku potentsiaali,“ 
loetles Kaunissaare. „RB raja-
mise üheks aluseks on pla-
neering „Eesti 2030+“.“
Kuigi Baltimaade vahelisest 
raudteest on räägitud tundu-
valt kauem, algasid maa-
kondlikud planeeringud 
2013. aastal. RB läbib Harju-, 
Rapla- ja Pärnumaad. „Täp-
sema trassi panevad paika 
kolm maavanemat,“ sedastas 
koordinaator. Neis maakon-
dades on toimunud planee-
ringute väljapanekud ning 
avalikud arutelud.
Kolme Balti riigi valitsusjuhid 
allkirjastasid kokkuleppe RB 
rajamiseks 31. jaanuaril 2017. 
Ehituse algusajaks on määra-
tud 2019. aasta, valmima 
peaks RB 2025. aastal, sellele 
järgneb testperiood ning 
2026. aastal peaks olema või-
malik alustada reaalset vedu.
Otsetrassi eelistena, võrreldes 
mõne pikema alternatiiviga, 
tuuakse välja nii väiksemat 
maksumust kui kokkuhoidu 
transpordile kuluva aja pealt.
„RB saab olema üks osa Eesti 
raudteevõrgust ja selle raja-
mine ei tähenda muu trans-
pordivõrgu taandarengut,“ 
rõhutas Kaunissaare.

Vaidlusküsimused
Väike-Maarjas toimunule 
sarnaseid kohtumisi trassist 
kõrvale jäävates maakonda-
des varem korraldatud ei ole. 
MTÜ Avalikult Rail Balticust 
esindajate hinnangul tuleks 
seda aga igal juhul teha, ne-
mad ei toeta projekti praegu-
sel kujul. Kaheldakse projekti 

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi avalik pöördumine kõigi 
Eestimaa elanike, vabaühenduste ja omavalitsuste poole 

Üks tont käib ringi mööda Eestimaad – see on Rail Balticu 
nimeline tont. Ta on hirmuäratav ja kurjakuulutav, sest ta-
hab Eesti taraga kaheks jagada, paljudelt jõuga kodud ja ta-
lud võtta, looduskeskkonna kahjustamisest rääkimata. Loo-
duskaitse ja keskkonnamõjude valdkonna ekspert Mati Kose 
nendib tabavalt Eesti Looduses: ”RB projekt praegusel kujul 
on otsekui vaese mehe suurusehullustuse ja saamahimu ab-
surdne segu”.
Eesti on jõudnud seoses Rail Balticu kavandamisega tee-
lahkmele – kas ehitada uus tarastatud otsetrass iga hinna 
eest või kasutada säästlikult rekonstrueerimiseks olemasole-
vaid raudteekoridore ning tõsta nende läbimiskiirust mää-
rani, mis tarastamist ei nõuaks.
MTÜ Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal toob 
välja valikuvõimaluse:  „Meil on sajandi võimalus teha 
praeguses olukorras õige valik ning mitte võtta endale koor-
must, mille täitmiseks võetavaid laene peavad meie lapsed 
maksma hakkama. Uus ilus raudtee tundub küll nii ahvat-
lev ning vana renoveerimine on seotud paljude tüütute  ar-
giste  probleemidega. Siiski on meil elus sageli, et rahapuu-
dusel me ei saa endale lubada uut meeldivat häärberit, vaid 
arukam on olemasolev elukoht korda teha”.
Tänaseks on Vabariigi Valitsus otsustanud uue otsetrassi ka-
suks, ootamata ära käesoleva aasta aprillis valmivat tasuvu-
suuringut. Vastuargumendid ja üldsuse esindajate avalikud 
pöördumised on jäetud tähelepanuta. Demokraatlikult vali-
tud riigikogu enamus ja president on avaldanud toetust se-
nisele RB projektile.
Kahjuks on meie, eestlaste, valulävi varasemate katsumuste 
tõttu nii kõrgeks kujunenud, et kodanikuühiskonna seljata-
ga otsustatut talutakse kannatlikult.  Ometi ei saa selline 
mõistusevastane olukord kauaks kestma jääda. Meenub fos-
foriidisõja puhkemine ja selle välja kasvamine võimsaks va-
badusliikumiseks. Tänane olukord on toonasega  võrreldav – 
kodanikkonnal puuduvad demokraatlikud  vahetud otsus-
tusprotsessi sekkumise võimalused. Kavandatava otsetrassi 
mittepooldajate argumenteeritud vastuväiteid tasalülita-
takse põhjendusega, et – a´ la „kõigile, kes on soovinud kaasa 
rääkida, on seda võimaldatud”.
Enne kui aprilliks lubatud  RB  tasuvusuuring ja Vabariigi 
Valitsuse poolt sõlmitud kokkulepe ratifitseerimiseks Riigi-
kokku jõuavad, peaks kindlasti tekkima konstruktiivne dia-
loog kodanikuühiskonna ja riigivõimu vahel, mis aitaks 
langetada parima võimaliku otsuse.
Virumaalt vaadates paistab, et need maakonnad, mida kin-
nitatud trassivalik ei läbi, elavad siiani vaikelus - nagu ei 
oleks midagi tõsist veel  juhtunud ning meid see justkui ei 
puudutaks. 
Leiame, et täna oma arvamust välja ütlemata jättes laseme 
otsustajatel teha pöördumatut kahju  Eestimaale.  
Kutsume üles pidama veebruaris-aprillis üle Eesti kõnekoos-
olekuid RB teemadel ning avaldama arvamust, saates oma 
allkirjastatud põhjendatud seisukohad Riigikogule. Kutsu-
me  Vabariigi Valitsust üles avalikustama kõiki RB projekti 
puudutavaid materjale ning osalema oma esindajate kaudu 
toimuvatel kõnekoosolekutel.
Kunagi laulsime õlg õla kõrval, et ei ole üksi ükski maa! Loo-
dame väga, et nii on see ka täna!

Väike-Maarja Põllumeeste Selts
Väike-Maarjas, 20. veebruaril 2017

Rail Baltic põhjustab vastasseisu

tasuvuses ning ennekõike ol-
lakse valitud trassi paiknevu-
se vastu.
Looduskaitse valdkonna eks-
perdi Mati Kose hinnangul ei 
ole valitud trass hea lahendus 
inimeste ega looduse seisu-
kohast, kuna see lõhuks rohe-
võrgustiku tuumala. „Vaja on 
rohkem ja ökoloogilisemaid 
alternatiive. Objektiivne hin-
damine on tegemata,“ rõhu-
tas Kose.
„Rohevõrgustikku RB kind-
lasti ei lõhu,“ oli Kaunissaare 
veendunud. “Loomulikult 
avaldab see mõju piirkonda-
des, kus rohevõrgustikku lä-
bib. Oluline on ette näha ja 
rakendada rohevõrgustiku 

jätkuva toimivuse tagamiseks 
erinevaid meetmeid.“
Teise tulise vaidlusküsimuse-
na kerkis üles projekti rahas-
tamine, mille osas andis 
koosolekul omapoolse üle-
vaate MTÜ Avalikult Rail Bal-
ticust juhatuse liige Priit Hu-
mal. Ta rõhutas, et Euroopa 
Liidu toetused sõltuvad pal-
juski riigi elatustasemest ning 
kuna Eesti elatustase on tõu-
suteel, siis ei pruugi me ehi-
tuse lõpuni vajaminevas ma-
hus raha saadagi. „Võtame 
endale kohustuse, aga selgust 
rahastuse osas ei ole,“ aval-
das Humal muret.
Kaunissaare hinnangul on 
see väide ekslik. „RB rahasta-

mine on siiani toimunud Eu-
roopa ühendamise rahastust 
(CEF) ning tulevane rahasta-
mine ELi eelarveperioodil 
2021+ hakkab eeldatavasti 
toimuma samalaadselt. CEF 
on ELi mõistes nn keskne 

fond, millest on vahendeid 
võimalik taotleda kõigil liik-
mesriikidel, ka sellistel, mille 
elatustase ületab näiteks Üh-
tekuuluvusfondi (ÜF) kasuta-
miseks kehtestatud ülem-
määrasid.“

Müügil VÄRSKE SEALIHA Kupna Mõisa farmidest, 
MAHE VEISELIHA Küti Mõisast, 

TOORPIIM Voore Mõisast, 
MAHEJAHUD Kulina veskist. 
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Eesti Korteriühistute Liit 
(EKÜL) alustas Justiitsminis-
teeriumi toel infopäevade 
sarja, et tutvustada järgmisel 
aastal jõustuvat korterioman-
di- ja korteriühistuseadust. 
Rakveres toimub teabepäev 
16. märtsil Art hotelli konve-
rentsisaalis.
EKÜLi juhatuse esimehe 
Andres Jaadla sõnul toob uus 
seadus kaasa olulisi muuda-
tusi, mis puudutavad pea iga-
üht. „Piltlikult öeldes ärkavad 
2018. aasta 1. jaanuaril korte-
riühistus ka kõikide nende 
korterelamute elanikud, kus 
täna ühistut ei ole,“ ütles 
Jaadla. „Peame oluliseks ini-
mesi eesootavast varakult 
teavitada.“
„Infopäevadel keskendume 
enim küsimusi tekitanud tee-
madele. Nende hulka kuulub 
võlgnike küsimus, kuna uus 
seadus alandab viivise mää-
ra,“ nentis EKÜLi õigusosa-
konna juht Urmas Mardi.
„Kehtiva õiguse kohaselt saab 
korteriühistu korteriomani-
kult nõuda viivist 0,07 prot-
senti päevas majandamisku-
lude maksmise kuule järgne-
va kuu esimesest kuupäevast 
arvates,“ selgitas Mardi prae-
gust olukorda.
„Uue seaduse kohaselt saab 
viivise määraks võlaõigussea-
duses sätestatud üldine viivi-

Lugeja küsib: Arst kirjutas 
tervisekontrolli otsusele, 
et mul oleks vaja kuvariga 
töötamiseks uusi prille, 
sest nägemine on halve-
nenud. Kas tööandja 
peab hüvitama uute pril-
lide maksumuse?

Vastab Mari-Liis Ivask, 
Tööinspektsiooni töö-
keskkonna konsultant.

Prillide hüvitamist regu-
leerib määrus „Kuvariga 
töötamise töötervishoiu 
ja tööohutuse nõuded”. 
Tööandja on kohustatud 
prille või muid nägemis-
teravust korrigeerivaid 
abivahendeid hüvitama, 
kui täidetud on järgmised 
tingimused: töötaja töö-
tab vähemalt poole oma 
tööajast kuvariga, st üle 
nelja tunni tööpäevas või 
üle 20 tunni nädalas; ter-
visekontrollis selgub, et 
töötaja vajab prille kuva-
riga tööks; tervisekontrol-
lis selgub, et töötaja näge-
misteravus on muutunud 
ja ta vajab seetõttu (uusi) 
prille.
Tööandjal on küll kohus-
tus kompenseerida, kuid 
kompenseerimise määra 
ei ole õigusaktidega regu-
leeritud.
Tavapäraselt on pandud 
prillide hüvitamine paika 
ettevõtte siseste reeglite-
ga. Näiteks on määratle-
tud hüvitamiseks rahali-
ne piirmäär või protsent 
kogu maksumusest. See 
tähendab, et tööandja 
hüvitis võib olla väiksem 
kui prillide tegelik mak-
sumus.
Prillide maksumuse hüvi-
tamine ei olene töösuhte 
pikkusest ega sellest, kas 
nägemisteravus on vähe-
nenud konkreetse töö-
andja juures. Prillide hü-
vitist on õigus saada ka 
uuel töötajal, sest prillid 
on kuvariga töötaja jaoks 
vajalik abivahend 
tööülesannete sooritami-
sel.

Infopäevadel tutvustatakse uut 
korteriomandi- ja korteriühistuseadust

semäär, mis on 0,022 prot-
senti. Kehtiva õigusega võr-
reldes väheneb viivise suurus, 
mida korteriühistu saab kor-
teriomanikult nõuda. Samas 
kaob ka tingimus, et seda 
saab arvestada alles alates 
järgmise kuu algusest,“ jätkas 
ta. „Seega, kui korteriühistu 
põhikirjas on ette nähtud ma-
jandamiskulude tasumiseks 
konkreetne kuupäev, siis saab 
viivist nõuda alates sellele 
järgnevast päevast.“
Korteriühistule üldise sea-
dusjärgse viivise kehtestami-
sel lähtutakse Mardi sõnul 
arusaamast, et seadusjärgne 

viivisemäär peaks olema sa-
ma suur kõikidel juhtudel, 
kui ei ole kokku lepitud teisiti.
„Seadusjärgsest kõrgema vii-
vise nõudmiseks peab olema 
asjassepuutuva korterioma-
niku nõusolek, mis tähendab, 
et seda saab kehtestada kor-
teriomanike kokkuleppega, 
kuid mitte korteriühistu põ-
hikirjaga,” märkis õigusosa-
konna juht.
Lisainfot sarja kohta leiate 
EKÜLi kodulehelt ekyl.ee/
avaleht/uusseadus.

Kuulutaja
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• Rakvere Kaukaasia Šašlõkk pa-
kub tööd kokale. Info on tel 5670 
7004, CV saata kaukaasiagrill@
hot.ee. Kiire!
• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi, kes valdab 
eesti ja vene keelt. Sobib ka (üli)
õpilasele. kristo@k-kummid.ee

• Otsin müüjat Kroonikesku-
sesse (eesti keele oskusega 
pensionäri). Tel 524 6055

• Vajame hooldajat vanemale 
prouale Rakveres. Mõni tund 
päevas. Soovitavalt naispen-
sionär. Tel 5613 7046

• Vanem härrasmees vajab 
a b i l i s t  m a j a p i d a m i s e 
korrashoiul ja söögitegemisel. 
Tel 5816 6258

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
t ö ö l e  C - ,  E - k a t e g o o r i a 
autojuhi poolhaagisele Eesti 
sisetöödele. Bru-topalk alates 
850 €. peristein@hot.ee, tel 
517 0260

• Otsitakse  C-kategooria 
a u t o j u h t i  E e s t i s i s e s t e l e 
vedudele. Kasuks tuleb C-, 
E-kategoor ia  juhi lubade 
olemasolu. Kontakttelefon 
5291 938

•  K a t e l a  s a e v e s k i  v a j a b 
saeraami töölist. Tel 504 8960

• Puidutöötlemis ettevõte 
pakub tööd  abitöölisele, 
sobib samuti ka naisterahvale. 
Tööaeg 8-16.30. Tel 503 6867

•  E R N  O Ü  p a k u b  t ö ö d 
üldehitajatele. CV saata ern@
online.ee. Tel 5382 3396

• Farm Haljala külje all otsib 
oma meeskonda lüpsjat ja 
karjakut. Tel 511 3486

KOOLITUSPAKUN TÖÖD

• Hispaania keel. Kutsume 
teid hispaania keele kursustele. 
Tunnid toimuvad neljapäeviti 
Rakvere Kultuurikeskuse ruu-
mides (Kreutzwaldi 2, Rak-
vere). Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

• In g l i s e  ke e l  a l g a ja t e l e 
ja taasalustajate vestluse 
kiirkursus Koidula 1 Tsentrumis 
alates T 7.03 kell 18-19.30 (20 
tundi, võimalus jätkata). Hind 
50 € (sisaldab õppematerjale). 
Reg. 5566 1419

LOE KUULUTAJAT
WWW.KUULUTAJA.EE
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Liikumise ja treeningu 
teemadel on saadaval 
väga palju 
informatsiooni, kuid 
mitte kõik ei vasta 
sajaprotsendiliselt 
tõele. Täna annan 
ülevaate, milliseid 
enamlevinud väiteid 
võib uskuda, milliseid 
mitte.

„Kui teha iga päev ainult 
kõhulihaste harjutusi, siis 
saab üleliigsest kõhurasvast 
lahti.“
Kõhurasvast lahti saamiseks, 
et kõhulihas nö välja paistaks, 
tuleb korrigeerida toitumist 
ja vaadata üle treeningute 
ülesehitus. Treeningplaanis 
peaksid nii lihastreeningud 
kui aeroobsed treeningud va-
helduma, vastasel juhul võid 
teha ka 200 kõhulihaste har-
jutust päevas, kuid tulemust 
ei saavuta.
Teadma peab ka seda, et rasv 
nö põleb kehas ühtlaselt, lo-
kaalselt rasva põletada ei ole 
võimalik. Lisaks tuleks 
aeroobsel treeningul jälgida, 
et organismis ei tekiks hapni-
kupuudust, sest rasvu kasuta-
takse energia saamiseks hap-
niku kaasabil.

„Vigastuste vältimiseks peab 
enne trenni tegema soojen-
dust ja pärast venitama.“
Nii soojendus kui venitused 
on treeningu lahutamatud 
osad. Enne põhitreeningut 
(lihastreeningut) tuleks teha 
eelsoojendust, näiteks sõita 
15 minutit rattaga. See val-

mistab keha treeninguks ette 
ja vähendab vigastuste riski. 
Peale lihastreeningut tuleks 
venitada koormust saanud li-
hasgruppe. Treenides lihased 
lühenevad ning nende pikkus 
on vaja taastada, et vältida li-
haste kinnituskohtade pin-
gesse jäämist.

„Jõusaal on meestele. Naised 
võivad jõusaalis raskusi tõs-
tes liiga lihastesse minna.“
Jõusaali- ja lihastreeningud 
sobivad nii meestele kui nais-
tele. Treeningu mõju sõltub 
selle ülesehitusest.
Jõutreening suurendab lihas-
massi, meestel rohkem, nais-
tel vähem. Mida rohkem liha-
seid, seda rohkem on võima-
lik rasva kogumata süüa. See-
pärast võiksid lihastreeningut 
teha kindlasti ka naised, kes 
tahavad alandada kehakaalu 
või muuta oma keha proport-
sionaalsemaks.
Lisaks tasub märkida, et nai-
sed ei saa kasvatada nii suuri 
lihaseid, kui mehed. Naiste 
meessuguhormoonide tase 
on väga madal, seetõttu on li-
haseid väga raske kasvatada.
Sobiva treeningkava koosta-
miseks soovitan küsida kooli-
tatud treeneri abi.

”Mida kauem ma treenin, se-
da kiiremini alaneb keha-
kaal.”
Mida kauem treenid, seda 
suurem on ka energiakulu 
ning sellest tulenevalt söögi-
isu. Seetõttu suureneb tõe-
näosus, et sööd peale tree-
ningut liiga palju. Kui tree-
ning on lisaks ka väga inten-
siivne, siis ei kasuta organism 
energia saamiseks rasvu, vaid 

MÜÜT               või                TÕDE?

süsivesikuid. Tulemuseks on 
see, et rasv ei kao ja kehakaal 
seisab või isegi tõuseb.
Samuti on vale arusaam, et li-
hased kasvavad treeningu 
ajal. Taastumiseks peavad 
treeningutele järgnema ka 
puhkepäevad. Treening on 
teadlik keha kahjustamine, 
milleta pole areng võimalik. 
Jõusaali harjutuste tulemusel 
tekivad lihastes mikrotrau-
mad, mida keha puhates nö 
parandama hakkab.
Samuti on oluline uneaja pik-
kus ja kvaliteet. Magamine on 
organismi normaalsete hor-

ülesehitus.

„Ka pidevalt ühesuguse tren-
ni tegemine tagab hea vor-
mi.“
Koguaeg samalaadset trenni 
tehes harjub keha konkreetse 
treeninguga ja arengut enam 
ei toimu. Treeningplaani tu-
leks kaasata erinevaid lihas- 
ja kestvustreeninguid, see ta-
gab edasise arengu.

„Kui lõpetad regulaarse li-
hastreeningute tegemise, 
muutuvad lihased rasvaks.“
Kuna lihaskude ja rasvkude 
on erinevat tüüpi, siis pole 
võimalik, et üks kude teiseks 
muutuks. Kui lihased ei saa 
piisavalt koormust, siis lihas-
mass väheneb. Kui lisandu-
vad valed toitumisalased vali-
kud, võibki jääda mulje, et li-
hased on muutunud rasvaks.

„Kehalise kasvatuse tunnis 
saadav koormus on piisav, et 
laps vajalikul määral lii-
guks.“
Kehalise kasvatuse tunnid on 
erineva intensiivsuse ja üles-
ehitusega ning ei anna sageli 
ka piisavat koormust. Palju 
sõltub õpetajast ja tema os-
kusest erineva treenitusega 
lastega tundi läbi viia. Näiteks 
ülekaalulistele ei sobi jooks-
mine ning hüpped jne.
Hea oleks lisaks tegeleda 
meelepärase spordialaga. Ar-
vestada tuleks lapse võimeid 
ja keha seisundit.

„Mida vanem olen, seda vä-
hem pean liikuma“
Tegelikult on vastupidi. Mida 
vanemaks saame, seda aegla-
semaks muutuvad ainevahe-
tus ja närvisüsteemi talitlus 
ning lihasmass vähenevad.
Seda olulisemaks muutub 
füüsiline aktiivsus. See aitab 
hoida lihased toonuses ja vä-
hendada nende nõrgenemist, 
samuti pärsib luuaine vähe-
nemist. Luuaine vähenemisel 
muutuvad luud hapramaks ja 
suureneb nende murdumise 
oht.
Liikumine soodustab ka lii-
gesvõide eritumist, mis aitab 
liigespindadel üksteise vastas 
kergemalt liikuda ning toidab 
liigeskõhre. Lisaks hoiab füü-
siline aktiivsus toonuses när-
visüsteemi talitust jpm.
Eriti hästi sobivad võimlemi-
ne, ujumine, kõndimine, jalg-
rattasõit, kergemad jõuharju-
tused jms.

Mida treenib?
Tegemist on selja lailihase har-
jutusega, kus koormust saavd 
ka delta- ehk õlalihase taga-
osa, trapetslihas ja mitmed 
teised.

Mida jälgida?
Aseta üks põlv ja sama poole 
käsi pingile, hoia selg sirge 
ning pingiga paralleelne. Toeta 
vastasjalg maha. Jalad peak-
sid olema veidi rohkem kui 
õlgade laiuselt harkis. Vii teine 
käsi koos hantliga alla, kuni 
tunned venitust selja ülaosas 
ning tõmba hantel võimalikult 
keha lähedalt algasendisse, 
kuni puusani. Soorita tõmbed 
mõlemale poolele.

NÄDALA HARJUTUS - HANTLI TÕMME KÜLJELE

moontsüklite toimimiseks 
hädavajalik. Une ajal orga-
nism taastab ennast. Süvau-
ne vähesus ei too kaasa mitte 
ainult väsimust, vaid see võib 
põhjustada ka kehakaalu 
suurenemise. Mida suurem 
on treeningintensiivsus, seda 
olulisemaks muutub uneaja 
kvaliteet. Magamise pikkus 
on individuaalne, kuid peaks 
jääma 7,5-9 tunni vahele.

„Kui teha palju trenni, siis 
võib süüa mida ja millal iga-
nes, sest trennis põletatakse 
see nagunii ära.“
Kui teed palju trenni, siis va-
jab keha ka rohkem energiat 
ja kvaliteetseid toitaineid. Mi-
da ebakvaliteetsem on toit, 
seda raskem on treeningust 
taastumine. Tekkida võib 
ületreenitus ning kehakaa-
lulangus pidurduda.

„Trenni peavad tegema ai-
nult need, kes on ülekaaluli-
sed.“
Trenni peaksid tegema kõik, 
kes soovivad elada täisväär-
tuslikku elu, olgu treeninguks 
siis kepikõnd, jooksimine, 
ujumine või jõusaal. Piisava 
intensiivsuse, kestuse ja sage-
dusega korduv liikumine 
koormab enamikku elundi-
süsteemidest, kutsudes neis 
esile tervisele ja töövõimele 
kasulikke lühiajalisi või püsi-

vaid struktuurilisi ja funktsio-
naalseid muutusi. Selle tule-
musel jaksad tavaelus pare-
mini toime tulla, oled energi-
lisem, luud ja lihased on tu-
gevamad jne. Sageli hakatak-
segi liigutama alles siis, kui 
kehakaal on läinud liiga suu-
reks ning riided ei mahu 
enam selga. Liigset kehakaalu 
saab aga ennetada regulaar-
selt liigutades.

„Mida rohkem trennis higis-
tan, seda rohkem kaotan ras-
va.“
Kahjuks see nii lihtne ei ole. 
Higistamine sõltub treenin-
gute intensiivsusest, kliimast 
jne.
Keha koosneb suures ulatu-
ses veest. Higistades eraldub 
vesi ning selle tulemusel kao-
tame kaalu ja isegi ümber-
mõõdud vähenevad. Kuna 
aga organismi normaalseks 
funktsioneerimiseks on vaja-
lik optimaalne veehulk, siis 
joome kaotatud grammid ja 
sentimeetrid pärast treenin-
gut tagasi.
Näiteks higistab inimene kül-
ma ilmaga trenni tehes vä-
hem, kuid see ei tähenda, et 
treening oleks vähem efek-
tiivne.
Keharasva vähendamine on 
kompleksne protsess, kus 
mängivad rolli õige toitumi-
ne, puhkus ja treeningute 

Algasend

Lõppasend
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Kaunis ja korrektne aia-
piire on sama oluline, 
kui korrastatud maja või 
iluaed. Kevad on just so-
biv aeg hakata planeeri-
ma uue aia või värava 
ehitust.

Rakvere perefirma Kodupuit 
on aedade valmistamisega te-
gelenud mõned aastad. Selle 
jooksul on valminud pea 100 
objekti. 
Firma juhataja Gunnar Kase 
sõnul on saadud palju koge-
musi ja iga uus töö on oma-
näoline. “Inimeste soovid on 
väga erinevad. Arvesse peab 
võtma ka maja ja ümbrus-
konna välisilmet ning selgita-
ma välja sobivaima aiatüübi,” 
räägib Kask.

Puit- või võrkaed
Puit on eestlastele hingelähe-
dane ja sobilik praktiliselt 
kõigi hoonete juurde: era-
mud, kortermajad, kauplused 
jne. 
Puitaia eeliseks on, et see pa-

Viimased aastad on toonud 
Puumarketi klientidele palju 
uut. Näiteks Rakvere esindus 
kolis eelmisel aastal uude 
kohta. Sealne kaubavalik suu-
renes ning muutusid lahtiole-
kuajad. Nüüd on Rakvere 
osakond avatud kell 8-18.
Ka personal on suurenenud. 
Lisandunud on ärikliendihal-
dur, kelle ülesandeks on pak-
kuda personaalset teenindust 
lepingulistele klientidele. „Se-
da vajadust nõuab kõige roh-
kem just tänapäevane ehitus, 
kus asjatundlik nõustamine 
ehitusmaterjalide alal on vä-
ga oluline lisaväärtus,“ kinni-
tab Rakvere Puumarketi juha-
taja Arne Võidula (pildil). 
Muutuste tuuled jätkuvad - 
Rakvere kauplus saab aprillis 
juurde kolmandiku jagu uut 
pinda. „Saame laohalli kuiva 
materjali hoidmiseks,“ rõõ-
mustab Võidula. „Varjualune 
jääb täielikult üldehitusma-
terjali jaoks, mis võimaldab 
suurendada erinevat kauba-
valikut veelgi.“

Parim valik 
puitmaterjale
 „Meilt leiab kõige laiema va-
liku terrassilaudu nii puidu-
liikide, mõõtude  kui ka vii-
mistluse poolest,“ selgitab 
Võidula. „Samuti on meil pa-
rim liimpuitkilpide valik Viru-

maal. Sortimendis on erine-
vates mõõtudes männist, 
kuusest ning ka kasest liim-
puitkilbid.“ 
Võidula räägib, et kaubavali-
kus on liimpuittalad, mis on 
uudne kaup Puumarketi sor-
timendis. „Neid saab pakku-
da klientidele soovitud mõõ-
tudes ja pikkustes,“ kinnitab 
juhataja. „Kõige enim küsita-
vamad liimpuittalade mõõ-
dud on hetkel 
120x240x6000mm ja 
140x140x6000mm. Lisaks tel-
lime vastavalt kliendi soovile 
juba mõõtu lõigatud pikku-
seid.“
Rakvere osakonnas on mär-
gatavalt suurenenud höövel-
materjalide ning erinevate 
mõõtudega C24 tugevussor-
teeritud puitmaterjalide va-
lik, mis on olulised kande-
konstruktsioonide projektee-
rimisel. Tugevussorteeritud 
puidu eeliseks on kvaliteedi-
garantii. Tagatud on materja-
lide tugevus ja puuduvad ehi-
tuspuidu vead.

Tooteportfelli 
suurendamine
„Peale puiduvaliku on oluline 
ka muude ehitusmaterjalide 
valiku suurendamine,“ selgi-
tab müügidirektor Toomas 
Tauk, kelle sõnul moodusta-
vad juba praegu ligi poole 

Korralik aed on iga maja kaunistus

kub soovi korral privaatsust 
võõraste pilkude eest. „Puit-
aia saab teha ka nii, et täna-
valt hoovi midagi ei näe, aga 
välimuselt jääb ikkagi ilus,“ 
tutvustab aiameister võima-
lusi. „Kasutades kahepoolset 
horisontaalset laudist, on see 
võimalik.“
„Sõidutee ääres aitab kõrgem 
puidust piire ka summutada 
tänavamüra,“ jätkab ta. „Sa-
muti on hea, et puitaia väli-

must saab hoone juurde vär-
viga väga lihtsalt sobitada. 
Õige töötlus on puitaia puhul 
väga oluline.“
„Enne värvimist peaks kind-
lasti kasutama immutuskrun-
ti, see aitab kaitsta mädaniku 
ja hallituse eest,“ õpetab 
Kask. „See töö on hea ära teha 
veel enne aialippide kinnita-
mist, nii saavad ka peidetud 
pinnad kaitse. Kasutada võib 
ka juba süvaimmutatud ma-

terjali, mida ei peagi enam 
värvima. Keskmiselt 5-6 aasta 
tagant tuleks puidust aeda 
uuesti töödelda, et kaitse ja 
välimus püsiks.“
Ettevõtja sõnul sobib võrkaed 
paremini siis, kui soovitakse 
rohkem avarust. „Tänapäeval 
on lisaks tavalisele aiavõrgule 
veel mitmeid teisi lahendusi, 
levinumad neist näiteks 2D ja 
3D võrkpaneelid,“ selgitab ta. 
„Need on oma olemuselt vas-

tupidavad ning leiavad palju 
kasutust näiteks koolide, las-
teaedade ja tööstushoonete 
ümber. Hinna poolest on võr-
kaed odavam, kuna ei vaja 
materjali töötlust, nagu värvi-
mine või immutamine, mis 
puidu puhul on vältimatu.“

Korrektne paigaldus
Gunnar Kask leiab, et aia õige 
paigaldamine võib tunduda 
pealtnäha lihtsam, kui see te-
gelikult on. „Oluline on posti-
de pikkus ja nende õige beto-
neerimine ning loodimine,“ 
toob ta tähtsaid nüansse esi-
le. „ Kindlasti peaks kasutama 
postidel plastikust korke - nii 
ei pääse vihmavesi neid 
seestpoolt kahjustama. Oluli-
ne on kasutada ka tsingitud 
kinnitusvahendeid, muidu 
tekivad roosteplekid väga kii-
resti. Kaldu oleva maapinna 
puhul on paigaldus keeru-
kam ning peab hästi planee-
rima, et lõpptulemus kena 
jääks.“ 
“Väikeste postide vajumise ja 
tõusmisega aastate jooksul 
peab ikka arvestama. Seepä-

rast tuleks väravate puhul ka-
sutada reguleeritavaid hingi, 
et neid vajadusel korrigeerida 
saaks,” soovitab Kask ja lisab, 
et võrkaeda tuleb iga paari 
aasta tagant pingutada ning 
vajadusel purunenud klamb-
reid vahetada, et korrektne 
välimus säiliks.

Rakvere Puumarket uueneb jõudsalt
Puumarket on Eesti suurim ehituspuitu müüv 
kauplusekett, millel on enam kui 25 tegutsemi-
saastat. Ettevõtte selge prioriteet on pakkuda 
parimat puiduvalikut Eestis.

Puumarketi käibest üldehi-
tusmaterjalid. Rakvere laos 
on kipsplaate, kergplokke, 
soojustusmaterjale, erinevaid 
vahtplasttooteid, OSB- ning 
puitlaastplaate. Samuti vi-
neeri, armatuuri, armatuur-
võrku, kipsplaadi karkassi 
ning palju muud.
Ettevõtte esindajad lubavad 
kevadel panna välja ka katus-

te näidised.
„Soovime, et 
kliendid leiaks 
alati meie juurest 
kõik vajaliku,“ 

märgib Tauk. „See tähendab 
ka  professionaalset nõusta-
mist selle kõige paremas tä-
henduses. Et olla oma vald-
konna parim pakkuja, peab 
müüma kvaliteetset kaupa ja 
usaldust.“

ID-kaardipõhine 
kliendikaart
Selle aasta algusest võttis 

Puumarket kasutusele uue 
püsikliendikaardi program-
mi, mille aluseks on isiku 
ID-kaardipõhine tuvastami-
ne. Kui eelmiste plastikkaarti-
de eest tuli klientidel maksta 
vormistamistasu, siis ID-
kliendikaart on täiesti tasuta. 
Uus programm annab klien-
dikaardi omanikule senisest 
topelt suurema soodustuse – 
10 protsenti. Vanad kaardid 
kehtivad 2017. aasta lõpuni.
Ka Puumarketi veebileht uue-
neb, mis on klientidele abis-
tavaks töövahendiks projekti-

de elluviimisel. Võimalik on 
veebist esitada tellimus nii 
laokaupadele kui saata pä-
ring ka tellimuskaupadele. 
„See on hea võimalus pakku-
da klientidele laiemat too-
tesortimenti ning toetada 
neid uute ideede ning ehitus-
alaste nõuannetega,“ leiab 
Puumarketi tegevjuht Marti 
Rehemaa.

www.puumarket.ee

Horisontaalse laudisega ja betoonsokli-
ga piirdeaed ning värav. Puit on töödel-
dud poolläbipaistva lasuurvärviga.

Rakvere kaupluse juhataja Arne 
Võidula  lubab, et Puumarketist 
saab palju enamat kui lihtsalt 
puitmaterjali.
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• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa remonditud 2toaline 
korter  Rakveres.  Osaliselt 
möbleeritud, soe korter, soodsad 
kommunaalid. Hind 23 000 €. Tel 
5188 770

• Müüa 2toaline ahiküttega 
möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas Koidula tänaval 
(58 m2). Hind 46 000 €. Tel 
5596 8282, pildid ja lisainfo 
kv.ee-s

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r 
Tamsalus Ääsi 6. Toad eraldi, 
WC ja vannituba eraldi. Köök ja 
magamistuba rõduga. Parkimine 
maja ees. Korter on koheselt 
vaba ja elamiskõlbulik, lihtsalt 
koli sisse. Hinna osas võimalik 
läbi rääkida. Hind 5 999 €. Tel 
5348 5128

• Müüa 2toaline korter Küti 
tänaval. III korrus, 40 m2, vaatega 
Vallimäele. Tel 513 5458

•  M ü ü a  2 t o a l i n e 
kapitaalremonti vajav korter 
Roelas, Veskikaare tänaval. 
Trepikoda renoveeritud.  Maja 
taga väike, põlispuudega park, 
maja juures lastemänguväljak 
ja ca 1km kaugusel lasteaed-
põhikool. Keskusest aktiivne 
b u s s i ü h e n d u s .  R a k v e r e 
2 0 m i n u t i l i s e  a u t o s õ i d u 
kaugusel. Vahetuse võimalus. Tel 
5559 3161, e-mail triin.maasik@
hotmail.com

• Müüa Haljalas  Põl lu 17 
3toaline mugavustega korter. 
66,9 m2, rõdu. III korrus. Hind 
24 000 €. Tel +372 503 5851 või 
+372 509 1581

• Müüa 3toaline korter Tamsalus 
Ääsi 19. Hind kokkuleppel. Tel 
5566 3712

•  Mü ü a  4 t o a l i n e  ( 7 0  m 2 ) 
täielikult renoveeritud korter 
Haljalas või vahetada korteri või 
maja vastu Võsul või Käsmus. 
Tel 5568 6385, benedicion2@
gmail.com

• Müüa vanem maja L-Virumaal 
Haljala alevikus, suur krunt. 
Kiire! Tel 5664 3580

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri 
vastu Rakveres. Tel 5562 2948

• Müüa maja  Kiviõlis Lepa 
teel. Ahiküttega, suur aed, 
kõrvalhooned, hea rahulik 
kohake. Tel 550 0295

•Müüa aiamaa Sõmerul jõe 
ääres. Krundil on kasvuhoone, 
aiamaja ja tööriistakuur. Toimiv 
aiandusühistu. Täpsemalt tel 
522 6480

• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 
5081 311

•  S o o v i n  o s t a  3 t o a l i s t 
mugavustega korterit Rakveres. 
Tel 5595 8140

• Noor pere ostab 1-2toalise 
korteri Rakvere linnas. Tel +372 
5358 6061

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Soovime osta järelmaksuga 
korteri või maja maal. Tel 514 
7591

• Ostan remontivajavat kinnis-
vara Rakveres (korter, maja, 
garaaž). Tel 5550 0588

• Noor pere ostab Rakveres 
2-4toalise korteri kivimajas, 
võib vajada kap.remonti. 
Hind kuni 30 000 €. Tel 5839 
3713

• Soovin osta remonti vajava 
korteri Rakveres või Haljalas. 
Hea pakkumise korral raha kohe 
kätte. Tel 5188 770

• Noor pere soovib osta Haljala 
valda min. 2 ha maad kodu raja-
miseks. Tel 5800 4824

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile Tapa linnas erine-
vad 1-3toalised korterid. Info 
tel 5110 478

• Üürile anda 1toaline puukütte-
ga korter (38 m2) Rakveres, Pikk 
37, I korrus. Üür 190 €/kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline k.m. 
möbleeritud korter Rakveres 
Roosi tn (pesumasin, el.pliit, 
külmkapp). Üür 200 € + KÜ arve. 
Info 501 1478

• Üürile anda korralik 2toaline 
möbleeritud korter Kadrinas. 
Hind kokkuleppel. Tel 5812 7881, 
Korter30@gmail.com

• Üürile anda 3toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 514 7703

• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 5164 685

• www.toonklaas.ee

•  A ku d  mur utraktor i le, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le ja igale poole mujale. 
Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa Ford Focus 2005. a 
1,6TD (2 400 €), Ford Mondeo 
2006. a 2,0TD (2 600 €) võimalus 
vahetada odavama sõiduautoga. 
Autod heas korras. Tel 502 4288

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005. a uuem keremudel, 
74 kW bensiin, helehall met, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad,  väga korralik, 
ökonoomne, kehtiv ülevaatus, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa kaubik Ford Transit 
1998. a. Sõidukorras, ülevaatus 
olemas, valget värvi.  Hind 
kokkuleppel. Tel 5333 2105

• Müüa Mazda Premacy 2000. 
a 2,0 diisel. Hind 600 €. Lisainfo 
5676 8285

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

Tel 5164 685
rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3
CAROLA ÖÖKLUBI/

SAUN

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Otsime äripinda / kaupluse 
pinda. Kasutatud mööbliga 
tegelev firma otsib äripinda 
Rakvere linnas või linna lähedal, 
ümbruses (20-30km raadiuses). 
Eelistatud, et pind on I korrusel, 
ligipääs kaubikuga ja ruume saab 
soojendada. Ootame pakkumisi 
alates 80 ruutmeetrist, võib 
vajada remonti. Võib pakkuda 
ka nt. angaare jne. Tee meile 
oma pakkumine ja me tuleme 
vaatama! Tel 513 4266

• Ostan teie seisma jäänud või 
sõitva auto. Võib pakkuda igas 
seisukorras autosid. Tel 5614 
7177

•  O s t a n  A u d i  L ä ä n e -
Virumaalt.  Pakkuge igas 
seisukorras, võib ka remonti 
vajada. Tel 5612 3431

OST

• Soovin üürida 1toalist korterit 
Rakveres. Tel 526 0068

• Pere soovib üürida 3-4toalise 
korteri Kundas. Kiire! Tel 505 
6147

OST

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 quattro     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                0 6
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                             2,0 TD                        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

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• Vahetada 3toaline heas 
korras korter Sõmerul maja 
vastu Rakvere lähiümbruses. 
Tel 5300 7728

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
KALDA TN KUNDA

• Renoveeritud, hea maja

• Hea asukoht kesklinnas

• Merevaade aknast

49,9 m², I k 527 1011

MÜÜA MAA
SADAMA TN KUNDA

• Detailplaneering

• Liitumised olemas 

   kinnistu piiril

1,1 ha 527 1011

MÜÜA KINNISTU
VILDE TN RAKVERE

• Kinnistu 723 m²

• Ehitusluba, projekt

• Hea asukoht

330 m² 527 1011

MÜÜA ELAMUMAA
METSASERVA VINNI VALD

• Kõrghaljastus

• Privaatne asukoht

3,5 ha 527 1011

• Hea asukoht, linna lähedal

• Kõrghaljastus

• Perenõmme kinnistu

2492 m² 527 1011

MÜÜA ELAMUMAA
PIIRA VINNI VALD

15 500 €

300 000 €

69 000 €

37 200 €

17 600 €

•  Mü ü a  maja  Ha l ja l a s. 
Suurepärane asukoht, kaks 
maja!  Müüa ilusa suure 
krundiga maja tiigi kaldal. 
4035 m2 suuruse krundi teeb 
eriliseks asukoht Haljala 
keskel. Elumaja on ühekordne 
eterniitkatusega 1950ndatel 
ehitatud palkmaja ning lisaks 
sellele on krundil elamiseks 
ümberehitatud saunamaja. 
Saunamaja esimesel korrusel 
on esik,  avatud köögiga 
elutuba, WC ja duširuum 
ning saun. Ülemisel korrusel 
on kaks magamistuba ja 
üks osaliselt avatud tuba. 
Hind 96 000 €. Tel 5648 8223, 
mariokytt@outlook.com, 
www.kv.ee/2881093

• Müüa Rakverest 3 km kaugusel 
Kõ r g e mä e  kü l a s  ki n n i s t u 
(2490 m2).  Katastritunnus 
66204:002:0264.  Kinnistul 
elekter, pooleliolev vundament. 
Kaasa elamu projekt. Hind 8 500 
€. Tel 5800 5601

• Müüa 3 elamukrunti Vinni 
vallas Piira külas koos elamute 
projektiga. Tel 517 5790

• Müüa kereremonti vajav 
Nissan Primera (mootor, sillad 
korras). Tel 5565 4047

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, stereo, 
v e o k o n k s ,  l ä b i n u d  t e h n .
ülevaatuse kehtib 11/2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra Comfort 
1,8i 03/2002. a 92 kW bensiin, 
hõbedane, sedaan, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, stereo, veokonks, 
täiesti roosteta, mõlkideta, 
kehtiv ülevaatus, väga korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Signum 2004. a 1,9 
88 kW. Tel 522 8405

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2 , 2 D T I  0 4 / 2 0 0 3 .  a  9 2  k W 
hõbedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsioneer,  4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, 
tume salong, talverehvidel, 
p l . s o o j e n d u s ,  v e o k o n k s , 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Seat Leon 1,9TDI 09/2005. 
a 81 kW, tumesinine metallik, 
luukpära, 5 ust, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, tume salong, 
ilusad orig. valuveljed, kehtiv 
ülevaatus 09/2017, roosteta, 
p a r i m a  n i n g  k e s t v a  V W 
mootoriga, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Octavia 1,9TDi 
luukpära,  di isel ,  esivedu, 
manuaal, roheline, 66 kW. Hind 
2 900 €. Tel 5851 7350

• Müüa Toyota Corolla 1,6 2000. 
a. Ülevaatus, kindlustus. Hind 
kokkuleppel. Tel 515 8149

• Müüa Volkswagen Bora 1,9TDI 
11/2001. a 66 kW, hõbedane, 
sedaan, 4xel.aknad, kesklukk 
puldist,  püsikiirusehoidja, 
tume salong, roosteta, korralik, 
kehtiv  ülevaatus 11/2017, 
superökonoomne, väga soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant Basis 1,6i 10/2004. a 
77 kW bensiin, kuldne metallik, 
t ä i u s l i k  h o o l d u s r a a m a t , 
konditsioneer,  4xel.aknad, 
püsikiirusehoidja, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, kehtiv 
ülevaatus 10/2017, väga korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa odavalt sõidukorras VW 
Golf. Tumepunane, sedaan, üv 
08.2017. a. Tel 5390 1003

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545

•  M ü ü a  F o r d  M o n d e o 
varuosasid 2000. – 2007. a. Tel 
5646 6933

• Müüa VW Golf 3 esiistmed (2 
tk). 25 €/tk. Tel 523 6447
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

kuulutused.kuulutaja.ee

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

Kuuluta Kuulutajas!
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

või helista 32 25 093.
Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu 

Grossi Toidukaupade kaupluses Joogid (Vilde 6a, Rakvere)
iga päev 10-22

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. 56675947. 
www.rakso.ee

• Transport, kaevetööd, 
ehitustehnika rent. Pakume 
v e o -  j a  t õ s t e t e e n u s e i d 
mu l t i l i f t  k a l l u r i ga,  m i s 
on varustatud kraanaga. 
Veoauto kandevõime 13 
tonni, kraana noole pikkus 
12m. Kilomeetri hind: 0,90 
€/km . Kraana tunnihind: 
30 €/h. Kaevetööd Komatsu 
PC 50 ekskavaatoriga. Hind 
30 €/h. Minilaaduri Case 
40xt rent. Hind 80 €/päev, 
võimalik rentida ka koos 
juhiga. Kor vtõstuk Dino 
180 rent. Hind 60 €/päev. 
Käärtõstuk Skyman 100 rent. 
Hind 35 €/päev. Porivaipade 
r e n t .  H a l j a s t u s t ö ö d . 
Puhastusteenused. Tel 5243 
689

* 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

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 
2415

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45*9,0 m), kraana, 
0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

TEENUSED

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 ka-
nalisatsioonitrasse. 

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).

FEKAALIVEDU

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Pakun diagnostikateenust 
autole. Võimalik lihtsalt ja kiirelt 
teada saada, mis teie auto elekt-
risüsteemis viga on. Hinnad väga 
soodsad. Tel 5657 1865

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

• Müün, paigaldan  ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

• Õhukonditsioneeride ja 
soojuspumpade siseosa 
keemiline pesu. Siseseadme 
soojusvaheti ja ventilaatori 
läbipesu, iga 4 -5 aasta tagant, 
annab 15 - 20% kokkuhoidu. 
Hind 50 €. Tel 5343 5668, 
www.rmati.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

TORUTÖÖD

- külmunud torude sulatus
- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• San.tehnilised tööd, kae-
vetööd väikeekskavaatoriga. 
Tel 511 9972

• San.tehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593
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• Ehitus- ja remonditööd. Maja-
de, kuuride, rõdude, terrasside, 
pesuruumide, saunade ehi-
tus, siseviimistlus, plaatimine, 
parketipaigaldus, tapeetimine, 
värvimine. Tel 504 5560

• Pakume niiskuse ja hallituse 
vältimiseks teemantpuurimist 
koos värskeõhuklappide pai-
galdusega. Teenuseid on või-
malik tellida ka eraldi. Kontakt: 
info@kckteemant.eu; telefon 
517 4192

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, küttesüstee-
mid. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• ADRANUS OÜ teeb korstna-
pühkimistöid, paigaldab moo-
dulkorstnaid, korstnahülsse, 
kaminaid ja pelletkaminaid. 
Pakume ka pottsepa teenust 
ning korrastame teie küttesüs-
teemi dokumentatsiooni, han-
gime vajalikud kooskõlastused. 
Kodu tuleohutuse kaardistamise 
teenus. Tel 5555 3737

Pottsepatööd. Tel 5398 2904

• Ehitame palkehitisi ja puit-
karkasse (saunad, kuurid, pa-
viljonid). kasemaagrupp@gmail.
com, tel 526 3784

• Sooda-, klaaskuuli- ja 
liivapritsiteenus. Tel 5373 
3408

• Teeme kõiki lammutustöid. 
Lääne-Virumaal, aastaring-
selt. Lisainfo telefonil 5608 
0592

KUULUTUSED.KUULUTAJA.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

Kuulutused
 veebis: 

kuulutused.kuulutaja.ee

• Keemiline puhastus peh-
mele mööblile! Rakvere, Eesti. 
Keemiline puhastus eemaldab 
nii tolmulestad ja üldise määr-
dumise kui ka muidu raskesti 
eemaldatavad rohu-, veini-, 
vere-, šokolaadi- jm. plekid 
(viimased juhul, kui nad on värs-
ked). Tulemus on hügieeniliselt 
ja visuaalselt puhas ning värske. 
Lisainfo tel 5682 6727

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 
5343 6875

• Kevadine viljapuude hooldus 
ja noorenduslõikus. Tel 514 
3787, Heino

• Pakume kinnivara hooldus- 
ja haldusteenust. Võsalõkus, 
niitmine, haljastus, ehitus, 
puhastus. Info: Sa3teenused@
gmail.com  või 5629 1114

• Aednik teeb kevadist õuna-
puude lõikust. Tel 5559 1678

•  T e o s t a n  v i l j a p u u d e 
h o o l d u s l õ i k u s t . 
Aiahooldusteenus. Olemas 
kutsetunnistus. Tel 5740 6234

• KÜ keldrite puhastustööd. 
Odav, kiire töö Lääne-Virumaal. 
Tunnitasu kokkuleppel. Tel 5450 
5198

• Pehme mööbli remont. Riide 
valik, veo võimalus. tel 322 7822, 
506 1547

• Naiskingsepp Rägavere tee 20 
E, T, N 8-15, K 11-18. Info 5559 
3019. Töö kiire ja korralik

• Klassikaline massaaž  20 
min./5 € (30 min./7 €), kupud 3 
€. Tel 5567 7800

• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
tapeetimine, värvimine, parke-
tipaigaldus. Tel 518 7979

• Teostan väiksemaid ehitus-
töid (ventilatsioon, torutööd, 
montaaž ja demontaaž). Tel 
5660 3608

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. 
Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

•  Elektritö ö d  pädevusega 
elektrikult ja boilerite remont, 
puhastus. Tel 5890 2983    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Automaatika tiib- ja li-
ugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Ehitustööd, remont ja reno-
veerimine. Tel 5646 0674

• Elamusisesed ehitus- ja re-
monditööd Rakveres. Tel 5604 
1424

• Teostame remondi- ja ül-
dehitustöid. Lisaks korstnad ja 
muud müüritööd. Tel 5907 4912

• Naine teeb siseviimistlustöid. 
Tel 5695 2240

• Teostame eramute, korterite 
e h i t u s-  ja  r e m o n tt ö i d . 
Tehtud töödele garantii. Tel 
5394 6666

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

T-N 9-17 • R 12-17

Tel 528 9665
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

Mootorsaag STIHL MS 170

Jaama pst 11, Rakvere 
32 55 332

Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestplus.ee

• Töömaht 30,1 cm³
• Võimsus 1,2 kW
• Juhtplaat 30 cm
• Kaal 4,1 kg

179 €

Ideaalne mootorsaag 
koduseks kasutuseks nii 
küttepuude saagimisel 

kui ehitustöödel

Vajate abi selle 
remontimisel või 

viimistlemisel, siis 
aitab meie sõbralik 

meeskond. 

Meie tegevusaladeks 
on põhiliselt 

viimistlus, 
plaatimistööd, 

vannitubade remont 
ja põrandad.

Teie trepikoda on 

Teie visiitkaart. 

Ehmes OÜ 

58 97 92 93 Janek

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@
gmail.com

• MAHE tõmbab teie peo 
käima igal pool, igal ajal ja iga 
ilmaga. Tel 509 7850

• Ansambel, õhtujuhtimine. Tel 
5190 1697

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

• Õhtujuht  sisustab teie 
juubeli. Tel 553 5885

Tel. 560 20 860   

 www.seesamava.ee 

Liug- ja tiibväravaid,  
Marantec’i  

Väravaautomaatikat 
Sulgureid, lukusüsteeme, 

käepidemeid 
Koostame ja paigaldame  

välis- ja siseuksi,  
 mööblit ja sisustust  

Müüme, paigaldame,  
hooldame:  

Eramajade fassaadi 

soojustamine ja renoveermine.

Õhekrohv. 

             juniksehitus 

             juniksehitus@gmail.com

             tel 5836 5428

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub 
teenust. Tel 5568 6385

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

h.1,09 eurot/min või 
TELLI ENNUSTUS 
h. 0,75 eurot/min 
www.ennustus.ee 

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektrooni-
kat. Asume Koidula 1, Rakvere 
Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel +372 5512053 või 
tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

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

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

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

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

* 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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

• Majapidamise likvideerimise 
tõttu müüa soodsalt pesuma-
sin, külmkapp ja mööblit. Tel 
512 9689

• Müüa odavalt tumba, diivani-
laud (kirss), sektsioonmoodul-
kapp (kirss), söögilaud ja 6 tooli 
(kirss),  televiisorilaud (kirss), 
kirjutuslaud (kirss), elektrira-
diaatorid, suusasaapad, rullui-
sud, jalgratas (noorte), puidust 
lamamistool.  Tel 5104 147

•  M ü ü a  2  l ü k a n d u k s e g a 
riidekapp, väga heas korras. 
Riiulid, sahtlid, riputusstanged, 
2 suurt peeglit. Kiire! Hind 200 €. 
Helista 511 1862

•  M ü ü a  k a s u t a t u d  s u u r 
lahtikäiv, kõrge seljatagusega 
nurgadiivan, diivanvoodi 
ja diivan + 2 tugitooli. Hind 
kokkuleppel. Info tel 517 8181

•  M ü ü a  i n f r a p u n a 
s o o j e n d u s p a n e e l  ( n a g u 
e l e kt r i ra d i aat o r,  a ga  3 0 % 
ökonoomsem). Tel 5565 4047

• Müüa soodsalt praktiliselt uus 
lumepuhur. Tel 5565 4047

• Müüa maanteeratas Fuji. Heas 
korras (3500 km). Hind 500 €, 
tingi! Tel 5566 7201

• Odavalt ära anda klaaslaud 
(70x100). Tel 5557 8803

KODU

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja tarvikuid. Paku julgesti! Tel 
5616 5761

• Ostan vanu vinüül- ja CDplaa-
te. Tel 503 9650

OST

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%

• Ostan mullafreesi, motoploki 
või väiksema aiatraktori. Tel 
503 9650

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

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

• Ostan raamatuid (tehniline 
kirjandus). Tel 503 9650

• Ostan vanavara majapida-
mise likvideerimisel - kum-
muti, ümmarguse laua, toole, 
garaažiesemeid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani. Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

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

• Ostan Vene elektroonikat: 
makid ja raadiod, võimendid, 
kõlarid, trükiplaadid, skeemid, 
dioolid, arvutid, vanametalli. Tel 
5633 1491

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

• Ostan raamatutest vanarau-
ani, vanarauast kila-kolani. 
Samas ka kolimis- ja jäätmeveo-
teenus. Tel 5808 1220

• Ostan Piibli aastast 1739 või 
Suure Piibli 1939. a. Paku ka 
teisi nahkköites raamatuid. Tel 
5665 5551

• Ostan vanu keeksi, juustu, 
kala, redise, põldmarja, draa-
koni piltidega lauanõusid ja 
vaase. Tel 5665 5551

• Müüme 3m leppa 16 €/
ruum. Tel 5608 8887

•  M ü ü a  K l o o d i l  k u i v a d 
k ü t t e k l o t s i d  p a k i t u n a 
40L kottidesse (1,60 €)  ja 
küttejäätmed (1,20 €). Ostes 
100 kotti, transport tasuta. Tel 
503 6867

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

• Müüa saetud-lõhutud kütte-
puid. Tel 5192 4320

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

• 30cm kuivad küttepuud 40L 
võrkudes koos transpordiga. Tel 
517 1522

KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises ko-
tis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 2 € kott ja kasel 
2,30 € kott. Tel 505 1528

• Müüa kuivi pakitud küttek-
lotse ja kaminapuid, pelleteid 
ning puidu- ja turbabriketti 
alusel. Vedu tasuta. Tel 433 3130, 
523 8503

• Kuivad küttepuud: kask 40 eu-
rot ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda 
ka kaminapuid 40L võrkudes: 
lepp 2 eurot, kask 3 eurot. Tel 
5087430

• AS Rakvere Metsamajand 
müüb puitbriketti. Hinnad 
soodsad. Info Kunderi 30, 
Rakvere. Tel 326 0850, 503 
5422

• Müüa saetud-lõhutud kütte-
puud (sanglepp, kask, lepp). Tel 
5192 4320

• Müüa lõhutud küttepuid 
(okaspuu) toores 25 €/m3, 
metsakuiv 30 €/m3. Saadaval ka 
väikesed kogused. Tel 5698 0253

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Müüa 3m küttepuud. Tel 504 
3326

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

16 €/ruum
3m lepp.

Transport tasuta.

Tel 5608 8887

M
ÜÜA

KÜTTEPUUD

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ettevõte müüb ja valmistab 
erinevates mõõtudes puidust 

KAUBAALUSEID.
Ehitusliku 

SAEMATERJALI müük.
Transpordi võimalus.

Info 515 0268

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
palgi saagimise teenus al. 16 €/
tm ja nelikanthööveldus. Info 
tööpäevadel kell 8.30 – 17.00 
telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Teeme puussepatööd ja 
v a n u t a m e  n i n g  m ü ü m e 
vanutatud puitu. Kõike mis on 
seotud puiduga (ka mööbel). Tel 
5692 8106

EHITUS

OST

• Ostan saematerjali kiirmüü-
gihinnaga. Turuhinnaga mitte 
pakkuda ja ostan asbest torusid. 
Tel 526 4115

KADUNUD

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa taksikutsikad (lüh.
karv). Info 528 5146

• 9 toredat õuekoera kutsikat 
ootavad endale uut kodu. Nii 
emased, kui isased. Kutsikate 
ema on koolis käinud ja kuulekas 
koer (valvab kui vaja ja on 
sõber kui vaja) - isa on saksa 
lambakoera laadne külakoer. 
Uude koju on valmis minema 
alates 20. veebruarist. Kutsikad 
söövad juba kutsikatoitu lisaks 
emapiimale. Hind 40 €. Tel 5662 
5649

• 14.  veebr uar i l  Rägavere 
vallas Kantkülas läks kaduma 
taksikoer (isane). Reageerib 
n i m e l e  R o c c o .  K a e l a s 
helkurrihm. Habe hall, ise must. 
Tel 5553 7869

TUTVUS

• 55a sale mees (ei suitseta) 
tutvub saleda naisega. Elan oma 
majas. Tel 5348 9906
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• Müüa toidukartulit „Laura“, 
„Vineta“ ja „Arielle“, 0,30 €/kg, 
vedu. Vahemetsa talu. Tel 520 
2036

• Müüa 4 kotti piimapulbrit 
Eurolac. 25 €/tk. Tel 5656 1475

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. 
Info tel 51 962 628 või 53 517 414

•  Ta p a m a j a  m ü ü b  e m i s e 
lihakehasid kojutoomisega. 
Info tel 53 517 414

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
53 54 3002 või 50 59 151

PÕLLUMAJANDUS

METS

VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

•  Ostan vanu 1970.-1990. 
a  v a l m i s t at u d  Ve n e  1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 529 1288

• Ostan vanavarast kila-kolani. 
Kojukutsed, meeldiv teenindus! 
Tel 5031 849

• www.toonklaas.ee

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

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 
900 1727. 24H. Hind 1.09 /min 
või TELLI ENNUSTUS h. 0,75 /
min. www.ennustus.ee

• Võtame vastu ja ka ostame 
erinevaid plasti jäätmeid 
nagu näiteks plasttorud, kile, 
plastkanistrid ja -vaadid, 
p l a s t k a s t i d  j m  t a o l i s t . 
Täpsema info saamiseks 
www.viruplast.eu või madis@
viruplast.eu. Tel 53060 383

MUUD

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

• Ostan haakeriistad traktorile 
T-25, T-40, RS-09. Tel 5687 5845

• Ostan T-40le 2hõlmalise 
adra 1teljelise haagise ja kaks 
sõiduauto rehvi Hakkapeliitta 
195/65R15. Tel 5836 4842

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turu köögivilja kioskis 2.03.2017. a:
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 0,50

Petersell kg 10,00

Till kg 15,00

Tippsibul kg 2,50

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Punapeet kg 0,80

Küüslauk kg 10,00

Redis punt 1,00

Värske kurk kg 3,50

Värske kapsas kg 0,50

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 1,00

Õunad kg 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Põlduba kg 3,00

Marin. kurk 3L 2,50

Marin. kõrvits 0,5L 0,50

Marin. peet 0,5L 0,50

Sarapuupähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 3,00

Seemned lindudele kg 1,00 1,20

Suir 200g 7,00

Mesi 700g 5,00

Turul veel müügil:
Värske räim ja kilu 

Toorpiim T, N, L kella 10st

HINNAD RAKVERE TURUL

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

Siiras kaastunne 
Niinale perega kalli 
JANUSZ GLUCHI 

kaotuse puhul. 
Naisansambel „Barvinok“

Seiskus süda, vaikis valu, 
taevastelt vaid rahu palu…

LINDA PULVER 
23. XII 1925 – 17. II 2017

Mälestavad lapsed ja lapselapsed
Külmhoidla 

Matusetarbed
Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Su jalg ei astu enam armsaid radu, 
ei ava käsi koduust…

Sügav kaastunne Niinale perega 
kalli 

JANUSZ GLUCHI 

kaotuse puhul. 

Nadja, Lena, Tanja 
ja Lauritta

Avaldame kaastunnet 

Valter Kallasele ja lähedastele 

armsa ema ja vanaema 

surma puhul. 
Villi, Silvia, Leo

Südamlik kaastunne Allanile 
perega kalli ema 

ÄRNITTE KAUGE 

kaotuse puhul. 
Vilve ja Tõnu

Avaldame kaastunnet Dinale 
armsa 

EMA 

kaotuse puhul. 

OÜ Lihakarn ja vorstitsehh

Nädalalehte 

saab tellida 
Omniva 
postkontorist!
Tiraaž 16 000
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Sisesta
kuulutuse tekst

kuulutused.kuulutaja.ee

Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus 
ei vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu 
õigsuse eest vas-

tutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei aval-
da võlanõude ja lehe 
mainet kahjustavaid 

kuulutusi.
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Teisipäeval tunnustas 
tervise- ja tööminister 
Jevgeni Ossinovski te-
gusamaid alkoholikah-
jude vähendajaid igast 
maakonnast. Lääne-Vi-
rumaalt pälvis tunnustu-
se PPA Ida prefektuuri 
teabebüroo vanemkor-
rakaitseametnik Annela 
Floren.

Kristel Kitsing

„Oleme koostööpartneritega 
soovinud Annelale juba am-
mu tunnustust avaldada,“ 
tunnistas Lääne-Viru maava-
litsuse terviseedendaja Kaidy 
Aljama. „Oli hea näha tema 
siirast rõõmu riikliku tunnus-
tuse üle – see tuli talle suure 
positiivse üllatusena.“ 
Aljama kiitis Floreni tulemus-
likku tööd. „Ta on politseis 
töötanud 24 pikka aastat, tei-
nud tööd ja ka lisatööd innu-
ga. Tundsime, et peame ka 
omaltpoolt midagi talle tagasi 
andma,“ selgitas Aljama.
Annela Floren on maakonna 
tervisenõukogu aktiivne liige. 
Ta koolitab aastas sadu õpila-

Rakvere Teater tähistas 
sünnipäeva ja jagas preemiaid
Rakvere Teater tähistas 24. veebruaril oma 77. ja vabariigi 
99. sünnipäeva traditsioonilise matka ja kolleegipreemiate 
kätteandmisega. Enim preemiaid sai lavastus “Somnam-
buul” ja selle asjaosalised.
„Päev algas endiste kolleegide hauaplatside külastamisega,“ 
tutvustas päeva tegemisi Rakvere Teatri turundusjuht Laila 
Talunik. „ Seejärel matkasime Lahemaa radadel. Äsja reno-
veeritud teatriliidu loomemajas andsime kätte kolleegipree-
miad - sepistatud naelad.“
Talunik rääkis, et kolleegipreemiate koorekihi noppis eelmi-
se aasta sügisel esietendunud Sulev Keeduse lavastatud 
“Somnambuul”. 
Kolleegide hinnangul on 2016. aasta tööde põhjal parim 
naisnäitleja Anneli Rahkema Eetla rolli täitmisega lavastu-
ses “Somnambuul”. Rahkema sõnul näitab majasisene tun-
nustus seda, kuivõrd on vaja teha projekte loominguliste 
inimestega, kes asuvad väljapool tavapärast teatrielu.
Parimaks meesnäitlejaks hääletati Toomas Suuman Gottf-
ried Ambrosenina samas lavastuses. Lisaks oli Suumanil 
täita kolm eriilmelist rolli laste jõululavastuses “Lärmisepa 
tänava Lota”. Suumann tegi kaasa ka lavastuses „Maailma 
Otsas“ täitis seal Ritsiku rolli.
Parimaks lavastajaks valiti filmire�issöör Sulev Keedus. 
Parima kunstniku preemia võitis 2016. aasta suurele suvela-
vastusele “Maailma otsas” kujunduse loonud Jaak Vaus.
Parima etendust teenindava kolleegi raudnaela jäid jagama 
inspitsient-rekvisiitorid Aune Kuul ja Indrek Apinis, teenin-
daja kategooria tunnustust jagasid Maret Kongi ja Katrin 
Kalamets, parimaks lavastust ettevalmistavaks töötajaks 
tunnistati lavastusala juht Tiit Kalm ning parimaks korral-
dajaks trupijuht Kätlin Hoop.
Juba mitu aastat antakse preemia ka kategoorias “Lihtsalt 
imeline”, millega tunnustatakse laulu- ja tantsujuhte, heli- 
ja vidokujundajaid ning teisi, kes tulevad väljastpoolt ja jä-
tavad Rakvere teatri kollektiivile unustamatu mulje. 
Seekord pälvis selle Andrus Albrecht alias Bonzo osalemise 
eest laste jõululavastuses “Lärmisepa tänava Lota”. Peale 
paljude külastajate poolt ära märgitud Sigakaru rolli, kirju-
tas ta lavastuses kõlavatele lauludele sõnad ning kandis 
need ette talle omasel südamlikul viisil.

Kuulutaja

Lääne-Virumaa tegusaim alkoholikahjude 
vähendaja on Annela Floren

si ja täiskasvanuid alkoholi 
liigtarvitamise ja narkotee-
madel. Ta on hinnatud lektor 
koolitustel ja konverentsidel, 
aitab vedada maakonnaüles-
eid ohutuspäevi ja nõustab 
noortekampasid. Info kogu-
mise ja erinevate ametkonda-
de kaasamise ja sekkumiste-
ga, on ta lahendanud posi-
tiivselt rohkelt keerulisi juh-
tumeid. Annela Floreni per-

sonaalsete kontaktide võr-
gustik on äärmiselt lai, ta on 
usaldatav, elurõõmus, em-
paatiline ja optimistlik ning 
seetõttu hinnatakse teda kui 
väga olulist koostööpartnerit, 
kolleegi  ja head sõpra.
Tervise- ja tööminister Jevge-
ni Ossinovski sõnul on üldle-
vinud arusaam, et ühiskond 
peab astuma samme tervema 
alkoholikultuuri poole. “See 

ei ole juhtunud niisama, vaid 
ikka meie süsteemse teavitus-
töö ja ühiste jõupingutuste 
tulemusena,” rääkis minister 
Ossinovski. Ta lisas: “Tuge-
vam alkoholipoliitika ei ole 
keelu-, vaid vabaduspoliitika. 
Tahame anda inimesele roh-
kem vabadust alkoholi tarbi-
misel. Vabadust otsustada il-
ma pealetükkiva reklaamita ja 
osta toiduaineid alkoholiga 
kokku puutumata. Tegelikku 
vabadust tarbimisel, vabana 
alkoholisõltuvusest.”
Sotsiaalministeerium alustas 
terviseedendajate riikliku 
tunnustamisega 2012. aastal. 
Igal aastal valib ministeerium 
prioriteetse teema, mis edas-
tatakse maavalitsustele. See-
järel saavad kõik maavalitsu-
sed esitada tunnustamiseks 
oma maakonna kandidaadi. 
Esitama ei pea mitte ainult 
maavalitsuse või kohalike 
omavalitsuste spetsialiste. 
Esitada võib kõiki tublisid ini-
mesi, kes panustavad rahvas-
tiku tervise edendamisse oma 
igapäevatöö käigus, projekti-
põhiselt või vabatahtlikult.
Vastavalt eelmise aasta priori-
teetsele teemale tunnustati 
tänavu tegusamaid alkoholi-
kahjude vähendajaid.

Lääne-Viru Maavalitsuse tervisee-
denduse spetsialist Kaidy Aljama 
(vasakul) ja Lääne-Virumaa Tervise-
nõukogu esimees Olga Boitsov 
(paremal) õnnitlemas Annela 
Florenit. 

Foto: Nele Kunder
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jekti.“

Võimekus on erinev
Koolisüsteemi ühe puuduse-
na tõi Ong välja selle, et õp-
pekavade maht on väga suur 
ja kontrollsüsteem seejuures 
liiga konservatiivne.
„Koolijuhtidega oleme näi-

teks arutanud, et võiks põhi-
koolieksamid kooli lõpetami-
sest nö lahti siduda: ükskõik 
mis tulemusele eksam soori-
tatakse, kool saab lõpetatud. 
Laste võimekus on väga eri-
nev, nii keeleline kui mate-
maatiline,“ selgitas direktor. 
„Kahjuks ministeerium ei ole 
veel seda mõtet omaks võt-
nud.“
Riigigümnaasiumite osas jäi 
naine aga pigem kahtlevaks. 
„Kas iga hinna eest on vaja 
lõhkuda toimivat süsteemi? 
Paljud lapsed on ju käinud 
torukoolis (12 klassiga kooli-
mudel – toim.) ja häda pole 
midagi.“
Direktor leidis, et Eestis an-
takse tegelikult väga head ha-
ridust. „Alles siis, kui saame 
PISA testides positiivsed tule-
mused, julgeme endale tun-
nistada, et oleme tublid.“

TASUB TEADA

26. veebruaril toimunud Lau-
lukarusselli esimesest poolfi-
naalist pääses finaali ka 
13aastane Tapa neiu Ariana 
Arutjunjan, kes musitseeris 
koos Andrus Albrecht alias 
Bonzoga. Esitati ansambli 
Kõrsikud repertuaari kuulu-
vat pala pealkirjaga „Must 
lind.“’
„Mul on palju fantastilisi tun-
deid,“ hõiskas Ariana. „Laulu-
de kaudu oskan ennast pare-
mini väljendada. Vaatamata 
sellele, et olen optimistlik elu-
jaatavate väljavaadetega, po-
leks kunagi arvanud, et pää-
sen finaali. Finaali salvesta-
mise ajal olid mul emotsioo-
nid nii teravad - nagu oleks 
miljon liblikat kõhus.“
Bonzo sõnul on Ariana väga 
andekas tüdruk, kes haarab 
kõike lennult ja teeb kõik ko-
he õigesti.
Ka Laulukarusselli produt-
sent Kadi Katarina Priske kin-
nitas Kuulutajale, et tegemist 
on ülimusikaalse neiuga, mis-

Maakonna kuldse vapi-
märgi pälvinud Virge 
Ong on Lääne-Virumaa 
hariduseluga seotud ju-
ba 30 aastat. Milline oli 
tema tee teekond Sõ-
meru Põhikooli direkto-
ri ametikohale ja mida 
arvab koolijuht täna-
sest haridussüstee-
mist?

Liisi Kanna

Virge Ong rääkis, et pärast 
Loksa Keskkooli lõpetamist ei 
teadnudki ta tegelikult, mida 
edasi teha. Õe soovitusel läks 
Ong õppima Kärberi nimelis-
se Kutsekeskkooli tehni-
kagruppi, kus koolitati tööta-
jaid sõjaväetööstuse peen-
seadmeid tootvale ettevõtte-
le. „Minu elus on olnud palju 
kõrvalt suunajaid, nõuand-
jaid. Tavaliselt olen soovitusi 
kuulda võtnud,“ tõdes ta.
Ka järgmine valik tuli tema 
ellu välise impulsi mõjul. 
„Sealne esteetika õpetaja üt-
les mulle, et pedas avati eri-
ala, kus õpetatakse käsitööd 
ja ma võiksin proovida. Too-
na läks kõrgkooli minek nagu 
inertsiga, ja mul on hea meel, 
et teiste uhal kaasa läksin.“

Käsitööõpetajast 
direktoriks
Järgnesid üheksa aastat kä-
sitööõpetaja ametis Rakvere 
Reaalgümnaasiumis. Seejä-

rel suundus Ong õppealaju-
hatajaks oma kodukooli Võ-
sule. Sealsamas asus ta ka 
esimest korda koolijuhi tooli-
le. Ta meenutas, et direkto-
riks kandideerimise eel hoia-
tas kaastöötaja: selles ametis 
oled sa üksi. „Alguses ma ei 
saanud aru, hiljem mõistsin. 
Direktorina ei saa kellegagi 
„sõbrannatada“. Aga mulle 
mu töö meeldib.“
Edasi suundus Ong töö-
le Sõmeru Põhi-
kooli, mille di-
rektoriks ta 
nüüdseks 
12 aastat on 
olnud. 
„Koolijuhi 
ametis pa-
kub iga päev 
midagi uut,“ 
rääkis ta. „Kõige 
parem tunne on 
see, kui su koolil lä-
heb hästi ja seal-
set tegevust 
märga-
takse 
ka 

kaugemal.“
Pahupoolt Ong direktoriame-
ti juures ei näe, küll aga kuh-
jub tema sõnul vahel kohus-
tusi ühele ajale väga palju. 
„Sellisel puhul on kuldreegel, 
et asjad tuleb kirja panna ja 
prioriteetide järjekorras liht-
salt tegema hakata, muidu 
tegutsed kaootiliselt,“ soovi-
tas koolijuht.

Uus õpikäsitlus
Pikaaegse kogemusega 

Ong nentis, et Eesti 
haridussüsteem on 
teinud tohutu 
arenguhüppe. 
„Mulle meeldib, et 
koolijuhtidele on 
antud vabamad 
käed asjade üle ot-
sustada, saab ku-
jundada kooli oma 
visiooni järgi,“ 
arutles ta. „Meie 

koolimajad on 
saanud 

ilu-

saks, õpikeskkonnad lap-
sesõbralikumaks. Meil on 
palju tehnilisi õpivahendeid 
kasutada, ei tehta tööd ainult 
õpiku ja vihikuga.“
Koolijuht selgitas, et tegeli-
kult on muutunud õpikäsit-
lus tervikuna. Õppimiseks ja 
õpetamiseks kasutatakse uusi 
õppevorme: probleemõpe, 
õppimine ülesannete koosta-
mise kaudu, avastusõpe, pöö-
ratud klassiruum. Õpik ja 
töövihik on teisejärgulised.
„Ka vanasid õpimeetodeid 
võib kasutada ja paljusid asju 
ei saagi teisiti õpetada, aga on 
ka väga palju uusi võimalusi.“
Ongi sõnul on murekohaks 
see, kuidas muutunud õpikä-
sitlust rakendada. „Õpetaja 
peab selle mõtte omaks võt-
ma, läbi analüüsima: kuidas 
tundi teistmoodi üles ehitada 
ja digivahendeid kasutada? 
Lisaks on sinna juurde vaja 
tehnilist varustust,“ selgitas 
koolijuht. „Heameel on tõde-
da, et riigil on käimas kaks di-
gitaristu ja digivahendite 
täiendamiseks mõeldud pro-

Tapa neiu pääses Laulukarusselli fi naali

tõttu ootab ta põnevusega fi-
naali. „Soovin kuulda, mida ta 
siis teeb,“ ütles Priske. „Sa-
muti loodan, et Ariana ja 
Bonzo koostöö jätkub. Tahaks 
kangesti veel midagi nende 
esituses kuulda.“
Loomulikult on emotsioonid 

laes ka Ariana muusikaõpeta-
jal Alexander Bondareffil. 
„Olen nii rõõmus, et ta on mi-
nu õpilane ja tunnen siirast 
uhkust tema saavutuste üle,“ 
ütles ta.
Ariana teekond finaali sai al-
guse möödunud aasta keva-

del maakondlikus eelvoorus, 
mil ta koos kuue lapsega 44 
osaleja hulgast välja valiti.
Laulukarusselli teine poolfi-
naal toimub 5. märtsil ja suur 
finaal 19. märtsil.

Katrin Kivi

Sõmeru Põhikooli direktor: 
Eesti haridussüsteem on teinud tohutu arenguhüppe

Panus Käsmu arengusse
Virge Ong on elupõline käsmukas. Tema ema 
juhtis 30 aastat Käsmu rahvamaja ning tütar 
on võtnud südameasjaks seda tööd jätkata. 
„Tunnen vastutust ema elutöö eest. Olen and-
nud endale lubaduse lüüa nii kaua aktiivselt 
kaasa, kuni hoone saab remonditud.“
Lisaks on ta nii Käsmu külaseltsi kui koguduse 
tegemiste juures projektikirjutajaks. „Mul on 
väga hea meel, et tänu projektirahastusele sai 
kiriku orel renoveeritud ja kiriku siseinterjöör 
remonditud ning rahvamaja renoveerimine on 
juba poole peal,“ rõõmustas Ong.

Milline on hea õpetaja?
„Mulle väga meeldivad teotahtelised õpetajad, kes 
ei pea paljuks lisaks koolitundide andmisele veel 
midagi kooli hüvanguks teha. Hindan panust kooli 
arengusse. Hea õpetaja silm särab ja lapsed ar-
mastavad teda. Ta julgeb lastele ka oma emotsioo-
ne näidata. Õpetaja võib vabalt öelda välja, kui 
lapsed teda rõõmustavad või kurvastavad. Head 
õpetajat ei oskagi täpselt defi neerida, aga sa tun-
ned ta alati ära.“

Ariana poolfinaalis esitamas 
koos Bonzoga pala “Must lind”.

Foto: ERR
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Ainsa eestikeelse laulu 
esitab homses Eesti 
Laulu finaalis Ivo Linna. 
Vanameister oli üllatu-
nud, et looga „Suur lote-
rii“ lõppvõistlusele välja 
jõudis.

Tõnu Lilleorg

Ivo, kuidas tunnete end 
noorte lauljate seltskonnas?
Pole häda midagi, olen muu-
sikavõistluste elemendis kaua 
aastaid olnud. Teisalt muidu-
gi on naljakas, et kõik teised 
osalised võiks olla mulle las-
telaste eest.
On üllatav ja tore, et eesti-
keelne lugu edasi sai. Muidu 
lauldakse ikka inglise keeles, 
et pääseda välisturule. Kum-
maline on vaadata, kuidas 
suurte keelte esindajad, nagu 
sakslased, prantslased ja isegi 
venelased, laulavad Eurovi-
sioonil inglise keeles. Kui kee-
gi oleks mulle pakkunud laul-
miseks ingliskeelse loo, olek-
sin ära ütelnud.

Kas satute vahel kuulama tä-
napäeva popmuusikat, raa-
diohitte?
Ma ei hoia end eriti kaasaja 
popmuusikaga kursis. See 
rong on minu jaoks läinud, 
minu muusikamaitse on 
teistsugune. Teinekord raa-
diot klõpsides kuulen mõnda 
väga head lugu, häid lugusid 
kirjutatakse sõltumata moe-
vooludest. Eks noored taha-
vad ikka käia kaasas sellega, 
mis on moes. Andku aga tuld! 
Tänapäeval on muusika tege-
mine lihtsaks muutunud, iga 

Ivo Linna ei osanud Eesti 
Lauluga kaasnevat melu oodata

soovija saab kodus loo valmis 
teha, ei pea kallis stuudios hi-
gistama.

Laulus „Suur loterii” on juttu 
õppetundidest?
Oma elukogemuse põhjal 
võin öelda, et poleks saanud 
seda tööd nii kaua teha, kui 
poleks midagi õppinud. Otse-
selt laulmist pole ma kunagi 
õppinud. Minu nö suurima-
teks õpetajateks olid kuus ja 
pool aastat kõrtsis laulmist ja 
17 aastat varietees.
Mäletan, et kui tulin 70ndate 
algul lavale, siis tolleaegsed 
staarid, nagu Uno Loop, Kal-
mer Tennosaar ja Heli Lääts, 
suhtusid väga hästi. Tuntud 
akrobaat Sergei Fatkin ütles 

mulle 1972. aastal peale üht 
kontserti: kui lähed lavale, üt-
le tere ja naerata ning kui nad 
plaksutavad, kummarda ja tä-
na. See oli geniaalne soovitus.

Kuidas Eesti Laulu ümber 
käiv melu tundub?
Mõtlesin, et väga tore, lugu 
sai edasi, ootame kaks näda-
lat ja toimub finaal. Aga see 
aeg on olnud tihedalt täis üri-
tusi ja intervjuusid – selline 
mäsu. Nüüd mõtlen, et jessu-
ke, saaks see ometi läbi.
Mullu, kui täitus 20 aastat Eu-
rovisioonil käimisest, laulsi-
me Maarja-Liisiga Eesti Laulu 
finaalkontserdil „Kaelakee 
häält”. Olin täiesti šokeeritud, 
isegi peaproov oli rahvast 

täis. Kuna eelmine aasta sain 
seda sahmakat tunda, siis tä-
navu pole midagi pabistada.

Andsite „Ringvaates” oma-
poolsed maksimumpunktid 
Ariadnele, kes laulab samuti 
homses finaalis. Miks?
Nägin teda poolfinaalis esi-
mest korda. Neius on siirust, 
ausust, loomulikkust. Kui 
vaid mäned�erid seda ära ei ri-
kuks! Olen tähele pannud, et 
meie kallil Eestimaal läheb 
just loomulikkus rahvale väga 
korda. Usun, et Ariadnel lä-
heb hästi ja küllap saab ta 
ühel hommikul üles tõustes 
aru, et rahvale meeldivad ees-
tikeelsed lood.

Kui peaksite võitma, olete 
Kiievisse sõiduks valmis?
Ma ohkan ja lähen, sest nagu 
olen öelnud, Eurovisioon on 
noorte pidu. Minusugune va-
na hallpea, nüüd juba lausa 
blond, mõjub seal veidra kiik-
suna. See on tänapäeva värk, 
moodne asi.
Sel aastal, kui Ott Lepland 
esindas meid Bakuus, käis 
seal ka üle 70 aasta vana En-
gelbert Humperdinck. Laulis 
jube kihvtilt, enesekindla 
maailmastaarina, kuid jäi ku-
hugi väga taha otsa. Samas 
hallipäise lauljaga bänd Ol-
sen Brothers lausa võitis üks 
aasta, tulemust ei tea kunagi 
ette.
Kui on tõesti vaja minna, siis 
ütleksin nii: lugu tuleb tagasi 
esimese või viimasena. Minu 
jaoks pole vahet, sest see on 
hea lugu. Ma väga loodan, et 
mõni mäletab seda lugu ka 
kümne aasta pärast.

Ivo Linna on finaali-
pääsu ja oma looga 
rahul. 

Foto: ERR

Naistepäeva salongiõhtu 
Buena Vista Sofa Clubis
Etendus „Vallini kõrtsis“ (KaRakTer teatritrupp)
Peale etendust meeskvartett HaLe MaJa
8. märtsil kell 19
Avatud baar
Pilet eelmüügist 7 eurot, kohapeal 10 eurot
Piletid karakterteater@gmail.com

Rakvere Teater
3.03. kl 19 Küllus s. maja (lav. Filipp Los)
4.03. kl 19 Küllus s. maja (lav. Filipp Los)
4.03. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. Raivo Trass) ESIETEN-
DUS
7.03. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. Raivo Trass)
9.03. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los)
9.03. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
märtsikuu üritused
3. märtsil kell 18 Allergia ja Astmaühingu üritus Gustavi ma-
jas, vajalik registreerimine.
7. märtsil kell 11 koja keldriruumis terviseloeng „Vesi - elu 
allikas“, lektor Mare Laeks.
7. märtsil kell 14 Afaasia ühingu kõnetreening Sotsiaalkes-
kuses.
8. märtsil kell 13 Rakvere LIÜ mälutreening, Tark Maja, 
ruum nr 114.
9. märtsil kell 9.30 PIK taidlejate kontsert Rakvere Eakate 
kodus.
13. märtsil kell 13 Südamehaigete ühingu ümarlaud koos 
Järvamaa Südamehaigete ühinguga, Tark Maja, ruum nr 
114. Külaliseks on Rakvere Teatri näitleja Eduard Salmistu.
15. märtsil kell 10 käeline tegevus Loovuskeskuses, juhen-
dab Jule Käen-Torm.
16. märtsil kell 9.15 PIK taidlejate väljasõit Aaspere Eakate 
kodusse.
20. märtsil kell 14 Autismi infopäev Villa Theresas, vajalik et-
teregistreerimine.
21. märtsil kell 14 Afaasia Ühingu kõnetreening Sotsiaalkes-
kuses.
27. märtsil kell 13 Vaegkuuljate teabepäev, Tark Maja, ruum 
nr 114
31. märtsil kell 13 infopäev Eesti Nägemistervise keskuses, 
aadressil Rakvere Laada tn 29, vajalik etteregistreerimine.
NB! Märtsikuus juristi nõustamist ei toimu.
Info: 5342 9043
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuses

100% Eesti sealihast
värske sealiha, kotletid, snitslid

uus lihapood

Praad kondiga

Praad “Siilike”

2,50
2,90

/kg
/kg

€

€

Pidupäevaks pakume:

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Juveeliäri Candra

Lugupeetud härrad!

saad -10%
Osta oma daamile kullast ehe,

Head naistepäeva!
Soodustus kehtib ka daamidele

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-18, L 10-15

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

KÕIK SAAPAD

19€

 ROHKEM T EATR I T–
   ro h k e m  ü lIa tu s i !   

6.–9. märtsini  piletid 12€
märtsi kuni mai etendustele

*Kampaania pile�ga võid võita rohkelt 
üllatusi, mille on välja pannud Anneli 
Rahkema, Arkna mõis, Hotell Wesenbergh, 
Põhjakeskus, Päts, Rakvere Teater, Vinni 
Spordikompleks, Ülle Lich�eldt
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