
„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.

HEAD HINNAD 
KÜLMETUSE VASTU
Oled alati oodatud • Kroonikeskuse Südameapteek, F. G. Adoffi  tn 11, Rakvere
• Rakvere Maxima Südameapteek, Tallinna 11, Rakvere • Viru Südameapteek, Laada 20, Rakvere
• Seminari Südameapteek, Seminari 3, Rakvere  • Kadrina Südameapteek, Viitna tee 4, Kadrina 
• Tapa Südameapteek Tapa Tervisekeskuses, Valgejõe 14/2, Tapa

Pakkumised kehtivad jaanuaris või kuni kaupa jätkub.

NUROFEN FORTE STRAWBERRY 
SUUKAUDNE SUSPENSIOON 
40MG/ML*
Toimeaine: ibuprofeen.
Valuvaigistava, põletikuvastase ja palavikku 
alandava toimega ravim eelkõige alla 
12-aastastel lastel. Pudelis 150 ml.

ACC LONG KIHISEV TBL 600MG*
Toimeaine: atsetüültsüsteiin.
Röga lahtistamiseks. Pakendis 10 tabletti.
Täiendav info: Sandoz d.d. Eesti filiaal, Pärnu mnt 105, Tallinn. 
19.12.2018 B11812939198

*Käsimüügiravim. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne 
tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. 
Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel 
pidage nõu arsti või apteekriga.

-20%

OTRIVIN NINASPREI 1MG/ML*
Toimeaine: ksülometasoliin. 
Nohu korral esineva nina limaskesta turse 
vähendamiseks täiskasvanutele ja üle 
12-aastastele noorukitele. Pihustis 10 ml.

-20%

STREPSILS INTENSIVE LOSENG 8,75MG*
Toimeaine: flurbiprofeen. Kurguvalu lühiajaline 
leevendamine täiskasvanutel ja üle 12-aastastel 
lastel. Mittesteroidne. Pakendis 24 losengi.

-20%

-20%

Tasuta nädalaleht

PÕHINUMBER

515 0068

LÜHINUMBER

1300

HELISTA!

LK 2 LK 5TAPA VABASTAMISE SAJAS AASTAPÄEV TÖÖPAKKUMISED
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Soodustus ei laiene juba allahinnatud ja tellitavatele toodetele.

12.-13. JAANUAR
KOGU TAVAHINNAGA 
KAUP L-P

NÜÜD
PÜHAPÄEVAL 

AVATUD
KUNI 18:00!

Estpur OÜ eesmärgiks on pakkuda Teile kvaliteetset ning kiiret 

PUR vahuga soojustamist.  Meie erinevad soojustuslahendused sobivad 

põrandate, seinte, vahelagede ja katuste soojustamiseks.

Polüretaanvaht on parim ja kiireim materjal, millega hoonet soojustada.

Estpur OÜ eesmärgiks on pakkuda Teile kvaliteetset ning kiiret 

PUR vahuga soojustamist.  Meie erinevad soojustuslahendused sobivad 

põrandate, seinte, vahelagede ja katuste soojustamiseks.

Polüretaanvaht on parim ja kiireim materjal, millega hoonet soojustada.

PUR-vahu eelised

• Võib paigaldada 50% õhemalt võrreldes villaga
• Veeauru läbilaskev
• Ei vaja auru- ega tuuletõket
• Säästate paigalduse ajalt
• Puuduvad liitekohad
• Ei teki materjali jääke
• Tänu õhemale seinale saavutate suurema põrandapinna
• Lihtsasti paigaldatav ka keerulistes kohtades

Võta meiega ühendust!
Üheskoos leiame Teile parima lahenduse
www.estpur.ee  
info@estpur.ee
tel. +372 534 765 67
tel +372 552 22 82



UUDISED

Pühapäev, 13. jaanuar 2019 kell 10.00 
Mälestustseremoonia Vabadussõja 
ausamba juures koos pärgade 
asetamisega.

Pühapäev, 13. jaanuar 2019 kell 11.00 
Rakvere vabastamisele pühendatud 
jumalateenistus Rakvere Kolmainu 
koguduses.

Esmaspäev, 14. jaanuar 2019 kell 18.00 

14.–15. jaanuar 2019 

Rakvere koolides.

Kolmapäev, 16. jaanuar 2019 kell 10.00 

jalgsirännaku pidulik rivistus Rakvere 
raudteejaamas. Edasi liigub kolonn läbi 
linna Rägaverre. 
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Kuulutaja reede, 11. jaanuar 20192

Kesknädalal möödus sada 
aastat Tapa vabastamisest 
Eesti Vabadussõjas, mida 
meenutati soomusrongi 
„Wabadus“ saabumisega 
ning näidislahinguga 
Männikumäel.

Liisi Kanna

2019. aastal on Eesti Vabariik 
100 tegevused pühendatud 
Vabadussõja 100. aastapäeva-
le ning toimub mitmesugu-
seid üritusi ja tseremooniaid. 
Kohe aasta alguses läks käima 
kultuuriprogramm „Waba-
duse teekond“, mille raames 
asus 4. jaanuaril mööda oma-
aegset lahingutegevuse mars-
ruuti teele Vabadussõja soo-
musrongist inspireeritud näi-
dis nimega nr 7 „Wabadus“.

Soomusrongi teekond al-
gas Kehrast ning jõuab kuu 
lõpuks Valka, tehes vahepeal 
palju peatuseid, kus saab ron-
giga tutvuda ning võtta osa 
tasuta kontsertidest ja Va-
badussõja näidislahingutest, 
mida peetakse kokku viis.

Suurim 
taaslavastuslahing
Kolmapäeval, Tapa vabasta-
mise 100. aastapäeval, jõudis 
„Wabadus“ Lääne-Virumaale. 
Soomusrongi osalusel mee-
nutati toonaseid sündmuseid 
taaslavastuslahinguga Männi-
kumäel, mida kogunes vaata-
ma ligi 800 huvilist ning mil-
les osales üle 200 inimese.

Eesti rahvaväe soomusron-
gid ja dessantgrupid valluta-
sid 100 aastat tagasi vastu-
pealetungi käigus Punaarmee 
käest Tapa raudteesõlme. 
Operatsioon algas kell 5 hom-
mikul, kell 9 oli tollane Tapa 

alev Eesti vägede valduses. 
Tapa vallutamisega avanesid 
soomusrongide ees kaks järg-
mist löögisuunda – Narva ja 
Tartu peale.

„Kui sada aastat tagasi kes-
tis lahing pea neli tundi, siis 
täna said meie sõdurid vastase 
üle võitu kaheksa korda kiire-
mini,“ ütles ürituse korralda-
ja kapten Rene Rebane, kelle 
sõnul oli lahingu eesmärk 
mitte lavastada üks-ühele aja-
looline sündmus, vaid teki-
tada noortes huvi kodukandi 
ajaloo vastu.

„Mõlemal poolel võidelnud 
võtsid ülesannet väga innu-
kalt ning ma usun, et tänast 
päeva said nautida nii „lahin-
guväljal“ sõdinud kui ka seda 
pealt vaadanud inimesed,“ li-
sas Rebane.

Näidislahingus osales Eesti 
poolel üle 100 kaitseväelase 
tagalapataljonist, kaudtule 
imiteerimist tagas pioneeri-
pataljon ning vastast etenda-
sid Viru maleva kaitseliitlased 
ja ajalooliste klubide Frontli-
ne ning Preobraženski Polk 
liikmed.

1919. aasta Tapa linna     
Punaarmeelt tagasi valluta-
mise lahingu taaslavastust 
said kohalikud elanikud näha 
kolmandat korda. Maxi-
millian Maksolly õlimaalist 
„Tapa vallutamine“ inspiree-
ritud näidislahingu korral-
dasid kaitseväelased esimest 
korda kümme aastat tagasi.

„Iga kord toob kaitsevägi 
uusi nüansse juurde, tehes 
sellega vaatemängu põneva-
maks ja uudsemaks. Iga aas-
taga kasvab ka pealtvaatajate 
arv, järelikult jutud liiguvad, 
üritus on äge ning keegi ei 
taha sellest ilma jääda,“ ütles 
Tapa valla kultuurispetsialist 
Indrek Jurtšenko.

Rakvere vabas-
tamine ja suur-
tükiväepataljoni 
sünnipäev
Rakveres ootab suur osa Va-
badussõja meenutamise auks 
toimuvaid sündmuseid veel 
ees.

Rakvere punavägedest va-
bastamise 100. aastapäeva 
puhul toimub 13. jaanuaril 
mälestustseremoonia Vaba-
dussõja ausamba juures koos 
pärgade asetamisega, millele 
järgneb mälestusjumalatee-
nistus Rakvere Kolmainu 
koguduses.

14. jaanuari päeval toimub 
traditsiooniline võistkond-
lik laskevõistlus Rakvere 
politseijaoskonna siselas-
ketiirus. Õhtul linastub aga 
Rakvere Teatrikinos män-
gufilm „Mandariinid“, mille 
algusele eelneb laskevõistlu-
se autasustamine. Sissepääs 
filmiõhtule on prii.

Rakvere linna koolide 
õpilastel avaneb võimalus 

Tähistati Tapa vabastamise 100. aastapäeva

Kultuurispetsialist jäi vaa-
temänguga igati rahule. „See 
oli suurim taaslavastuslahing, 
ja mitte ainult Eesti Vaba-
riik 100 programmi raames, 
vaid üleüldse ei ole nii suurt 
varem korraldatud,“ märkis 
Jurtšenko.

Aktiivne osavõtt
Kui Männikumäe näidisla-
hingule oodatigi palju hu-
vilisi, siis positiivselt üllatas 
Jurtšenkot kooliõpilaste ak-
tiivne osavõtt mälestusteenis-
tustest. „Tapa vanal kalmistul 
oli kohal 70–80 inimest. Koo-
lid tulid minu üleskutsega 
kaasa,“ rõõmustas ta.

Kolmapäeva pärastlõunast 
neljapäeva õhtuni oli huvilis-
tele uudistamiseks soomus-
rong „Wabadus“ Tapa vaksali 
läheduses. Kindlatel kellaae-

gadel oli väljapanekut tutvus-
tamas ka giid.

Kui Vabadussõjas oli soo-
musrongi roll kanda lahing-
moona ja sõdureid, siis näi-
disrongist „Wabadus“ leiab 
külastaja Vabadussõda, soo-
musronge ja selle kangelasi 
tutvustava näituse, suurtüki-
vaguni, kuulipilduja vaguni, 
dessantvaguni, sanitaarvagu-
ni ning katteplatvormil asuva 
soomusauto „Estonia“.

Kuigi Indrek Jurtšenko sõ-
nul kolmapäevaks väga palju 
giidituurile registreerunuid 
ei olnud, võis tunnike pärast 
avamist siiski soomusron-
gi juures päris palju sagimist 
näha. Külastuste põhipäevaks 
kujunes aga neljapäev, mil 
kirja pandud osalejate arv üle 
250 ulatus.

Kolmapäevased sündmused 

lõpetas Toetuse Väejuhatu-
se Kaitseväe ajateenijate an-
sambli kontsert vanas vaksa-
lis, mis läks täismajale.

„Alguses mõtlesin, et peaks 
ehk veel midagi huvitavat 
korraldama, aga üritusi oli 
piisavalt. Tähistasime linna 
vabastamise aastapäeva vää-
rikalt,“ rõõmustas Jurtšenko.

Kultuurispetsialist rõhu-
tas sedasorti ettevõtmiste 
olulisust, tuletamaks uuele 
põlvkonnale meelde vabadu-
se olulisust. „Inimesed ei tea 

hästi meie tähtpäevi – noo-
rem generatsioon ei mäleta,“ 
tundis Jurtšenko muret koda-
nike teadlikkuse üle.

„Näiteks lipupäevadel on 
lippe väga vähe näha. 24. 
veebruaril heisatakse, aga 
Tartu rahulepingu aastapäe-
val juba vähem, taasiseseis-
vumispäeval veel vähem,“ tõ-
des ta, kutsudes ühtlasi kogu 
maakonna inimesi üles lipu-
päevade tähenduse üle mõtle-
ma ja riigilippu heiskama.

Tund pärast soomusrongi külastajatele avamist võis selle ümber näha 
suurt sagimist.

Foto: Liisi Kanna

Männikumäel taaslavastati 1919. aasta Tapa linna Punaarmeelt tagasi 
vallutamise lahingu.

Foto: Aron Urb / EV 100

kuulata SA Virumaa Muu-
seumid vanemteadur Uno 
Trumm avalikku loengut 
Rakvere langemise ja vabas-
tamise teemal. Loengud on 
kavas 14.–15. jaanuaril Rak-
vere gümnaasiumis, reaal-
gümnaasiumis, põhikoolis ja 
eragümnaasiumis.

16. jaanuaril toob aga suur-
tükiväepataljoni 101. aasta-
päeva tähistamine Rakvere 
linna pea 250 kaitseväelast.

„Rakvere raudteejaam on 
suurtükiväelaste jaoks väga 
tähtis koht – siit algas meie 
eelkäija võidukas Vabadussõ-
ja tee. Mälestades ning andes 

au vapratele sõduritele, võ-
tame me igal aastal ette nen-
de marsruudi,“ ütles suur-
tükiväepataljoni ülem kolo-
nelleitnant Arbo Probal.

Kõik linnaelanikud on oo-
datud Rakvere raudteejaama 
ees toimuvat rivistust vaata-
ma ning rännakul osalevaid 
suurtükiväelasi tervitama.

Raudteejaamast liiguvad 
suurtükiväelased Vabadus-
sõja ausamba juurde, kuhu 
asetavad pärja Vabadussõjas 
võidelnute ning langenute 
auks. Edasi minnakse Rak-
vere linnakalmistule, et mä-
lestada Vabadussõjas suur-
tükipatarei ülemana võidel-
nud kapten Jaan Tõnissoni. 
Rännak lõpeb Rägavere 
ausamba juures. Osalejad on 
lahinguvarustuses ja kanna-
vad teenistusrelvi, imitat-
sioonivahendeid ei kasutata.

Suurtükiväepataljoni asu-
tamiskuupäevaks loetakse 
16. jaanuari 1918, kui Eesti 
sõjaväelaste ülemkomitee 
ettekirjutisega anti korral-
dus alustada Eesti 1. suurtü-
kiväebrigaadi formeerimist.

Rakveres toimuva rännaku marsruut.
Allikas: Eesti Kaitsevägi
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RAKVERE   • NIINE 4A   • tel:  +372 53 031 718
• E-R: 10.00-19.00   •
• L-P: 10.00-16.00   •
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KARMEN-7 esikKARMEN-7 esik

MADRATSID

899 EU
R

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

NURGADIIVANVOODI NURGADIIVANVOODI 

255*190 (126*182)

KAFIJA 200    köök KAFIJA 200    köök LATTE  köögiistumisnurk LATTE  köögiistumisnurk RIM-ROME köögikomplekt RIM-ROME köögikomplekt 376 EU
R
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559 EU
R

LORD nurgadiivanvoodi LORD nurgadiivanvoodi 

260*186 (128*200) 

669 EU
R

239 EU
R

269 EU
R 162 EU
R

226 EU
R

MAESTRO nurgadiivanvoodi MAESTRO nurgadiivanvoodi 

227*140 (140*200)

169*113*89

195*85 (80*180)

220*100 (115*195) 

205*97*65 (90*200) 

SAMI puitvoodi SAMI puitvoodi 

ARTEKS kušett ARTEKS kušett DUET-1 kummut DUET-1 kummut 

289 EU
R

KLASSIKA XL  diivanvoodi KLASSIKA XL  diivanvoodi 

222*95 (120*198) 

80*40*84

299 EU
R

MALTA  diivanvoodi MALTA  diivanvoodi 

219*970 (140*190) 

579 EU
R

DELTA diivanvoodi DELTA diivanvoodi 

DEIBED-2 lastevoodi DEIBED-2 lastevoodi 

95 EU
R

al.

159 EU
R

96 EU
R

DUET-2 kummut DUET-2 kummut 

95*40*84

79 EU
R

al. 77€

Haljalas kogutakse 
kaasava eelarve 
tarbeks ideid
Haljala vallavalitsus korral-
dab 7. jaanuarist kuni 10. 
veebruarini ettepanekute 
ja ideede kogumise 2019. 
aasta kaasava eelarve jaoks. 
Eelarve suurus on 10 000 
eurot.

Arvesse lähevad vallaga 
seotud avalikku hüve pak-
kuvad objektid, millest ei 
teki ebamõistlikke kulusid 
järgnevate aastate eelarve-
tele. Kaasava eelarve ra-
kendamise eesmärgiks on 
viia ellu mõni uus idee või 
leida lahendus olulisele va-
lupunktile vallas.

Hindamisel arvesta-
takse kasusaajate hulka, 
mõju avalikule ruumile, 
originaalsust, kogukon-
na kaasamist ja koostöö 
soosimist. Teoks tehakse 
rahvalt enim hääli saanud 
ettepanek või ettepanekud, 
kui nende realiseerimi-
ne mahub kaasava eelarve 
summa piiresse.

Ettepanekuid võib esita-
da iga vähemalt 16aastane 
isik ning seda saab teha pa-
berkandjal aadressil Mere 
tn 6, 45501 Võsu alevik või 
e-postiga aadressile halja-
la@haljala.ee.

Hääletamine toimub 1.–
14. aprill.

Kuulutaja
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Teisipäeval toimus Rak-
vere linnavalitsuses 
Lääne-Viru maakonna 
arengustrateegia 2030+ 
aruteluseminar, kus seni 
tehtut tutvustati.

Liisi Kanna

Maakonna arengu suunami-
ne, sealhulgas arengustratee-
gia koostamine ja elluviimi-
ne, on alates maavalitsuste 
sulgemisest antud kohalikele 
omavalitsustele ühiseks täit-
miseks. Lääne-Viru maakon-
na arengustrateegia 2030+ 
uuendamist korraldab Lääne- 
Viru Omavalitsuste Liit (VI-
ROL).

„Aluseks on võetud täna 
kehtiv maakonna arengustra-
teegia ja seda on uuendatud,“ 
selgitas VIROLi tegevdirek-
tor Sven Hõbemägi. „Aren-
gustrateegia, kui üks oluline 
arengudokument, on rahasta-
tud riigi eelarvelistest vahen-
ditest,“ lisas ta.

Protsessi nõustavad OÜ 
KT Europroject Management 

konsultandid Tiina Vilu ja 
Katrin Suursoo. Lisaks osales 
strateegia koostamise üheksas 
töörühmas ligi 110 oma ala 
spetsialisti.

Seminar algas konsultanti-
de ettekandega, kus selgitati, 
miks on arengustrateegia va-
jalik, mida selle koostamisel 
tehtud on ning milliste tule-
musteni on jõutud.

„Strateegia programmiga 
alustati Lääne-Virumaal enne 
jaanipäeva 2018 – VIROLi 
poolt moodustati juhtrühm, 
otsiti konsultandid ja moo-
dustati teemarühmad,“ rääkis 
Tiina Vilu.

„Üldisemas mõttes on stra-
teegiat vaja maakonnas ühise 
soovitud tuleviku määratle-
miseks, erinevate arendushu-
vide tasakaalustatuse tagami-
seks ja tegevuskokkulepete 
saavutamiseks,“ selgitas kon-
sultant Vilu. „Aga kitsamas 
mõttes ka arenguprobleemi-
de- ja vajaduste kaardistami-
seks ning rahastamismeetme-
te kavandamiseks.“

Vilu märkis, et samuti on 
arengustrateegia see koht, 
kus saavad kokku kohalike 

omavalitsuste ja riigi plaanid. 
„Oleme toonud strateegiasse 
ka sõnumi riigitasandile. Põ-
hilised teemad, millega oma-
valitsusliit lähiajal ministee-
riumitega läbirääkimistesse 
asub, on ära toodud,“ lausus 
konsultant.

Ühe olulise punktina sel-
lest loetelust võib välja tuua 
reisirongi liikluse liinivõrgu 
tihendamise, ja seda mitte 
üksnes Tallinna, vaid ka Ida- 
Virumaa suunal. Riigitasan-
dile esitatavate ootuste hulgas 
on ka Kunda sadama arenda-
mine.

Aruteluseminaril osales 
umbes 50 maakonna arengust 
huvituvat inimest ning ette-
kandele järgnes elav diskus- 
sioon väga erinevatel teema-
del.

Näiteks püstitati küsimus, 
miks ei räägita arengustratee-
gias religiooni ja koguduste 
rollist – on vaid mainitud va-
baühendusi, mis on tänapäe-
va maailmas väga lai mõiste. 
Pikemalt peatuti geoloogia 
valdkonnal ning arutleti, 
miks ja kui õigustatult on see 
arengustrateegiast välja jää-

Töötatakse maakonna 
arengustrateegia kallal

nud.
Põhjalikum arutelu pee-

ti majanduse ja ettevõtluse 
arendamise üle – kuidas saaks 
arengustrateegia aidata kaasa 
ettevõtjate maakonda meeli-
tamisele, milline on maakon-
nas olukord tööjõuga, miks ei 
võiks maakonna tööstuspar-
gid olla koondatud ühtse juh-

timise alla jne.
Arutelu lõpetuseks kutsu-

sid korraldajad üles kõlanud 
ettepanekud ja küsimused ka 
kirjalikult esitama. Seda saab 
teha 25. jaanuarini aadressil 
F. R. Kreutzwaldi 5, Rakvere 
või e-posti teel virol@virol.
ee.

Arengustrateegias on Lääne-Virumaa visualiseeritud paiknema kahe 
suure maakonna vahele – Harjumaa ja Ida-Virumaa. Rohelised nooled 
tähistavad koostööd regioonide vahel.

Allikas: VIROL
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31. jaanuaril toimuval noor-
tevaldkonna tunnustussünd-
musel kuulutab haridus- ja 
teadusminister Mailis Reps 
välja valdkonna kõige väge-
vamad tegijad, kes võistlevad 
12 kategoorias. Nädala algu-
ses avalikustatud aasta huvi-
kooli nominentide seas on ka 
Tapa Muusika- ja Kunstikool.

Üle 60 aasta tagasi loodud 
Tapa Muusika- ja Kunstikool 
tegi möödunud aastal mit-
teformaalse õppimise IKT 
projekti, mis aitab muuta 
koolinoorte omaalgatuslikku 
kultuuritegevust noorte endi 
ja kogukonna jaoks haarava-
maks, populaarsemaks ning 
kõrgetasemelisemaks. Koos-
töös partneritega antakse pa-
rimal tasemel meediaõpetust 
nii koolitunnis kui huvitege-
vusena.

Huvikool teeb koostööd 
Tamsalu Gümnaasiumi ning 
Eesti Rahvusringhäälinguga, 

Seniste loengute populaarsus 
ja rahvarohkus on tõestanud, 
et Rakvere ja selle lähiümbru-
se eakad on aktiivsed, huvitu-
vad ühiskonnas toimuvast ja 
on hea meelega valmis osale-
ma Hõbeakadeemia loengu-
tes.

Kindlasti on 2019. aasta 
üheks oluliseks Eesti elu mõ-
jutavaks sündmuseks riigiko-
gu valimised märtsis ja just 
sellest on ajendatud ka 18. 
jaanuaril Tallinna Ülikooli 
professori Anu Tootsi loeng 
teemal „Sotsiaalpoliitika paki-
lised probleemid erakondade 
valimiskampaaniates“.

Kindlasti on paljudele lehe-
veergudelt, televisioonist ja 
raadiost tuttavad Anu Tootsi 

arvamuslood ning kommen-
taarid Eesti ühiskonna ning 
poliitiliste protsesside kohta. 
Anu Toots töötab sotsiaalpo-
liitika professorina Tallinna 
Ülikooli ühiskonnateaduste 
instituudis. Tema uurimis-
valdkonnaks on heaolu- ja 
hariduspoliitikad ning valit-
semise transformatsioon.

Anu Toots on aktiivne 
nii teaduses kui ühiskondli-
kes liikumistes. Ta on Ees-
ti inimarengu aruannete ja 
Berlesmanni aastaaruanne-
te püsiautor, SA Eesti Tea-
dusagentuuri nõukogu liige, 
paljude rahvusvaheliste tea-
dusajakirjade retsensent ning 
Eesti Sotsioloogide Liidu lii-
ge.

Toots on osalenud palju-
de ühiskonna jaoks olulistes 
töörühmades, nimetades siin-
kohal vaid kaht „Eesti kasvu-
visioon 2010“ ja riiklik aren-
gustrateegia „Säästev Eesti 
21“. Ta omab nn suurt pilti 
Eesti oludest tänu paljude-
le rakendusuuringutele, kus 
ta on osalenud ning mitme-
kümnetele juhendatud dok-
tori- ja magistritöödele.

Anu Toots on palju sõna 
võtnud seoses presidendi va-
limistega ja demokraatliku 
ühiskonna murenemisega. 
Tema hinnangul püsib Eesti 
riik mugavustsoonis, Eestis 
ei ole küll praegu midagi väga 
halvasti, samas on asju, mis 
võiksid olla paremini. Teda 

teeb murelikuks, et riik kipub 
muutuma uniseks või loiuks.

Viimasel ajal esile kerki-
nud algatused nagu Eesti 200, 
suurperede isade foorum ja 
riigivalitsemist reformima 
kutsuv ettevõtmine on Toot-
si arvates tervitatavad, kuna 
elavdavad poliitikat ja see 
näitab, et inimestele läheb 
poliitika korda.

Nüüd, kui loetud nädalad 
on jäänud Riigikogu valimis-
teni, on paslik mõtiskleda 
meie parteide lubaduste ja 
arengute üle.

TLÜ Rakvere kolledž

Haridus- ja Teadusministee-
riumis valmis uus täiendus-
koolituse riiklik koolitustel-
limus 2019. aastaks, mis toob 
ligi 11 000 inimeseni 836 ta-
suta kursust 20 valdkonnas. 
Tasuta tööalaseid koolitusi 
on pakutud alates 2009. aas-
tast kokku 86 000 inimesele.

Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi täiskasvanuharidu-
se osakonna juhataja Terje 
Haidaku sõnul on ligi kümne 
aasta jooksul pakutud tasuta 
kursused aidanud kaasa ini-

meste paremale teadlikkuse-
le õppimisvõimalustest ning 
suurendanud valmisolekut 
õppida.

„Riiklikult rahastatud kur-
sused on populaarsed, mis 
tõestab, et inimesed tajuvad 
vajadust enesetäiendamiseks 
ning pakutavad koolitused 
on vajalikud. 2015. aastal 
käivitatud tööjõuvajaduse ja 
oskuste prognoosisüsteem 
OSKA on näidanud, et töö-
maailm on pidevas muutuses 
ning tulevikuoskused erine-

vad tänastest, mistõttu on 
järjepidev enesetäiendamine 
oluline,“ lisas Haidak.

Kursused toimuvad kutse-
õppeasutustes ja kutseõpet 
pakkuvates rakenduskõrg-
koolides üle Eesti ning on 
suunatud täiskasvanutele, 
kes pole saanud erialast ette-
valmistust või kelle oskused 
vajavad kaasajastamist. Tasu-
ta kursused tagavad ligipääsu 
koolitusele hoolimata inime-
se majanduslikust olukorrast 
või haridustasemest. Eelkõige 

on oodatud põhi- ja keskhari-
dusega inimesed, kel puudub 
erialane haridus, kuna statis-
tiliselt osaleb see sihtrühm 
elukestvas õppes kõige vä-
hem.

Täpsem info kursuste ja 
nendele registreerimise koh-
ta on leitav koolide veebi-
lehtedelt või aadressilt www.
hm.ee/tasuta-kursused.

Kuulutaja

Riik pakub tasuta tööalaseid koolitusi

Hõbeakadeemia loengutesarja jätkavad naislektorid

Tapa Muusika- ja Kunstikool on 
aasta huvikooli nominent

Tapa Muusika- ja Kunstikool.
Foto: Liisi Kanna

kelle oskusteavet ja -koge-
must on noortel võimalik ka-
sutada „Koolimeedia – hüp-
pelaud päris meediasse“ pro-
jektis.

Tapa Muusika- ja Kunsti-
kool sai 2017. aastal Lääne- 
Virumaa aasta huvikooli tiitli 
ning esitati ka samal aastal 
üle-eestilisele noortevald-
konna tunnustuskonkursile 
aasta huvikooli kategooriasse.

Aasta huvikooli nominen-
tide seas on ka Tallinnas asuv 
Eesti Tantsuagentuuri (ETA) 
Tantsukool ja Tartu Laste-
kunstikool. ETA Tantsukool 
pakub kaasaegset ja profes-
sionaalset tantsuõpet ning 
loome- ja esinemisvõimalusi 
noortele tantsijatele. Koos-
tööd tehakse erinevate tant-
sukoolidega üle Eesti ning 
pakutakse professionaalset 

tuge, sh nõustamist, esine-
misvõimalusi ning õpetajate 
ja õpilaste vahetusi väikestele 
tantsuklubidele.

Tartu Lastekunstikool on 
tegutsenud juba alates 1957. 
aastast, olles seega Eesti vani-
maks kunstialast huviharidust 
pakkuvaks kooliks. Kunsti-
kool aitab omavahel lõimida 
mitteformaalset ja formaalset 
õppimist, tehes koostööd üld-
hariduskoolidega ja pakkudes 
neile kunstialaseid valikkur-
suseid, mille raames kasuta-
takse ka nutikat noorsootööd.

Tunnustuse võitja selgub 
31. jaanuaril toimuval noor-
tevaldkonna tunnustussünd-
musel, mille otseülekannet 
saab jälgida Eesti Noorsootöö 
Keskuse kodulehe www.entk.
ee vahendusel.

Kuulutaja



TÖÖ/KOOLITUS

Oli aeg, kui unistasid oma
bussipargi juhtimisest

NÜÜD ON SINU
VÕIMALUS

Oli aeg, kui unistasid oma
päris kontorist

NÜÜD ON SINU
VÕIMALUS

Oli aeg, kui unistasid oma
päris bussi rooli keeramisest

NÜÜD ON SINU
VÕIMALUS
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• Varjupaikade MTÜ pakub tööd 
Rakveres asuvasse loomade var-
jupaika. Tööülesandeks on loo-
made igapäevane hooldamine. 
Töötajalt ootame tõsist ja suurt 
soovi tegeleda kodutute loomade-
ga ning tugevat empaatiavõimet. 
Töö ei ole keeruline ja seega sobib 
nii nooremapoolsele inimesele, 
kui ka krapsakamale pensionärile. 
Töö vahetustega ning väljaõpe 
kohapeal. Töötasu 600 €. Info Viru-
maa varjupaiga telefonil 5309 0510 
või e-post virumaa@varjupaik.ee

• Art Cafe pakub tööd ettekan-
dajale/kelnerile. Lisa info tel 32 
32060, hotell@artcafe.ee

• Kinnisvara arendusega tegelev 
ettevõte otsib oma meeskonda 
asjatundlikku ehitajat. Korteri-
te ehitamine ja renoveerimine. 
Tel 5456 6677, marko@mlcp.ee, 
http://www.mlcp.ee

• AS Virumaa Metsatööstus 
võtab tööle CNC OPERAATO-
RI. Info tel 5809 9389 või tulla 
kohale Rakvere, Näituse tn 10 

• Rakvere Hooldekodu otsib 
oma meeskonda hooldajat, 
24 h töövahetused. Info tel 
512 828, Annika

• Uhtna Hooldekodu võtab tööle 
hooldaja. Töö vahetustega. Töö-
tasu 4-5 €/h. Info tel 325 7841, 
5387 5004

• Vajan kiiresti üks kord nädalas 
Rakvere koduabilist, soovitav 
üksik naine, mitte suitsetaja. Tel 
554 6490

• Otsime lapsehoidjat. Lapsed 
käivad küll lasteaias, kuid aeg-
ajalt oleks abikätt vaja. Kui oled 
huvitatud, siis helista tel 516 5085

KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

• Pakun tööd tugiisikule Rakveres, 
soovitav korralik üksik naine. Tel 
554 6490

• Võtame tööle osalise tööajaga 
meesterahva vanuses kuni 60 aas-
tat, eesti- ja venekeele oskusega 
ning B-, C-kategooria olemasolu-
ga. Tel 516 4685

• Firma pakub tööd CE-kate-
gooria juhile. Töö Eesti piires 
esmaspäevast reedeni. Info tel 
+372 512 7883

 RTX Lines OÜ otsib oma meeskonda 

BUSSIJUHTE 
Ootame oma meeskonda sõbralikke 

ja esinduslikke bussijuhte, 
kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui
- Sul on tahe töötada bussijuhina
- Sa omad kehtivat D-kat. juhiluba
  ja kutsetunnistust 
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik
   ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt 
   (vähemalt B1 tase)

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

Soome fi rma pakub tööd
ÜLDEHITAJATELE 

JA TEISTELE EHITUS-
SPETSIALISTIDELE. 

Töö suurtematel töömaadel 
Helsingis, Espoos, Vantaas. 
Kasuks tuleb soome keele 

oskus, rohelise ja verokaardi 
olemasolu (henkilötunnus). 

Vajadusel aitame majutusega. 
Palk 2 korda kuus ja vastavalt 

TES- ile. Palk kokkuleppel, 
sõltuvalt oskustest 

ja teadmistest. 

Tel: +358 404105316 või 
mario.arumagi@

agnemirakennus.fi 

VAJAME LILLEMÜÜJAT 
Rakvere Vaala keskusesse.
Nõudmised kandidaadile:

Eelnev kogemus Floristina, 
lillemüüjana.

Loominguline mõtteviis.
Teeninduskogemus.

Lisainfo tel 5666 6332

Pakume tööd 

EELARVESTAJALE
TÖÖ KIRJELDUS

Ehituseelarvete ja hinnapakkumiste 
koostamine

Ehitusprojektide, alltöövõtjate ning tarnijate 
pakkumuste läbitöötamine ja analüüsimine

Nõudmised kandidaadile
Soovituslik erialane kõrgharidus 

või selle omandamine
Eelnev töökogemus ehitusalal 

vähemalt 3 aastat
Seadusandluse ja normide hea tundmine
Hea meeskonnatöö- ja läbirääkimisoskus

Korrektsus, täpsus, 
kohusetundlikus ja lojaalsus

Hea arvuti ning erinevate kasutamise oskus 
(AutoCad, MS Project, Excel, Word jne)

Väga hea Eesti keele oskus, ning soovitavalt 
vene või inglisekeele oskus suhtlus tasandil

Kasuks tulevad teadmise eriosade 
eelarvestusest.

ETTEVÕTE PAKUB
Pakume arendavat ja vastutusrikast tööd 

sõbralikus kollektiivis ning konkurent-
sivõimelist palka ja tulemustasu.

Kaasaegseid töövahendeid.
Sportimisvõimalusi.
Asukoht – Rakvere

CV ja enesetutvustus palun saata 
info@tarvaprojekt.ee

Tapa Hooldekodu 
pakub tööd 

HOOLDUS-
TÖÖTAJALE

Täpsem info 
telefonil 5919 0251

Ettevõte Vinni vallas 
pakub tööd 

traktoristile ja 
lihaveisekasvatajale.

Lisainfo 
telefonil 505 5240 või 
vallo@nurmevara.ee

Sõiduautode avariiremondiga
tegelev ettevõtte Heimarus OÜ

otsib Kadrina töökotta
 

AUTOPLEKKSEPP-
KOMPLEKTEERIJAT.

Lisainfo tel 552 1733
www.heimarus.ee

• Otsin tööd traktoristina Väi-
ke-Maarja vallas ja selle ümbruses. 
Töökogemust sellel alal veel ei ole 
ning hetkel töötan Rakveres pea-
kokana, kuid tegin T-kategooria 
load aasta tagasi. Olen noor (33 
a), ning elanud terve elu maal. 
Metsas, põllul või karjääris – kõik 
pakkumised on oodatud. Napsu ei 
võta. Tõnu, tel 5664 4041

• 57-aastane kohusetundlik ja 
suitsuvaba naine otsib tööd Lää-
ne-Virumaal kaubanduses, puhas-
tusteeninduses vms. Tel 5634 9249

• Alates jaanuarist vene keele 
kursused erinevatele tasemetele. 
www.apkeelekursus.eu. Tel 5344 
4542

• Kutsume teid veebruaris 
algavatele hispaania keele 
kursustele. Tunnid neljapäe-
viti Rakvere Kultuurikeskuse 
ruumides (Kreutzwaldi 2, Rak-
vere). Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi, vajadusel jätkame 
algajatele ja taasalustajatele Tsent-
rumis Koidula 1 alates E 14.01, T 
15.01, N 17.01 kella 18-19.30. hind 
60 € (sisaldab õppematerjale). Reg 
tel 5566 1419

Otsid tööd? Vajad töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii portaalis kui paberlehes.



se. Muusikavaimustus oli nii 
suur,“ meenutas Linna.

Esitas parima 
biitlite paroodia
ETV tollasesse menukasse 
noortesaatesse „Kanal 13“ 
sattus Linna tänu ülikooli-
kaaslastele. „Nii nagu mina, 
õppisid ka Mati Talvik ja Leo 
Karpin Tartu ülikoolis, ainult 
et kaugõppes. Nad tulid eksa-
meid tegema ja ühel õhtul ka 
meie bändi kuulama. Käisid 
meie tantsuõhtutel vist isegi 
mitu korda. Pärast järjekord-
set kontserti teatasid, et sü-
gisest algab uus noortesaade 
„Kanal 13“ ja et kas ma ei ta-
haks seal osaleda,“ rääkis Lin-
na.

„Ilmselt oli „Kanal 13“ ees-
kujuks võetud kas mõni Soo-
me või Inglise telesaade. Seal 
räägiti moest. Nooruke Enn 
Eesmaa, kellele see oli sa-
muti esimene saade, rääkis 
poliitikast. Olid ka noored 
lauljad. Mina sain seal esitada 
lausa kaks lugu. Mind pandi 
laulma pildiraamide vahele, 
ja viimaks, pärast lõputuid 
päevaseid proove, läks saade 
eetrisse päris hilja,“ meenutas 
muusik.

„Laulsin siis seal Tom Jone-
si superhitti „I’ll never falling 
love again“. Järgmine lugu oli 
juba Olev Ehala arranžeerin-
gus, biitlite „Hey Jude“-i jär-
gi tehtud „Hei, Liis“. See on 
kõige parem biitlite paroo-
dia, mis üldse tehtud on. Aga 
meie võtsime seda tõsiselt!“ 
kinnitas Linna.

Kuna „Kanal 13“ oli otse-
saade, pole saadetest arhii-
vides jälgegi. „Küll aga on 
säilinud esimese saate heli-
salvestis ning seega ka minu 
esimene Eesti Televisioonis 
esitatud lugu „Armastada teisi 
eal ei saa“,“ rõõmustas Linna.

Esimene esinemine, 50 aas-
tat tagasi 28. novembril, on 
tal ka ilma salvestuseta tänini 

selgelt meeles. „Televisioon 
oli midagi püha. Jaak Joala 
oli tollal teles esinenud muu-
sikutest see number üks, sest 
tema tõepoolest oskas laulda. 
Aga mina kuulasin siis esi-
mest korda oma häält lindilt 
– see oli kohutav!“ muigas 
Linna.

Ometi oli tal teleesinemise 
järel uhke tunne. „Selg läks 
kuidagi sirgemaks ja täna-
val vaadati järele,“ meenutas 
laulja. „Tegelikult oli see hea 
saade, mida kinnitab kas või 
fakt, et pärast neljandat osa 
keelati see ära, sest leiti, et 
saade pole nõukogude noore-
le kohane meelelahutus.“

Kuidas sügaval nõukogu-
deajal sai televisioonis üldse 
biitlite laule esitada? „Nipp 
tsensuuri ja ärakeelamise väl-
timiseks oli lihtne – tuli loo 
autoriks panna mõne sotsia-
listliku vennasmaa esindaja. 
Näiteks „Julge laulu“ autoriks 
kirjutas Ehala „L. Kamenski“ 
ja ühe teise inglise loo auto-
riks panime julmalt Valter 
Ojakääru,“ naeris laulja.

„Mind õnneks pole eriti 
ära keelatud, kuid ühe esi-
nemiskeelu olen 1979ndate 
lõpus–1980ndate alguses küll 
saanud. See oli üldse kurb 
aeg, kultuuriministeeriumi 
ametnikud keelasid siin roh-
kem kui Moskva oleks nõud-
nudki,“ tõdes Linna.

Olulised õpetussõnad
Linna tõdes, et teleesinemi-
seks ta tol ajal valmis küll ei 
olnud. „Häälekooli oli vast nii 
palju, kui omaaegne keskkoo-
li lauluõpetaja Niina Kesküla 
seda mulle anda suutis,“ tõdes 
armastatud laulja.

„Ükskord ammu, mingi 
võistluskontserdi ajal filhar-
moonia tagaruumis tutvustati 
mulle Georg Otsa. Tema ütles 
mulle peale tere veel: „Noor-
mees, te peaksite tähelepanu 
pöörama oma diktsioonile.“ 

Muide, see oli üks väga tõsine 
ja vajalik õpetus,“ kinnitas ta.

„Teine mees, kes mind 
õpetanud, on Sergei Fatkin. 
Tema ütles, et kui juba kord 
lavale lähed, siis kummarda, 
tervita ja naerata. Ja et kui sa 
tahad laulja olla, peab sul ole-
ma soov minna lavale ilma, 
et keegi sind sunniks,“ sõnas 
Linna.

VABA AEG

KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
Klubi „Kuukiir“ tuleb kokku 20. jaanuaril, 17. veebruaril, 17. märtsil, 14. 
aprillil, 19. mail.
Mälumängu klubi tuleb kokku 16. jaanuaril, 13. veebruaril, 13. märtsil, 
17. aprillil.
Info telefonil 527 8162
Ootame uusi liikmeid meie ühistesse ettevõtmistesse. Kõik on teretul-
nud!

Biore Tervisestuudio
17. jaanuar kell 10–16 tervendaja Volli vastuvõtt
21. jaanuar kell 14–18 hömopaat-proviisor Mirjam Heinloo vastuvõtt
21. jaanuar kell 18–19 „Homöopaatia kui organismi tasakaalustamise või-
malus“
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik A. Grigorjani vastuvõtt koos 
massaažiga
Teisipäeviti nõelravi terapeut Arina Grigorjani vastuvõtt
Neljapäeviti tervisliku seisundi testimine – E. Heinmets
Reedeti 2x kuus kaaniteraapia – V. Kudrjavtsev
Reg tel 5017960, info@biore.ee
Oleme avatud E–R 10–18, iga teine laup 10–14
Biore Tervisestuudios, Rakvere Laada 5

Rakvere Teater
11.01 kl 19.00 Paunvere poiste igavene kevade Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Urmas Lennuk)
16.01 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. Peeter Raud-
sepp)
18.01 kl 19.00 Lendas üle käopesa venekeelse tõlke võimalus Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)
18.01 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike maja (lav. Urmas 
Lennuk)

Gustavi Maja
14. jaanuar Doterra õlide koolitus.
17. jaanuar kell 18 Liis Orava loeng „Toida oma tervist taimeväega“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Rakvere Kultuurikeskus
7.–24. jaanuar näitus „Märkmed puukuurist“ Rakvere Galeriis
7. jaanuar–8. veebruar Birgit Vaarandi fotonäitus „Mitmepalgeline 
meri“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
13. jaanuar kell 10 Rakvere vabastamine 100. aastapäev: mälestustsere-
moonia koos pärgade asetamisega Vabadussõja ausamba juures
13. jaanuar kell 11 Rakvere vabastamine 100. aastapäev: Rakvere vabas-
tamisele pühendatud jumalateenistus Rakvere Kolmainu koguduses
13. jaanuar kell 12 eakateklubi Hämariku pidu Rakvere Kultuurikeskuses
13. jaanuar kell 13 Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli sümfoo-
niaorkestri kontsert „Päikesele“ Rakvere Eragümnaasiumis
14. jaanuar kell 13 Rakvere vabastamine 100. aastapäev: võistkondlik las-
kevõistlus Rakvere Politseijaoskonna lasketiirus. Eelregistreerimine kat-
rin.joselin@rakvere.ee
14. jaanuar kell 18 Rakvere vabastamine 100. aastapäev: filmiõhtu män-
gufilm „Mandariinid“ (Allfilm 2013) Rakvere Teatrikinos
16. jaanuar Rakvere vabastamine 100. aastapäev: Suurtükiväepataljoni 
aastapäeva jalgsirännak Rakveres

„Eks see üks koopaelani-
ku plaat on, osa lugusid 
on ikka väga kaua aega 
tagasi tehtud,“ iseloo-
mustas armastatud laul-
ja Ivo Linna oma uut to-
peltalbumit „Unustatud 
ja unustamatu noorus“, 
kuhu on koondatud sal-
vestused aastaist 1968–
1975.

Kaire Kenk

„Minu jaoks oli selle plaadi 
kokkupanek puhas taasavas-
tamise rõõm. Ega ma ise ka 
päris täpselt enam mäleta-
nud, mille kõigega olen noo-
rena tegelenud. Loodan, et 
ka plaadi kuulajatele jätkub 
taasavastamise rõõmu,“ ütles 
Ivo Linna oma uue albumi 
esitlusel.

„Olen väga tänulik helire-
žissöör Priit Kuulbergile ja 
„Vaiguviiuli“ meeskonnale, 
kes mu vanad lood ERRi ar-
hiivist üles otsisid. Eks lood 
ole stuudios üle käidud ja he-

lipilti ühtlustatud, kuid muu-
detud ega peale mängitud ei 
ole midagi. Kõlavad täpselt 
nii nagu kunagi ammu,“ rää-
kis laulja.

Vanu salvestusi üle kuula-
ta oli tema sõnul omamoodi 
naljakas, sest esiteks oli nende 
hulgas lugusid, mida ta enam 
ei mäletanudki, teiseks on 
tema hääl aja jooksul muu-
tunud, nii et mõne loo puhul 
ei pruugi kuulajad äragi tun-
da, et esitaja on Ivo Linna. 
Eriliselt rõõmustab laulja aga 
selle üle, et plaadile jõudis 
tema kõige esimene salvestus 
– „Armastada teisi eal ei saa“.

„Topeltplaadile „Unusta-
tud ja unustamatu noorus“ 
koondatud salvestused aas-
taist 1968–1975 annavad hea 
võimaluse jälgida, kuidas 
algajast Ivo Linnast kuju-
neb mõne aastaga huvitav ja 
mitmekülgne laulja. Tegime 
need plaadid kallilt,“ muigas 
helirežissöör Priit Kuulberg. 
„Näiteks plaatide kujunduses 
kasutasime Eesti oma ala pa-
rimaid. Kui midagi teha, siis 
hästi ja kvaliteetselt, et pärast 
ei peaks ümber tegema,“ sõ-

Ivo Linna muusikukarjääri algusaegadest
nas Kuulberg.

Linna muusikutee algus- 
aega kokku võttes märkis 
helirežissöör Kuulberg, et 
esinemist estraadilaval alustas 
noor Ivo Linna Kuressaare 
esimese kitarristide ansamb-
liga, biitlite muusikat armas-
tanud ansamblite Müstikud ja 
System järel laulis ta ansamb-
lis Vana Toomas.

„1975. aastal Apelsiniga lii-
tudes pälvis ta kiiresti väga 
laialdase tuntuse ja tunnus-
tuse. Tänu teleesinemistele 
tuli suur publikumenu. Aas-
tal 1985 sai Ivo Linnast Eesti 
Raadio estraadiorkestri koos-
seisuline solist ning edasine 
on juba Eesti popmuusika aja-
lugu,“ lisas Kuulberg.

Kaunid 
mälestused Tartust
Suurde muusikamaailma jõu-
dis noor Ivo Linna tänu õpin-
gutele tollases Tartu Riiklikus 
Ülikoolis. „Astusin 1967. aas-
ta sügisel ülikooli eesti filo-
loogiat õppima,” rääkis Linna. 
„Mingeid teab mis plaane mul 
polnud, onu oli ülikoolis de-
kaan ning küllap sealt tuligi 
mõte sinna minna. Ja huma-
nitaarala on minu liin, reaal- 
aineid pole mu pea kunagi 
võtta tahtnud.“

Tartu ja Kuressaare õhk-
konna vahel oli ilmatu vahe. 
„Kuressaare oli kena, armas 
ja vaikne küll, aga kolgas mis 
kolgas. Usun tänini, et selline 
asi nagu Tartu vaim on ole-
mas. Kui saad noore inime-
sena elada Tartus, on see võit 
kogu eluks,“ arvas muusik.

Linna kursusel valitses üli-
malt vaimne õhkkond, õpin-
gukaaslasteks olid Peeter Ilus, 
Olev Remsu, Andrus Esko, 
Reet Kudu, Jüri Valge. Toa- 
kaaslaseks oli ühes ühikas 
Mati Sirkel.

Noor Ivo oli aktiivne tu-
deng. Käis luuleõhtutel, kus 
Mülleri Sass bluusi laulis ning 
joodi kõvasti õlut ja viina sek-
ka. Juukseid hipilikuks kasva-
tamast takistas vaid ülikooli 
sõjaline õpetus.

Üliõpilaspäevi Tartus 1967. 
ja 1968. aastal peab Linna 
lausa imelisteks ning nende-
ga on seotud tema elu kauni-
mad mälestused. „Iga teine, 
kes tänaval vastu tuli, oli kas 
professor, kirjanik, näitle-
ja. Isegi õllekasse õlut jooma 
minnes istusid kõrvallauas 
õppejõud ja mängisid malet,“ 
meenutas ta, lisades, et seal 
lauldi ka täiel häälel näiteks 
selliseid laule nagu „Ai-tsihh-
ai-tsahh“.

„Muusika tõmbas mind. 
Otsisin tutvust Tartu karvas-
tega,“ muigas Linna. Juba esi-
mesel kursusel oli tal ka oma 
ansambel System.

„Sageli mängisime oma an-
sambliga ametiühingu kul-
tuurihoones tantsuõhtu ära 
ja tegime pärast veel öö otsa 
proovi! Siis läksime piimasaa-
li sööma ning kella kaheksaks 
näiteks Ariste (keeleteadlane 
Paul Ariste – toim.) loengus-

Kaanepildi 
pallon Jaak 
Joalalt
Plaadi kaanepilt tekitas Ivo 
Linnas lõbusaid mälestusi. 
„Pärineb see 1971. aastast, 
mil esitasin filmis „Varas-
tati Vana Toomas“ ühe 
loo. Aga ma tulin parasja-
gu sõjaväest, mul polnud 
üldse riideid – paar paari 
viigipükse, mõned triiksär-
gid ja kõik. Siis laenas Jaak 
Joala mulle oma palloni. 
Need olid tollal väga moes 
ja meeldisid ka mulle väga. 
Küll ma oleksin tahtnud 
selle palloni endale jätta, 
aga pidin siiski Jaagule ta-
gasi andma,“ mäletab laulja 
tänini. „Pilt on tehtud pool 
kuus hommikul Raekoja 
platsil, kus ma suud mai-
gutan ja kaamerasse naera-
tan.“

Ivo Linna plaaditutvustusel laulmas.
Foto: Allar Viivik

Kuulutaja reede, 11. jaanuar 20196



VABA AEG

Rakvere Galeriis avati 7. 
jaanuaril kolme noore 
ungarlase näitus „Märk-
meid puukuurist“. Ani-
ko Herberti, Zsófia 
Sztranyáki ja Hanna 
Tillmanni looming on 
sündinud isiklikest ko-
gemustest ning baseerub 
suuresti mälestustel Ees-
tist.

Ülle Kask

Ungari Instituudi juhataja 
Tamás Orosz rääkis näitu-
se avamisel, et ta viibib teist 
korda elus Rakveres. „Mul 
on väga hea meel, et sain teile 
selle näituse tuua. Ungari Ins-
tituudi soov on toetada noor-
te ungari kunstnike töid ja 
tegemisi. Meile meeldib, kui 
ungari kunstnikel tekib side 
Eestiga, et nad saaksid siinse 
maa kunstnikelt ja loodusest 
ideid oma loominguks,“ sõnas 
Orosz.

Instituudi juhataja jätkas, et 
Rakverre jõudnud näituse au-
torite seas on kujutav kunst-
nik, graafik ja illustraator. 
„Need kolm noort naisterah-
vast on Zsófia, Aniko ja Han-
na. Vaatamata sellele, et nen-
de tööd on galerii seintele se-
gamini paigutatud, on näha, 

Sel nädalal jookseb Rak-
vere Teatrikinos uus 
Eesti-Armeenia komöö-
dia „Lõbus perekond“, 
kus üks vääritimõistmi-
ne ajab teist taga.

Tõnu Lilleorg

Rahulikus Eestis tunduvad 
asjad arusaadavalt paigas ole-
ma ja üsna individualistlikud 
inimesed peavad end olukor-
dade headeks tõlgendajateks 
ning väärtustavad isiklikku 
ruumi. Filmis näeb, et lõu-
namaises Armeenias sisaldab 
elustiil eelkõige grupi liik-
meks olemist, mis ei nõua 
inimestelt erilist tegelemist 
oma isiklike piiridega, sest 
ühistunne ümbritseb neid 
maast-madalast.

Kui Armeenia veinitootja 
tahab tulla Eesti turule, tõm-
matakse niite, et märjukest 
kiidaks siinne juhtiv vei-
niblogija. Postitus ilmubki, 
kuid veinitootjate arvates lä-
heb see tõest karjuvalt lahku 
ning Tallinnasse saadetakse 
asja klaarima perepoeg Artur 
(mängib Armen Arušanjan).

Lõunamaa poeg saabub ko-
hale ja tema teele satub isetea-
dev, teravkeelne ning isaga 
pisut raksus olev ettekandja 
Ingrid (Saara Kadak). Tee-
nindussfääri arusaamatuse 
tõttu on noored peagi teine-
teisel turjas kinni.

Samuti leiduvad mõned as-

Ungarlased tõid Rakvere Galeriisse „Märkmeid puukuurist“

Vasakult Galerist Raivo Riim, Ungari Instituudi juhataja Tamás Orosz ning programmijuht Siiri Erm-Nairis-
mägi näituse avamisel.

Foto: Ülle Kask

Lõbus vaade Eesti elule

Esmakohtumine Arturiga Ingridis erilist vaimustust ei tekita.
Foto: Apollo Film Productions

jasse põgusamalt puutuvad 
tegelased – nagu naabrinaine 
ja politseinikud –, kes oota-
matult oma mugavustsoonist 
väljasattununa tõlgendavad 
sündmusi oma soovmõtlemi-
se ja hirmude kohaselt, mis 
lisab loosse veelgi vürtsi.

Suur osa filmi tegevusest 
toimub Ingridi vanemate 
peenes villas ja siin tekkis mul 
kohati kõhklus, et ekraanil 
nähtav meenutab õhukese-
võitu tubateatrit. Siiski ava-
nes filmi käigus maja, kui pe-
rekonna kodu tähendus, mis 
aitas loo jälle rööbastele.

Koos paljude heade Ees-
ti näitlejatega löövad filmis 
kaasa ka meie oma armeenla-
sed: mulluse ja tänavuse Eesti 
Laulu osaleja Stefan Airapet-
jan ja püstijalakoomik Tigran 
Gevorkjan. Lisaks Rakvere 
Teatri näitleja Saara Kadaku-
le mängib filmis ka Rakverest 
pärit Lauri Mäesepp, kel-
le kehastada on kangelanna 
peigmehe roll.

Filmis räägitakse eesti, ar-
meenia, inglise ja vene kee-
les. Muuhulgas selgub, et ar-
meenlasedki kasutavad vest-
luses väljendeid „davai“ ja „pa-

kaa“. Ja muide, armeenia keel 
sarnaneb kõlalt hindi keelega, 
mida kuuleb India filmides.

Linateose muusikataustas 
kõlab armeenia rahvuslikku 
muusikat ja ka näiteks vene 
komöödiatest tuttavat koo-
mikanoodiga pasunamuusi-
kat.

Võib öelda, et see koostöö-
film rikastab Eesti filmimaas-
tikku kenasti ja komöödiana 
omab „Lõbus perekond“ kül-
laltki head löögijõudu publi-
kule meeleoluka ja omanäoli-
se elamuse pakkumiseks.

et kõigile kolmele meeldib 
töötada paberiga. Nende töö-
del ja ka tööde allkirjadel on 
näha palju loodust,“ märkis 
ta.

Orosz tõi esile Zsófia 
Sztranyáki, kes on käinud 
Eestis mitu suve järjest. Tema 
oli ka see, kes aitas teistel un-
gari kunstnikel jõuda Muhu 
saarele loomelaagrisse. Taies 
„Läänemere lained“ sümboli-
seerib noore naise tagasitule-
kut Eestisse.

Kunstnik Zsófia Sztranyáki 
on öelnud: „Reisi iseendasse 
alustasin hea mitu aastat ta-
gasi, kui külastasin esimest 
korda Eestit. Teekonnaga 
kaasnes hiljem rida kohtu-
misi, elamusi ning meele-
seisundeid, mis siiani minus 
jõuliselt kohal on. Üks armas 
Tallinna tuttav soovis mulle 

kord tulevikuks palju „lendu-
tõuse, tagasitulekuid ja koha-
lejõudmisi“. Kätte on jõud-
nud aeg mälestused sellest 
laululindude riigist oma mä-
lusoppidest välja tuua. Kingin 
need armastusega Eestile.“

Rakvere Galerii kuraator, 
klaasikunstnik Riho Hütt 
sedastas, et noorte ungar-
laste kunst on suhteliselt tõ-
sine. „Kui taiese pealkiri on 
„Hiroshima“, siis kajastab see 
sügavuti minevaid problee-
me. Mulle meeldib, et noo-
red võtavad tõsiselt seda, mis 
maailmas toimub, ega kujuta 
lihtsalt kuldkalakesi, lilli ja 
liblikaid,“ sõnas kuraator.

Hüti meelest võiks un-
garlaste näitus olla ehk ka 
samm selles suunas, et ku-
nagi saaksid Lääne-Virumaa 
kunstnikud Ungaris oma töid 

eksponeerida. „Miks mitte 
näiteks Rakvere sõpruslin-
nas Szolnokis, sest meie linna 
galerii on ka sõprusgalerii. 
Mitu korda oleme korralda-
nud Soome kunstnike näitusi. 
Kui saaks ka naaberriigi Läti 
kunstnikud meie linna tuua, 
oleks väga tore. Tähtis on, 
et meie inimesed oleksid ka 
mujale oodatud, sest kunst on 
rahvusvaheline keel läbi vär-
vi ja kujundi,“ rõhutas klaa-
sikunstnik.

Kolme kunstniku näitus 
avati esmakordselt 26. ok-
toobril Tallinnas, Ungari 
Instituudis. „Mul on väga hea 
meel, et selle näituse teine 
tutvustamine toimub just ni-
melt Rakveres, mis on Szol-
noki sõpruslinn. Usun ja olen 
kindel, et ka edaspidi saame 
me siia tuua huvitavaid näi-

tusi,“ oli ka Ungari Instituudi 
juhataja Tamás Orosz edasise 
koostöö osas lootusrikas.

Näitus „Märkmeid puukuu-
rist“ jääb avatuks 24. jaanuari-
ni.

Ungari Instituut ehk Balas-
si Instituut Tallinnas aren-
dab Ungari ja Eesti vahelisi 
kultuurisuhteid ning kor-
raldab Ungari kultuuri tut-
vustavaid üritusi.

Kas teadsid?
• Ungari keel on üks maa-

ilma kõige raskemaid. 
Näiteks on pikimas un-
garikeelses sõnas suisa 44 
tähte.

• Ungaris toodetakse aastas 
rohkem kui 10 tuhat ton-
ni paprikapulbrit, kuna 
see on ungari rahvus-
toitudes üks olulisemaid 
komponente.

• Ruubiku kuubik, pasta-
pliiats ning värvi- ja plas-
mateler on Ungari leiuti-
sed.

• Tänu kuumaveeallikatele 
on Ungari pealinnas Bu-
dapestis kokku 450 spaad.

• Ungarlased usuvad, et 
nende rahvusjoogil pälin-
kal on ravivad omadused.

Kasutatud allikas: Ungari Insti-
tuudi flaier
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• Müüa 1toaline keskküttega 
korter, 4/5. Tamsalu, Ääsi 11. Tel 
5333 0653

• Müüa Roelas kõigi mugavustega 
korterid, 1toaline ja 4toaline. 
Kokkuleppel üürivõimalus. Info 
tel 505 1902

• Müüa Rakvere kesklinna lähedal 
2toaline sanitaarremonti vajav 
keskküttega korter. Rohkem infot 
tel 518 7143

• Müüa 2toaline korter Vinnis, 
kõigi mugavustega, remonditud, 
III korrus, otse omanikult. Hea 
hind! Tel 508 3997

• Müüa värskelt renoveeritud 
päikesepoolne 2toaline korter 
Kundas, mis asub maja keskel. 
Korteri planeering muudetud, 
avatud köök elutuba. Korteris 
vahetatud plastpakettaknad, 
radiaatorid, elektrijuhtmestik 
ning torustik. Uus san.tehnika 
ning elektriboiler. Seinad vär-
vitud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. 
Vahetatud siseuksed ning me-
tallist turvauks. Paigaldatud 
uus köögimööbel koos tehnika-
ga, kuulub hinna sisse. Korteri 
juurde kuulub ka kelder. Majas 
olemas toimiv KÜ. Madalad 
kommunaalmaksud. Hind 
15 000 €. Tel 5343 4895

• Müüa või üürile anda 2/2 kõigi 
mugavustega 2toaline korter 
Kundas, Kalda tn. Tel 512 7119 

• Müüa 2toaline korter Tamsalus 
Tehnika 5-5, III korrus. Korter 
vajab remonti, paari aasta jooksul 
plaanis maja täielik renoveeri-
mine. Hinna osas läbirääkimise 
võimalus. Hind 10 000 €. Tel 5552 
1221

• Müüa 2toaline korter, 3/3, 
Vohnja külas. 100% renovee-
ritud, keskküte. Lasteaed, alg-
kool, pood, Kadrina 6 km. 
Lisainfo tel 5625 3560 

• Müüa kõigi mugavustega 4toali-
ne korter Kundas, III korrus, toad 
eraldi, 2 rõdu, osaliselt möbleeri-
tud, Koidu 85. Tel 522 3115

• Müüa 0,7 ha suurune krunt Viit-
na lähedal. Tel 5803 8684

KINNISVARA

Wiru Auto OÜ • Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 • Tel 511 9569, Tanel Raudla

tanel.raudla@wiruauto.ee • www.wiruauto.ee 

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Nissan Tiida, 08/2007a. 1.6 (81kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
134 885km. 

Hind: 3490.-

Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kW), 
bensiin, automaat, tumesinine met. 
Sn: 183 735km. 

Hind: 4390.-

Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 
2.0 (80Kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 144 555km. 

Hind: 5490.-

Nissan Juke, 12/2011a. 1.6 (86kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 
145 544km. 

Hind: 6990.-

Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. Sn: 
230 600km. 

Hind: 6990.-

Nissan Pulsar Tekna, 10/2014a. 1.5 
(81kw), diisel, manuaal, valge met. 
Sn: 116 940km. 

Hind: 10 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, ma-
nuaal. Sn: 34 720km. 

Hind: 10 990.-

Nissan Juke Acenta, 07/2015a. 1.6 
(86kw), lilla met. bensiin, automaat, 
Sn: 58 540km. 

Hind: 11 290.-

Škoda Octavia,  09/2016a. 1.2 
(63kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 64 740km. 

Hind: 12 490.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 11 600km. 

Hind: 12 990.-

Peugeot 2008 Active, 05/2018a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, valge 
met. Sn: 325km. 

Hind: 14 490.-

Ni s s a n  M i c r a  N- C o n n e c t a , 
05/2017a. 0.9 (66kw), bensiin, 
manuaal, sinine met. Sn: 3500km. 

Hind: 15 450.-

Škoda Octavia, 01/2016a. 1.6 
(81kw), diisel, manuaal, sinine 
met. Sn: 61 900km. 

Hind: 15 990.-

Nissan Navara,  11/2015a. 2.5 
(106kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 111 828km. 

Hind: 16 990.-

Ni s s a n  X-T ra i l  A c e n t a  4 x 4 , 
11/2014a. 1.6 (96kw), diisel, ma-
nuaal, valge met. Sn: 78 830km. 

Hind: 18 990.-

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

Hind: 19 490.-

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

Hind: 19 490.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 

Hind: 19 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 02/2016a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 99 952km. 

Hind: 19 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 09/2017a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 10 500km. 

Hind: 20 990.-

Toyota RAV4 ,  02/2016a.  2 .0 
(112kw), bensiin, automaat, tu-
mepruun met. Sn: 48 125km. 

Hind: 21 750.-

Nissan X-Trail,  08/2017a. 1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 46 980km. 

Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 05/2018a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 6900km. 

Hind: 22 790.-

Nissan Qashqai Tekna Design 
Pack 19, 02/2018a. 1.6 (120kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 
10 430km. 

Hind: 23 990.-

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

Hind: 26 990.-

Nissan LEAF Acenta, 07/2018a. 
elekter, automaat, must met. Sn: 
135km. 

Hind: 31 990.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 01/2018a. 
2.0 (130kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 7800km. 

Hind: 31 990.-

• Ostame igas seisukorras kor-
teri Rakvere linnas. http://
www.mlcp.ee. Tel 5456 6677

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

• Soovin osta või üürida odava hin-
naga 1toalise korteri või majaosa, 
I korrusel, Rakveres. Tel 5696 4311

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

• Ostame talumaja koos metsa 
või põllumaaga. Hooned võivad 
vajada põhjalikku remonti. Tel 
5666 9006

• Ostan renoveerimist vajava 
kivihoone (vana kõrvalhoone 
või suurem garaaž) kuni 10 km 
Rakverest. Soovitavalt kommu-
nikatsioonidega. Vaatan üle kõik 
pakkumised. Tel 5343 1823

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

• Soovin osta soodsalt maalapi-
kest mere ääres. Võib olla maja 
jäänustega. Soovitavalt võiks olla 
vesi ja elekter. Helistada tel 503 
6809 või kirjutada rainas@hot.ee

• Vahetada korralikult remondi-
tud 1toaline ahjuküttega, mada-
late kommunaalkuludega korter 
1-,2- või 3toalise korteri vastu 
kivi- või paneelmajas. Võimalik 
kompensatsioon. Tel 5664 4088

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Võtan üürile ahiküttega korteri 
Rakveres. Tel 5398 2864

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

• Anda üürile 1toaline korter, 
korter ahiküttega, vesi väljas. 
Renoveeritud ja möbleeritud. Tel 
511 4482

• Üürile anda 1toaline korter (18 
m2). Pliit soojamüüriga, vesi ja ka-
nalisatsioon sees aga puudub WC 
ja pesemise võimalus. Rakvere, 
Kunderi 2. Tel 5678 2859

• Anda üürile 1toaline mugavus-
tega möbleeritud korter Rakveres 
Jaama tn. üüri hind 180 € + kom-
munaalmaksud. Info tel 527 0058

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres Jaa-
ma tn. üüri hind 160 € + maksud. 
Tel 527 0058

• Anda üürile 1toaline korter Vin-
nis, möbleeritud ja otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Üürile anda korralik 1toaline 
ahiküttega korter Tamsalu kes-
kuses, vesi ja kanalisatsioon sees, 
pesemis võimalus. Soovin üksikut 
inimest 50+, kes ei suitseta, ei 
liialda alkoholiga. Üüri hind 45 € 
+ kommunaalmaksud. Helistada 
peale lõunat, tel 5456 2080

• Üürile anda 2toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5805 1683

• Hubane ja armas möbleeritud 
korter (2 tuba - 45 m2) Rakvere 
kesklinnas ootab üürnikku, kel-
lele kodutunnet pakkuda. Info tel 
5388 5219 

• Anda üürile 2toaline korter 
Rakveres Lennuki tn, möbleeritud, 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile on anda 2toaline renovee-
ritud ahjuküttega korter Haljalas. 
Täpsemat infot saab telefonilt 
5667 0958

• Anda üürile Jõgeval 2toaline kor-
ter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksal 3toaline kor-
ter otse omanikult. Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Avant 2,0TDI 
06/2005. a, 103kW, uuem mudel, 
tumepunane metallik, turbodiisel, 
automaat käigukast, kliima, el.ak-
nad, navi, puuteekraan, veokonks, 
palju lisasid, roosteta, mõlkideta, 
väga korralik, ökonoomne, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Citroën C5, 1,7, 92 kW, 
2005. a, ÜV 11/2019. Tel 5342 5932

• Müüa Citroën Jumper 2,8 HDI, 
107 kW, 2004. a, ÜV 01/2020. a. Tel 
5342 5932

• Müüa Ford Focus C-Max 1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniversaal, 
bensiin, hõbedane metallik, hool-
dusraamat, ketiga mootor, kondit-
sioneer, 2 x el.aknad, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 
08/2007. a, 74kW, universaal, 
bensiin, hõbedane metallik, kon-
ditsioneer, kesklukk, 2 x el.aknad, 
originaal valuveljed, korralik, 
äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Land Rover Freelander 
1,8, bensiin, 88kW, 5 ust, 1998. a, 
4x4, heas korras. Tel 5113414

• Müüa Mitsuboutlander 2,4, 
bensiin, 118 kW, 2005.a, 4x4, heas 
korras. Tel 511 3414

• Müüa MB C200, 2,0 D, 55 kW, 
1996. a, ÜV 11/2019. Tel 5342 5932

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 12/2001. a, 74kW, bensiin 
punane, luukpära, 5 ust, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 4 
x el.aknad, roosteta, mõlkideta, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, tur-
bodiisel, hõbedane, universaal, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soojen-
dus, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensis 2.0TDI 
08/2003. a, 85kW, uuem mudel, 
sedaan, tumebeež metallik, tur-
bodiisel, konditsioneer, el.aknad, 
veokonks jne, kehtiv ülevaatus 
09/2019, roosteta, mõlkideta, 
korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant Basis 1,9TDI 04/2004. a, 
74kW, kuldne metallik, turbodii-
sel, universaal, hooldusraamat, 4 x 
el.aknad, püsikiirusehoidja, kehtiv 
ülevaatus 04/2019, korralik, öko-
noomne! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat 1,9 
TD, 96kW, 2002. a, ülevaatus 
02/2019, läbisõit 36 000 km, uni-
versaal, 6 käiku, ökonoomne 
5l/100 km. Tel 5907 3237

• Müüa väikekaubik Volkswa-
gen  Caddy  aasta 2012/12. 
Esivedu, manuaal, diisel, 1,6 
(55kW), läbisõit 80  900 km, 
hooldusraamat, Eestis arvel. 
Väga heas korras auto, kaasa 
suverehvid. Hind 7500 €. Tel 
5192 8578

• Müüa Volkswagen Polo 2005. a, 
1,9 diisel, väga heas korras. Hind 
3000 €. Tel 5302 9943

• Müüa heas korras Volkswagen 
Polo 1,2, 2005. a, bensiin, auto 
toodud saksast, rooste puudub, 
ÜV 05/2019. Tel 517 4193

• Müüa Volvo S80, 2,4, diisel, 2006. 
a, väga heas korras. Tel 502 8156

• Müüa sõidukorras Buraan. Tel 
518 9518

• Müüa metsaväljavedaja MTZ-
82 (vedav käru). Asub Lääne-Vi-
rumaal. Info tel 514 6788

• Ostan teie auto kasvõi juba täna! 
Võib pakkuda igas seisukorras! Tel 
5309 2650

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 504 0457

• Ostan kõiki marke igas seisukor-
ras sõiduautosi ja kaubikuid. Tel 
512 7543, bar500@hot.ee

• Ostan igas seisukorras autosid. 
Võivad olla seisnud, ilma ülevaa-
tuseta, heas korras jne. Sobiva 
pakkumise korral kiire tehing. Tel 
5357 7108

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

• Ostan vanema Java osi. Tel 5558 
5956

• Ostan BMW, MB, Sierra. Hind 
kuni 1200 €. Tel 5809 6086

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216www.kuulutaja.ee
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

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

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

• Sõiduautode ja väikekaubikute 
keretööd ja värvimine. Karpide, 
tiibade, uste vahetus, värvi paran-
dused. Tel 509 2436

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

TEENUSED

• Rasketehnika treilerveod. 
Helista tel 5858 0123

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

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

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teos-
tab puksiirteenust 1,30 €/km 
ja tunnitöö 30 €/h. Rendime 
puksiirhaagist (konn) ööpäev 25 
€ ja oksapurustajat BOSCH 25 € - 
24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Kivipurustaja 50 € - 24/h, tekstii-
lipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Pakume kolimisteenust/
transportteenust enamasti 
Lääne-Virumaal, kuid võime 
teha ka üle Eesti. Küsi pak-
kumist! E-post: veovennad@
gmail.com või helista tel 5669 
1997, 5649 3808

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Pakun transporditeenust kau-
bikuga, kaubaruum 3,4m x 1,9m. 
Hind linnast väljas 0,40 €/km, lin-
nasisesed sõidud kokkuleppehin-
naga. Võib pakkuda pikemaajalisi 
lepingulisis töid. Tel 5813 2913, 
Lääne-Virumaa

• Välktrans OÜ pakub kiiret 
ning professionaalset koli-
mis - ning transportteenust 
Lääne-Virumaal, Tallinnas ja 
vajadusel ka üle Eesti! Lisaks 
pakume ka: mööbli/tehnika/
ehituskaupade  koduvedu 
poodidest, mööbli ning ko-
dumasinate paigaldust. Võta 
meiega ühendust: Valktrans@
gmail.com, tel 55638230 / 
53833754. Või otsi meid Face-
bookist @Valktrans

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

* 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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

TAKSO
TEL 5360 6777

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

• Reovee- ja fekaalivedu Hal-
jala ja Tapa vallas. Teenindame 
teid iga päev, ka õhtuti ja näda-
lavahetustel. Helista 5656 1515

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

• Metallitööd (treimine, keevitus 
jne.) Tel 503 2269

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Ehitusteenus. Kinnisvara 
hooldus ja korrashoid. Tel 
5662 6483

• Teostame erinevaid üldehitus-
töid. Helista tel 5668 4415, ning 
lepime kokku hinna ja aja.

• Ehitus, lammutus, siseviimist-
lus, värvimine, tapeetimine, 
plaatimine, soojustamine. Kor-
terid, majad, saunad. Tel 504 5560

• Teostan vannitubade ja saunade 
ehitus- ja remonditöid, terasside 
ja kõrvalhoonete ehitust. Tel 526 
1552

• Üldteenused OÜ. Teostame kõr-
valhoonete ehitust ja lammutust. 
Erinevad ehitustööd. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 58545348

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

• Üldehitus, siseviimistlus, toru-
tööd. Tel 506 9683

• Maja ehitus projekti järgi. Kes 
ei sooviks endale päris enda maja, 
mida saab koduks nimetada ja kus 
saab järelpõlve üles kasvatada? 
Ehituskeskus OÜ teostab majade 
ehitust projekti järgi. Helista tel 
5668 4415 ning lepime kokku aja 
ning hinna.

• Teostame korterite, eramute 
ehitus ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

• Teen remondi- ja abitöid Rak-
veres. Tel 5812 9647

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

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

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

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

• Korterite renoveerimine, van-
nitubade remont ning lammu-
tustööd. Tel 5685 6320

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa-
tööd. Tel 522 1165

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465
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Kuuluta

• Kodumasinate remont ja pai-
galdus (külmkappide, pesumasi-
nate, nõudepesumasinate, mikro-
laineahjude jne.) Teenus võimalik 
ka kodukutsel. Tel 5648 7258

• Pehme mööbli riide vahetus 
ja remont, veo võimalus. Tel 506 
1547

• TERITUSTEENUS: noad, 
peitlid, kirved, käsihöövliterad. 
Teritus toimub vesikäiaga. He-
lista ja küsi lisainfot. Tel 5387 
8045, schmidt100@hot.ee

• Soovid olla terve, soovid hästi 
magada? Siis vali endale Tervislik 
voodikoht, mille kohta saad abi 
Googlist või alderbrunfeld@gmail.
com. Tel 502 4534

• Pakume lumelükkamisteenust 
nii KÜ, kui ka eraisikutele, lükkame 
väikse traktoriga. Tel 5394 2650

• Lumekoristus Bobcatiga, 
jäätunud torude sulatus. Tel 
514 3783

• Lumelükkamise teenus. Tel 
501 2306

• Teostan metalli treimis- ja kee-
vitustöid. Tel 558 1279

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

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

• Felix Bänd – soodne! Tel 5559 
3419

MUUD TEENUSED

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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

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

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

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

Epopõrandad
Suurköögipõrandad

Garaažipõrandad
Töökojapõrandad  

Paigaldus ja remont

Tel 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Maja Elekter OÜ

• Välielektritööd
• Siseelektritööd
• Käiduteenuse 

osutamine
• Lülimine kuni 20 kV 

elektripaigaldistes

Tel 5646 8092
koduelekter@gmail.com

VENTILATSIOON
Materjali ja seadmete müük. 

Valikus metall- ja plastiktooted. 
Transport.

Teostame ventilatsioonitöid 
eramajades, tööstushoonetes, 

korrusmajades. 
Plastikventilatsioon on just 
ideaalne renoveeritavasse 

hoonesse.

Kontakt tel 507 1194 
fleienvent@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

• Ansambel, õhtujuhtimine teie 
peole üle Eesti. Tel 5190 1697

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

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

• Parima hinnaga hüperkiire pii-
ramatu Internet + KordusTV-ga. 
DigiTV Virumaal. Paigaldus, Wifi  
ruuter ning Digiboks tasuta. Levib 
nii linnas kui maal. Uuri lähemalt: 
http://telestar.ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. 
TV-antennid – paigaldus, remont. 
OÜ RTS ANTENN. Tel 5340 7808

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

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

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

SOOVID OLLA ROHKEM NÄHTAV 

SOTSIAALMEEDIAS?
Teeme teile reklaamklipi!

Tahaksid jäädvustada 
sündmust, tegevust või vara?
Kvaliteetsed videod ja fotod 

nii õhust kui maalt!
Hinnad kokkuleppel - 
vastavalt töö mahule.

Helistage tel 516 8298 või kirjutage FB!
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EHITUS

METS

KÜTTEPUUD

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 
Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 
Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 
tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 
pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 
10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 
18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 
ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

• Soodsalt müüa uusi ja kasutatud 
õmblusmasinaid ja kääre, osad 
ja remont kõikidele masinatele. 
Tel 558 8429

• Müüa puidust poolkõrge rede-
liga nari. Sobib madrats 90x200 
cm. Müüa Adidas saalijalgpalli 
jalatsid nr 46. Kasutatud 1 kord. 
Tel 5674 0278

• Müüa kasutatud kontorimööblit 
ja tehnikat, šeif, külmik, sügav-
külmik, vererõhuaparaate, eesti-
keelset meditsiinilist kirjandust. 
Tel 506 7187

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

• Ostan kristall ja varajast tarbek-
laasi tooteid. Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegse soome tõu-
kekelgu ning tehnilist kirjandust, 
võib pakkuda ka vanemat. Tel 
5672 7175

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

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

• Vanavara huviline ostab ma-
japidamises olevat vanavara: 
mööbel, tööriistad, jalgrattad, 
võrrid, mootorrattad, kristallnõud, 
garaaži tarvikud, hobutarvikud, 
märgid jpm. Aus ja meeldiv tee-
nindus! Tel 507 9984

• Ostan võrri, ka mittetöötava, 
nende osi (rattad, mootorid jne) 
ja õlleankru. Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid, 
pakkuda võib kõike, ka kallimaid 
esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vähekasutatud külmiku, 
pesumasina, valamu, lahtikäiva 
diivani jne esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vana-
aegsedasjad@gmail.com. Tel 555 
55527

• Ostan õmblusmasina Veritas, 
õmblusmasina jala, väikeste saht-
litega töölaua näit. kellassepa, 
kvaliteetse puurpingi. Tel 5801 
9086

• Ostan nõukogudeaegseid fo-
toaparaate ja objektiive. Tel 5853 
2215

• Ostan vanu fotosid ja post-
kaarte kuni aastani 1945 (tsaa-
riaegsed ja Eesti Vabariigi aeg-
sed), kohavaated, sündmused 
jne. Tel 5560 7484

• Ostan raamatuid „Seiklusjutte 
maalt ja merelt“. Tel 5645 1242

OST

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2.80 €/kott ja kasel 3.20 
€/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

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

• Kuivad küttepuud. Küttepuud 
30-50 cm. 40L võrgus kamina-
puud. Tel 5385 4412

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

• Müüa kuivad lepahalud võrgus, 
toon kohale. Tel 5646 6958

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID

Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

• Müüa ehitus- ja täiteliiva, killu-
stikku, sõelutud- ja purustatud 
kruusa, kruusasõelmeid. Teeme 
lumetõrjet ja ära vedu. Tel 505 
5431

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee
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• Müüa Kungla talu kartulit 
„Laura“ ja „Gala“ Rakvere vallas. 
Transport. Tel 514 1338 

• Müüa kvaliteetset musta 
mulda (sõelutud). Pakitud ja 
lahtine. Transpordiga. Tel 554 
9113

• Müüa männikoore multši. 
Pakitud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa Ab lehmikuid, pullikuid 
ja tiineid ammesid. Tel 507 9115

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002 või 513 3787

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

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

• Võtan rendile haritavat põl-
lumaad Rakvere vallas Lep-
na, Eesküla, Karitsa, Tõrma ja 
Taaravainu külades, maatüki 
sobivuse korral hind alates 140 
€ hektar. Tel 503 4982

• Müüa motoplokk või vahetada 
14 tolliste talverehvide vastu. Tel 
5558 5956

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

518 4333
janis@viruhalud.ee

TUTVUS

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa koera jalutusvest, selja 
pikkusele 60 cm. Tel 5699 6594

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

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

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

• Rakveres, Viru 8 kasutatud 
riided hindadega 0,50 €-1 €. 
E-R 10-14

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14. Müügil talve-
joped lastele, naistele ja meestele.

Juuksur - tel 506 8485
Otsime tööle 

naistejuuksurit , mani-
küüri/pediküüri tegijat,

ripsmetehnikut, 
massööri.
Tel 5897 9293

Sirje Ilutuba
Lai 3 A (Piibeleht)

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

• Tutvun usaldusväärse härraga 
vanuses 60-70 aastat. Hea, kui 
omad autot. Tänan. Tel 5634 7795

• Viru mees viiekümnendates, 
kodu maal, sale, töötav, soovib 
leida toredat saledapoolset nais-
terahvast. Tel 5809 4634

• 54-aastane naine Järvamaalt, 
veidi tüsedam, pikemad juuksed, 
pruunid silmad, korralik ning 
puhtust armastav otsib omale to-
redat meest, kellega koos kohvikus 
jutustada (elurõõme ja muresid 
jagada). Kellega veidi ringi sõita 
mööda Eestit. Kes oleks ka ma-
janduslikult kindlustatud kuni 65 
a. Tel 5590 6449

• Üksik naine 50+ tutvub korrali-
ku mehega, oman elamispinda, 
viina lembelised ärge tülitage. Tel 
5459 1136

• www.toonklaas.ee

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

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

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Info tel 5552 2789

Tühi tuba, tühi tool, 
mälestused igal pool. 

Maha jäi, mis oli armas, 
kõik mis kallis kustus surmas.
Südamlik kaastunne Tiinale 

perega kalli 
isa, äia, vanaisa 

ARVO LILLEMÄGI
kaotuse puhul.  

Tapa Kaubanduskeskuse 
kollektiiv

Sügav kaastunne tütrele 
Astrikule ja lähedastele 

KÄÄR HELMI
kaotuse puhul. 

Rakvere, Pikk 5 elanikud

Juri Markovile 
ISA

kaotuse puhul.

OG Elektra Tootmine AS

Avaldame kaastunnet

Tuul nii tasa puude ladvus liigub. 
Linnud unelaulu laulavad…

Rakvere turg Laada 39
T - L 8-19

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Laupäeval, 12. jaanuaril turul Saaremaa lõnga müük!

Müügil: 
tööstuskaup – riided ja jalanõud

värske kala – räimed ja kilud
saunavihad ja luuad (igal laupäeval)

avatud köögivilja kiosk

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

Graviola on Peruust pärit ra-
vimtaim, mida kohalikud on 
juba sajandeid kasvatanud.

Graviola tee on hea va-
hend unetuse vastu. Sellel on 
ka palju teisi häid omadusi, 
näiteks aitab langetada ve-
rerõhku. Kasutatakse üldise 
loiduse ja närvide raviks. Sa-
muti kasutavad lõunaamee-
riklased seda teed diabeedi 
puhul.

Graviola tee soodustab 
seedimist, aitab maovaevus-
tele, maksale, ülepingele ja 
migreenile. Teed tuleb teha 
nagu ikka – pane 1 dessertlu-
sika täis (ilma kuhjata) tassi, 
vala peale keev vesi ja lase 
kaane alla 10 minutit tõm-
mata. Kurna ning joo soojalt 
ära.

Teed on soovitatav juua 
õhtul. Võid seda juua 15–20 
õhtut järjest, siis pea 5 päeva 

vahet ja võid kuuri korrata.
Ravimtaimi võid tarvitada 

regulaarselt. Ära unusta, et 
need ravitsevad ja parem on 
tarvitada väikeste pausidega.

Järgmisena tahan tutvus-
tada suhkrulehte. Juba 2000 
aastat tagasi tundsid indiaan-
lased selle taime raviomadu-
si. Suhkruleht on peedisuhk-
rust 350 korda magusam. 
See on universaalne ravim. 
Droog ei sisalda kaloreid – 
tõeline päästerõngas neile, 
kes soovivad maiustada ilma 
kaalutõusuta.

Suhkrulehe tarvitamine 
langetab vererõhku, vähen-
dab veres kolesterooli ta-
set, parandab südamelihaste 
tööd ning immuunsust. So-
bib talvise gripi ja teiste epi-
deemiate ravimiseks, aitab 
igemete ja hammaste põleti-
kele.

Maohaiguste, suhkru-
haiguse ja pahaloomuliste 
kasvajate esinemise korral 
tarvitada suhkrulehe tõm-
mist. Seda võib lisada ka 
magustoidule. Tuleb meeles 
pidada, et sel on imelik imal 
järelmaitse, kuid sellega har-
jub ära nagu iga raviteega.

Teeks võtta kergelt nä-
puotsaga droogi, panna tas-
si ja valada peale keev vesi. 
Hoida kaane all 10 minutit 
ja kurnata. Leheosi võib aga 
kasutada salatites. Suhkru-
lehte võite kasutada pidevalt 
ka suhkru asemel. See on 
droog, millel pole vaja joo-
misel vahet pidada.

Graviolat ja suhkruleh-
te saab osta loodustoodete 
kauplustest. Nagu alati, soo-
vitan kõike ise proovida.

Sirje Nukka 

NÕIA NÕUANDENURK

Graviola ja suhkruleht

www.kuulutaja.eewwww.ww

LOE 
KUULUTAJAT INTERNETISWWW.KUULUTAJA.EE
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Täna, 450 aastat tagasi 
ehk 11. jaanuaril 1569. 
aastal korraldati Londo-
ni Saint Pauli katedraa-
lis kuninganna Eliza-
beth I eestkostel esma-
kordselt inglaste jaoks 
loterii.

Allan Espenberg

Kuigi ka varem oli mitmes 
riigis loteriisarnaseid sünd-
musi toimunud, saadi just 
Inglismaal aset leidnud mee-
lelahutusüritusest suuremat 
indu taoliste ettevõtmiste 
korraldamiseks mujalgi Eu-
roopas ja ka väljaspool Eu-
roopat.

Kõigele lisaks oli 11. jaa-
nuaril 1569. aastal toimunud 
ürituse näol tegu esimese n-ö 
kaasaegse ja ka ühe esimese 
riikliku loteriiga maailmas, 
sest see polnud mõne suvalise 
kaupmehe või lordi initsia-
tiiv, vaid algatajaks ja korral-
dajaks oli viimane Tudorite 
soost Inglismaa ja Iirimaa 
monarh Elizabeth I, kes valit-
ses aastatel 1558–1603.

Tema võimuaega on nime-
tatud Inglismaa kuldajastuks, 
sest sellal arenes väga jõud-
sasti kultuur, näiteks kerkis 
esile Shakespeare. Samuti 
tugevdas kuninganna oskus-
lik poliitika Inglismaa posit-
sioone maailmas. Elizabeth I 
on üks tuntumaid ja armas-
tatumaid monarhe Inglismaa 
ajaloos.

Aga 1560. aastatel oli Ing-
lismaa sattunud väga raskesse 
majanduslikku ja poliitilis-
se seisu, mistõttu riigikassas 
polnud enam piisavalt vahen-
deid. Sellele vaatamata tunne-
tas noor kuninganna positiiv-
sete muutuste vajalikkust ja 
otsustas astuda üsna riskantse 
sammu. Kuigi nõunikud soo-
vitasid kuningannal abielluda 
mõne välismaa mõjuka ja rik-
ka monarhiga, talitas Eliza-
beth I hoopis teisiti.

Ta mõtles koos abilistega 
välja esimese suuremahulise 
riikliku loterii maailma aja-
loos ja hakkas seda ellu viima. 
Idee selleks sai kuninganna 
varem korraldatud taolistest 
üritustest Itaalias. Loteriist 
saadav raha oli mõeldud ühis-
kasutuses olevate objektide 
(sillad, teed, sadamad) ehita-
miseks, parandamiseks või 
rekonstrueerimiseks.

Kuninganna korraldusel 
trükiti umbes 400 000 lote-
riipiletit, kusjuures ühe pi-
leti hinnaks oli 10 šillingit. 
Alguses kulges loteriipiletite 
müümine väga aeglaselt, sest 
tegu oli ikkagi täiesti uue as-
jaga inglaste jaoks ja keegi ei 
julgenud raha kergelt välja 
käia. Seetõttu määras kunin-
ganna kellegi John Johnsoni 
loteriidirektori ametikohale, 
andes talle ülesandeks tagada, 
et kõik inimesed ostaksid pi-

1569: algas loteriide võidukäik

leteid.
Et loteriis osaleks maksi-

maalselt inimesi, siis tehti üks 
omapärane järeleandmine: 
kõik piletiomanikud lubati 
vabastada vahistamishirmust, 
kui nad peaksid mõne väärteo 
toime panema. See vastutulek 
ei kehtinud küll raskete kuri-
tegude, nagu näiteks tapmise, 
piraaditsemise või reetmise 
puhul.

Auhinnad
Auhinnafondi suuruseks 
oli 5000 naela, millest 3000 
maksti välja sularahana, 700 
naela köögiserviisidena, üle-
jäänu aga vaipade, mantlite, 
voodiriiete ja muude eseme-
tena. Kõik auhinnad pandi 
vaatamiseks välja kuninga 
juveliiri Anthony Derricki 
kaupluses, et soovijad saaksid 
tutvuda, mida neil on võima-
lik lotopiletit ostes võita.

Auhindade loosimine algas 
11. jaanuaril 1569. aastal ja 
kestis ööpäevaringselt kuni 
6. maini. Võitjaid oli palju: 
mõni võitis raha, mõni vää-
risesemeid (näiteks gobelää-
ne), mõni isegi kulda. Kuigi 
alguses ei saadud vedama, siis 
lõpuks osutus loterii erakord-
selt edukaks, mistõttu saadi 
loteriipiletite müügist kokku 
väga palju raha, nii et veel 
samal aastal suudeti restau-
reerida vanad meresadamad 
Londonis. Raha jätkus teis-
tegi objektide rajamiseks ja 
korrastamiseks.

Kuna esimene loterii kor-
raldamise katse osutus üle oo-
tuste kordaläinuks, siis hakati 
neid Inglismaal läbi viima ka 
järgnevatel aastatel. Loteriid 
muutusid inglaste elulaadi 
tähtsaks osaks ning nendest 
oli suur kasu paljude suurte 
kultuuri- ja transpordiobjek-
tide püstitamisel. Nii kasutati 
loteriidest saadud raha näi-
teks Briti Muuseumi ehituse 

lõpetamiseks, uute sildade, 
sealhulgas Westminsteri sil-
la ehitamiseks, Londoni ak-
vedukti rajamiseks, Virginia 
koloniseerimiseks jne.

1698. aastal kuulutati kõik 
pisikesed eraloteriid väljas-
pool seadust olevateks, mis-
tõttu jäi lotomängijatel ain-
saks võimaluseks mängida 
ametlikku ehk riiklikku lotot, 
millest saadud kasum ei läi-
nud mõne üksikisiku taskus-
se, vaid riigi arendamiseks. 
Seda seadust õnnestus revi-
deerida alles 20. sajandil, kui 
hakati taas mõningaid eralo-
teriisid aktsepteerima.

Mõnikord saavutas loterii 
sedavõrd suure populaarsuse, 
et muutus selles osalejatele 
isegi eluohtlikuks. Näiteks 
1755. aastal leidis aset loto-
maania ning peast segaseks 
läinud inimesed lausa murd-
sid uksi maha, et kiiremini 
osta ihaldatud pileteid.

Loteriisid korraldati Inglis-
maal ligi kaks sajandit kuni 
1826. aastani, mil nende vas-
tased saavutasid edu ja suut-
sid seadusandlikult loteriide 
läbiviimise keelustada. Põhju-
seks toodi asjaolu, et loteriid 
on jumalavallatud ja häbitud 
üritused. Sellele vaatamata 
toimus edaspidigi loteriisid, 
kuid need leidsid aset salaja ja 
põranda all.

Loterii Eestis
Ka näiteks Ameerika Ühend-
riikides oli riigiloterii väga 
populaarne ja tõi sisse palju 
raha. Juba enne riigi täie-
likku iseseisvumist, aastatel 
1744–1776 toimus seal enam 
kui 200 erinäolist loosimist. 
Hiljem sai loteriide üheks 
korraldajaks USA esimene 
president George Washing-
ton. Ameeriklasedki ehitasid 
saadud rahadega uusi maan-
teid, sildu, kirikuid, ülikoole, 
raamatukogusid.

Aga Eestis hakati esimesi 
loteriisid korraldama arva-
tavasti 18. sajandi esimesel 
poolel, kui selleks andis loa 
Tallinna raad. Loteriitulusid 
kasutati hoolekande- ja pa-
randusmajade rahastamiseks 
ning vanglate ehitamiseks.

Kuid esimesed kirjalikud 
teated loteriidest pärinevad 
juba 3.–2. sajandist eKr, kui 
Hani dünastia ajal korraldati 
neid Hiinas. Osaliselt kasutati 
sealsete lotopiletite müügist 
teenitud raha ka näiteks Suu-
re Hiina müüri tarbeks. Esi-
mesed loteriid Euroopas leid-
sid aga aset Vana-Roomas, 
kui rikkad patriitsid külvasid 
erinevatel lõbustusüritustel 
oma külalisi üle kingitustega, 
kasutades vahendina loterii-
pileteid.

Kaasaegses Euroopas pee-
takse üheks esimeseks kuul-
sa flaami kunstniku Jan van 
Eycki lese poolt 15. sajandi 
keskel korraldatud loteriid, 
mille tulud suunati vaeste 
linlaste toetamiseks. Umbes 
samast ajast pärinevad teated 
loteriist ka Itaalias.

Väljaandja: 

AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

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

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Gert Koovits

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093
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www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Seahakkliha 2,99 €/kg

Sealiha al 2,65 €/kg

Oma Põrsa lihapoes alati värske
eestimaine sealiha perefarmist

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

MTÜ RALLIRADA
Lume- ja jäärajavõistluse
GARDENISTAS karikasari

PEALTVAATAJATELE ÜRITUS TASUTA!
ROHKEM INFOT: www.rallirada.ee ja www.facebook.com/rallirada

Etapid toimuvad:
II - 12. jaanuar Algus: kell 11

III - 2. veebruar Mõedaka
IV - 23. veebruar öösõit
V - 9. märts

Algus: kell 11

Algus: kell 18

Algus: kell 11

MÄDAPEAL

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

teksapood!

Rakvere Tsentrum • Koidula 1 ll korrus el 322 3965• • T
teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

KOGU KAUP
-80%-50 KUNI

suur ALLAHINDLUS
JAANUARIS

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-18, L 10-15

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

SOOJAD SAAPAD

SOODSALT!

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

11.-12. jaanuaril ja
14.-15. jaanuaril

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

*
*
*

*

KARDINAKANGAD 1-4
RÕIVAKANGAD 1-4
MÖÖBLIRIIDED 4-5

220 ja 240cm laiad
VOODIPESUKANGAD 3-4

€/m

€/m

€/m

€/m

• •KIIRE REAGEERIMINE KINDEL KVALITEET
allakgrupp@gmail.com

LUMETÖÖD

• katused
hoovid

• kõnniteed

•
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