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SISUTURUNDUS

Astmelise tulumaksuta ei saa Eestist kunagi põhjamaist heaoluriiki

K aja Kallase partei ei suuda 
lahti lasta plaanist muuta 
Eesti ladina-ameerikalikuks 

banaanivabariigiks, kus väike, aga 
rikas seltskond valitseb suure, aga 
vaese rahvamassi üle. Just selle kurja 

kavatsuse viiks Eestis ellu astmeli-
se tulumaksu ehk siis oravakeeles 
„maksuküüru“ kaotamine.

Reformierakond kuulutas 
sõja Eesti keskklassile!
Just astmeline tulumaks loob kindla 
vundamendi keskklassile, ehk siis 
neile, kes pole vaesed, aga mitte ka 
miljonärid. Mida suurem, laiem ja 
tugevam on keskklass, seda arene-
num ja jõukam ühiskond ka terviku-
na on. Sestap ongi Keskerakond nii 
vankumatult kinni astmelises tulu-
maksus ja alati keskklassi eest väljas.

Reformierakondlaste tagamõte 
on aga teha tulumaksusüsteemist 
hästi sihitud toetusmeede ühiskon-
na kõige jõukamale kihile. Paraku 
tähendab see Eesti hapra keskklassi 
hävitamist. Kaja Kallast keskklass 
või tavarahvas ei huvita. Kuna aga 
võimule pääseb vaid enamuse toe-
tusel, on tavarhvale valimistest va-
limistesse maha müüdud mitmeid 
fantastikavaldkonda kuuluvaid lu-
badusi, nagu näiteks viia Eesti 15 
aastaga viie rikkama riiki sekka jne. 
Vaene inimene lollitatakse ära, vali-

mispäeval saadakse kätte tema hääl 
ja oravaparteilaste lõbusalt muretu 
elu jätkub.

Kui Reformierakond juhib valit-
sust, saavad riigis nõrgemad ühis-
konnakihid toetust üksnes tänu 
teistele valitsuserakondadele. Mee-
nutagem, kuidas Kallase partei seisis 
vastu nii peretoetuste kui pensionite 
piisavale erakorralisele tõusule.

Astmeline tulumaks on 
kasulik ka jõukatele!
Astmelise tulumaksu põhiülesanne 
on aidata meil kõigil jõukamaks saa-
da vähendades ühiskonnas ebavõrd-
sust. Jõukas, aga tark inimene teab, 
et mida iganes ta on saavutanud, 
tuleneb see suuresti antud ühiskon-
na jõukuse ja üleüldise arengu tase-
mest. Teisisõnu, on iga jõuka inime-
se huvides elada jõukas ühiskonnas, 
sest seal suudetakse rohkem ja kalli-
maid teenuseid ning tooteid tarbida. 
Jõukus kasvatab jõukust. 

Paljud on kinni kuvandis just-
kui vaesed elaksid ülejäänute kulul. 
Nõnda ei suudeta näha erinevaid ja 
lugematuid seaduslikke viise ning 

võtteid, kuidas paljud rikkad saavad 
rikkamateks just meie kõigi arvelt.

Tihti unustatakse ära, et kui pole 
seda riiki ja rahvast, poleks ka rik-
kaks saadud. Meie saatuses mängib 
kandvat rolli just see, kus, kuhu 
ja millal me sünnime. Proovi sa 
Kesk-Aafrika Vabariigis, Somaa-
lias või Eritreas ülikooli astuda või 
suur äriimpeerium püsti panna! Seal 
tuleks esmalt ellu jääda, joogivett 
leida, kõht täita, lugema õppimisest 
võib vaid unistada. Eestis oleks kõik 
kergem, aga Hollandis või Põhja-
maades veelgi hõlpsam.

„Maksuküüru“ 
kaotamisest ei võidaks 
tegelikult mitte keegi
Astmelise tulumaksu kaotamisest 
justkui võidaksid inimesed, kelle 
palk ületab 2100 eurot. Võit oleks 
140 eurot kuus, 1680 eurot aastas. 
Enamike inimeste sissetulek aga 
ei ületa isegi keskmist palka. Lää-
ne-Virumaalgi jäi tänavu mediaan-
sissetulek alla 1200 euro. Ja tegelik-
kuses ei näe ka too 2100 eurot kuus 
teeniv töötaja oma 140 eurot, kuna 

hinnatõusud on selle tema rahako-
tist juba ammu ära söönud.

Tõsiselt absurdne on aga, et just 
Reformierakond pasundab ühte-
valu, kui korras ta riigi rahandust 
hoiab, aga kui küsida, kes maksab 
selle astmelise tulumaksu kaotamise 
kinni, mille hinnaks on 340 miljonit 
eurot, saame vastuseks piinliku vai-
kuse. Arusaadav, et valimiste eel on 
hirmsasti tarvis valijale midagi eba-
reaalset lubada, ent kui vaid natuke-
negi süveneda, on siililegi selge, et 
oravate udujuttudes on veel vähem 
ainest kui meretuules.

Samal ajal virelevad tuhanded 
pensionärid ja üksikvanemad suh-
telises vaesuses, 100 000 inimest on 
Eestis ravikindlustuseta. Seega, seda 
340 miljonit annaks vägagi mõistli-
kult ära kasutada pensionite ja pere-
toetuste märkimisväärseks tõusuks.

Pidagem meeles, et raha on rii-
gil alati. Küsimus on, kuhu seda 
pannakse? Parem kulutame sadu 
miljoneid ikka sinna, kus seda on 
hädasti vaja, liikudes niiviisi eda-
si põhjamaise heaoluühiskonna 
poole.

Siret Kotka,
Riigikogu liige (Keskerakond)
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Kodanikujulguse aumärgid 
pälvisid sel aastal viis inimest 
Justiitsminister andis esmaspäeval 
üle kodanikujulguse aumärgid vapra-
tele Eesti inimestele, kes on peatanud 
kurjategijaid ja aidanud kuritegude 
ohvreid, suurendades nii ühiskonna 
turvatunnet. 2022. aastal said aumär-
gid Jelena Šimanskaja, Kaidi, Liisi 
Haljaku, Marco Kuusk ja Tea Närap.

„Läbi aastate kodanikujulguse au-
märgi saanutel on igaühel oma lugu 
ja nägu. Neid ühendab aga see, et 
kõik nad on näidanud üles suurt jul-
gust ja vastutustunnet. Märgates, et 
vajatakse abi, pole nad pilku kõrvale 
pööranud, vaid on vapralt sekkunud 

ja appi läinud. Kui kõik inimesed käi-
tuksid nii, oleksid paljud probleemid 
meie ühiskonnas ehk olemata,“ ütles 
justiitsminister Lea Danilson-Järg. 
Tema sõnul on hoolimine ja meie 
ümber toimuva eest vastutuse võtmi-
ne just see, mis muudab Eesti turva-
liseks paigaks, kus me kõik rõõmuga 
elada tahame.

Justiitsministril on väga hea meel, 
et meie hulgas leidub selliseid imet-
lusväärseid kodanikke, kes oma jul-
gete tegudega muudavad Eestit pa-
remaks meie kõigi jaoks. „Sel aastal 
tõstame aumärgiga esile kodanikke, 

kes on aidanud ohtu sattunud lapsi, 
samuti perevägivalla ohvreid või on 
astunud vastu vargusele ja kelmu-
sele. Statistiliselt on just kelmuste 
arv kahjuks tõusutrendis ja suurenes 
mullu lausa 55 protsenti. Seetõttu on 
mul väga hea meel, et tänavu esitati 
esimest korda kodanikujulguse au-
märgi kandidaadiks ka kelmusse sek-
kuja Jelena ning saime teda selle vap-
ra teo eest tunnustada ja eeskujuks 
seada,“ ütles Danilson-Järg.

Kokku esitati aumärgile 14 kan-
didaati. Kodanikujulguse aumärkide 
saajad valis nominentide seast välja 

ennetusnõukogu.
Kodanikujulguse aumärke, millega 

riik väärtustab kodanike julgust kuri-
tegude ärahoidmisel ja kuriteoohvri-
te abistamisel, annab justiitsminister 
välja 2004. aastast. 18 aasta jooksul 
on koos selleaastaste laureaatidega 
aumärgi saanud 213 julget inimest. 
Kõigi aumärgi saajate lugudega saab 
lähemalt tutvuda justiitsministee-
riumi kodulehel, kust leiab ka va-
rasematel aastatel aumärgi saanute 
lood.
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Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-

Volikogu kinnitas Rakvere linna 2023. aasta eelarve

R akvere Linnavolikogu kin-
nitas kolmapäevasel istungil 
Rakvere linna 2023. aasta 

eelarve mahuga 31,6 miljonit eurot. 
Sellest põhitegevuse tulud moodus-
tavad 25 miljonit eurot ja kulud 25 
miljonit eurot ning ülejäänu moo-
dustab investeerimis- ja finantsee-
rimistegevuse likviidsete vahendite 
muutus.

Rakvere linnapea Triin Vareki 
sõnul on Rakvere linna 2023. aasta 
eelarve tavapäraselt konservatiivne. 
„Eelarve eesmärk on tagada Rakve-

re linna tasakaalustatud ja terviklik 
areng koostöös linnavalitsuse hal-
latavate asutuste ja koostööpartne-
ritega, et võimaldada linnakodani-
kele, linna asutustele, ettevõtetele 
ja linna külalistele võimalikult heal 
tasemel teenused ning sotsiaalset abi 
vajavatele linnakodanikele vähemalt 
rahuldavad hüved ja tingimused toi-
metulekuks,“ lisas Varek.

Rakvere linna eelarve põhilis-
teks tululiikideks on füüsilise isiku 
tulumaks ja toetused riigieelarvest. 
Võttes arvesse Rahandusministee-

riumi prognoose ning 2022. aasta 
eeldatavat füüsilise isiku tulumaksu 
laekumist on 2023. aastal planeeri-
tud füüsilise isiku tulumaksu tõusu 
6 protsenti.

Põhitegevuse kuludest moodus-
tavad suurema osa ehk 50 protsenti 
haridusele tehtavad kulud, 14 prot-
senti läheb vaba aja ja kultuuri sek-
torisse ning 12 protsenti moodusta-
vad sotsiaalse kaitse kulud.

Triin Varek: „Rakvere linna 2023. 
aasta eelarve investeeringud moo-
dustavad 3,8 miljonit eurot, millest 

suuremad on jalgpallihalli rajami-
seks (2 miljonit eurot); sõidu- ja 
kõnniteede ehituseks ja remondiks 
(480 000 eurot) ning tänavavalgus-
tuse remondiks (350 000 eurot). 
Aasta jooksul lisandub põhieelarvele 
lisaeelarvega täiendavaid investee-
ringuid (täiendav teede ja tänavate 
remont ning allasutuste või pro-
jektidega seonduv) ja täpsustuvad 
riigieelarvelised eraldised toetus- ja 
tasandusfondist.“

Kuulutaja

Raamatukogude aastale pandi punkt
T eisipäeval andsid üle Ees-

ti toimunud tseremooniatel 
raamatukogude aasta eest-

vedajad teatepulga üle 2023. aastal 
toimuva liikumisaasta korraldajate-
le. Teema-aasta vahetumise keskne 
sündmus leidis aset Rahvusraama-
tukogus, kus võtsid sõna kultuuri-
minister Piret Hartman, Rahvus-
raamatukogu peadirektor Janne 
Andresoo ja Liikumisharrastuse 
Kompetentsikeskuse juht Alo Lõoke.

„Raamatukogude aasta on näi-
danud, et raamatukogudel on Eesti 
inimeste eludes väga oluline koht. 
Teema-aasta kinkis üle 2000 sünd-
muse, kuid sellest suurem võit on 
see, et raamatukogudest räägitakse 
üha enam ning neid on hakatud vaa-
tama uue pilguga,“ sõnas Rahvus-
raamatukogu peadirektor Janne 
Andresoo.

„Raamatukogu pole enam ammu 
üksnes raamatute kodu, vaid palju 
enamat – ühiskonnas avatud dialoo-
gi edendaja, paik, mis toob inimesed 
kokku ja pakub võimalusi kaug-
töö tegemiseks, 3D printimiseks, 
spordivarustuse laenutamiseks ja 
paljuks muukski,“ lisas Andresoo.

Raamatukogude teema-aasta 
kutsus ellu Kultuuriministeerium 
ja seda korraldas koostöös 870 raa-
matukoguga Eesti Rahvusraamatu-
kogu. Lõpuüritusi ühendas teate-

pulga üleandmine ning kirjanduslik 
liikumismäng, mis lõi silla ees-
ootava liikumisaastaga. Samas oli 
iga sündmus korraldava raamatu-
kogu nägu ning kavast võis leida ka 
laternamatka, mitmeid kontserte, 
käsitöölaada ja palju muud.

Rakveres andis Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu teatepulga üle 

Rakvere Spordikeskusele Rakvere 
Rohuaia Lasteaed mudilaste abiga. 
Et liikumisaastasse ikka liikudes 
siseneda võeti ette väike retk, mis 
startis raamatukogust ja finišeeris 
spordikeskuses. Teekonnale jäid ka 
mõned peatuspunktid, kus tuli la-
hendada ülesandeid, mis seotud kas 
raamatute või hoopiski spordiga.

Teema-aasta lõppemist tähistati 
teisteski Lääne-Virumaa raamatu-
kogudes – nii Laekvere kui Rakke 
raamatukogus korraldati kirjandus-
likke liikumismänge koolide õpilas-
tele ja õpetajatele.

Kultuuriminister Piret Hartman 
nentis teema-aasta lõpetuseks, et see 
on tõstnud raamatukogud ja nende 
tegevuse esile ning andnud olulise 
tõuke edasiseks arenguks. „Raa-
matukogud ei ole enam ainult raa-
matute hoidmise kohad, vaid aina 
enam ka inimeste hoidmise kohad – 
paljudest raamatukogudest on saa-
nud olulised kogukonnakeskused. 
Tervele vaimule peab olema koduks 
aga terve keha – algaval liikumisaas-
tal võiks igaüks just sellest mõttest 
tõukuvalt enda samme seada,“ ütles 
minister.

Ees ootaval liikumisaastal plaa-
nitakse põhitähelepanu pöörata 
mitteaktiivsetele inimestele, sest 
viimase uuringu kohaselt on keha-
liselt piisavalt aktiivsed vaid umbes 
40 protsenti täiskasvanutest ning 25 
protsenti lastest. Liikumisaasta tege-
vuste kavandamisel püütakse jätta 
sõnad „sport“ ja „võistlus“ tagaplaa-
nile ning soovitakse näidata, et lii-
kuda tuleks eelkõige hea enesetunde 
ning tervise nimel.

Liisi Kanna

Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo ja Liikumisharrastuse Kompetentsikes-
kuse juht  Alo Lõoke teatepulga üleandmisel. Foto: Aron Urb
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16., 22. ja 30. detsember

16. detsember

T-R 9-18, L 10-14

Vasta küsimusele „Mida teen 5. märtsil?“
ja võida ilus Siret Kotka nimeline kohvitass.

1. Millisest vallast on Siret Kotka pärit?
2. Kes on Eesti Vabariigi president?
3. Trikoloor teise sõnaga?
4. Kus ilmakaarest tõuseb päike?
5. Mittemürgine madu Eestis?
6. Nimeta Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu saadik?

Ristsõna õige vastus tuleb  kokku vastuste esimestest tähtedest:

7. Keda peetakse Eesti teatri `ks?grand old lady
8. Tähtis kultuuriasutis Rakvere linnas?
9. Kust loeti ette iseseisvusmanifest 23. veebruaril 1918. aastal?
10. Kelle skulptuur on Rakvere Vallimäel?
11. ………………. on vaataja silmades.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Vastuse saamiseks vasta lihtsale 11-le küsimusele.

Kõikidele õigesti vastanutele tuuakse tass jaanuarist alates koju kätte.

Õige vastuse koos nime ja kontaktandmetega saad saata aadressile ronald@keskerakond.ee, sisestada veebilehel

www.kotkasiret.ee või saata Eesti Keskerakonna postiaadressile Narva mnt. 31-M1 Tallinn, Harjumaa, 10120.

Riigikogu liige ja
Riigikogu sotsiaalkomisjoni

aseesimees Siret Kotka

-
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Teadjanaise sulest ilmus uus 
teos „Minu elu ja lugu“, mille 
esitlusel rääkis autor 
mõistagi vastsest raamatust 
ning jagas lisaks soovitusi 
elamiseks.

Kaire Kenk

„Mis on praegusel ajal kõige täht-
sam? Õppida maadlema. Kui tahate, 
et teie sõnad midagi maailmas muu-
daksid, tuleb uskuda sellesse, mida te 
ütlete. Ainult siis, kui jaksate oma tõe 
eest võidelda, on teie sõnadel kaalu,“ 
ütleb Eesti värvikaim teadjanaine 
Mai-Agate Väljataga. „Soovin, et 
kõik me räägiksime ilusat eesti keelt. 

Eesti keelel on maagiline kõla. Mina 
usun sõnamaagiasse.“

Siiski ei oska ta anda universaal-
seid, igaühele paslikke soovitusi. 
„Igale inimesele siin maailmas on 
olulised erinevad asjad. Igaüks on 
eluga isemoodi rahul. Aga armastus 
on küll kõige olulisem sõna eesti kee-
les. Kuid kas me oskame seda endast 
läbi lasta ja maailmalt vastu võtta? 
Mina olen küll terve elu elanud ar-
mastuses, ma juba sündisin koos ar-
mastuse tundega,“ rääkis Mai-Aga-
te oma raamatu „Minu elu ja lugu“ 
esitlusel.

2. detsembril 90. sünnipäeva tähis-
tanud Mai-Agate Väljataga on Eesti 
üks tuntumaid selgeltnägijaid ja ra-
vitsejaid. Endiselt terava ütlemisega, 

Mai-Agate Väljataga kirjutas sünnipäevakingiks raamatu
otsekohene, aga samas sümpaatselt 
südamlik. „Ta on äge ja väekas nai-
ne, kes inspireerib oma elurõõmu ja 
positiivse vaatega. Mai-Agate ütleb 
kogu aeg, et nali ja naer on kõige pa-
rem rohi. Võta elu rõõmuga!“ ütleb 
kirjastaja Ingrid Peek.

Jagab raamatus 
oma päris lugu
Mai-Agate on kirjutanud kokku oma 
pika elu jooksul kogetud olulisemad 
mõistmised ning märkamised elust 
ja igavikust. Ta jagab selles raamatus 
esimest korda avalikkusega oma pä-
ris lugu. Ning paneb kirja ka oma elu 
suurimad mõjutajad: Luule Viilma ja 
Sirje Gabriel.

Ta on tegutsenud alternatiiv-
meditsiini vallas alates 1992. aastast 
ja viimastel aastatel tegutsenud reg-
ressiooniterapeudina. Mai-Agate 
ütleb, et on ta avastanud, et paljudel 
foobiatel või kaasasündinud rasketel 
haigustel on seos eelmiste eludega 
ning nende tervendamiseks on vaja 
mõista eelmiste elude sõlmpunkte ja 
need lahti harutada. Tema sõnul on 
vaja juhtida inimene tagasi algpõh-
juse juurde. „Mõnikord piisab vaid 
põhjuse mõistmisest, et algaks ter-
venemine,“ kirjutab Mai-Agate oma 
raamatus.

Tema õpetuse peamine tuum ongi 
selles, kuidas inimene ise saab oma 
emotsioonide vibratsiooni muuta: 
et emotsioonide sisu oleks positiiv-
ne, mitte negatiivne. Sest kõik on 
energia ja vibratsioon ning iga mõ te 
on tegu. „Oleme ise oma reaalsuse 
loojad ning vastutame oma loomin-
gu ehk elu, tervise ja õnne eest. Nii 
tasub alati halbade üleelamiste korral 

endale öelda: „Ma olen võimeline ise-
enda tunnetega hakkama saama!“ Ja 
see toimib. Aga paraku me ei usu ju, 
et vägi on meie eneste käes. Oleme 
kaasinimeste peale sageli kadedad. 
Nad näivad meile targemate ja edu-
kamatena. See on paraku vale mõtle-
mine,“ muigab Mai-Agate.

Inimesed loovad 
ise oma elu
„Kõik saab alguse teie eneste seest,“ 
nendib teadjanaine. Mai-Agate üt-
leb, et tema sees pole ei kadedust ega 
muid halbu mõtteid. „Seisan kahe ja-
laga maa peal, ja tunnen, kuidas ma 
armastan inimesi minu ümber, ar-
mastan seda maad,“ kirjeldab ta.

Ning soovitab: „Armastage loo-
dust, uskuge looduse seaduspärasus-
tesse. Siis olete ka iseendaga rohkem 
rahul. Ärge soovige 2023. aastat ette 
näha. Me peame elama praegu. Kes-
kenduge hetkele. Elagem teadlikult. 

Aasta lõpus võiks igaüks teha endas 
n-ö tunnete inventuuri. Kirjutage 
kasvõi kõik halvad mõtted – näiteks 
alaväärsustunne, sallimatus – paberi-
le üles, siis on negatiivsusega lihtsam 
võidelda. Igaüks meist mõjutab maa-
ilma. Sina ise oledki omaenda kõr-
gem mina. Soovin kõigile uskumist 
oma väesse. Soovitan veel ka vaadata 
iseenda sisse, vaadata otsa oma varju-
dele, tunnistada neid. Sest vaid siis on 
võimalik neid ümber teha.“

Oma tõde 
peetakse õigeimaks
Mai-Agatet panebki muretsema 
Eestis lokkav sallimatus. „Kui sina 
ei mõtle niimoodi, nagu mina mõt-
len, siis sa oled vihkamist väärt. Sa 
pead niimoodi mõtlema, nagu mina 
mõtlen, sest minu tõde on kõige õi-
gem. See on enam-vähem kõikide 
inimeste ämber, mille otsa nad pide-
valt kõhuli kukuvad. Igaüks tuleb siia 

maailma eri teid pidi ja saab erinevaid 
kogemusi ning ei saagi olla niimoodi, 
et minu tõde on täpselt sarnane sinu 
tõega. Meil võivad olla ühesuunali-
sed tõed, aga meil võivad olla ka eri-
nevad, ja siin maa peal õpime sallima 
teisi inimesi erinevate tõdedega,“ 
arutleb vastse raamatu autor. 

„Mai-Agate on oma õpetuse elav 
kehastus,“ ütleb viis teadjanaise raa-
matut välja andnud kirjastuse Pilgrim 
tegevjuht Tiina Ristimets. „Ta annab 
paljudele keskealistelegi silmad ette 
oma tarmukuse ja elujõuga. Ja mis 
peamine – ta on endiselt uudishimu-
lik. Mulle on ta õpetanud. et ei tasu 
liigselt muretseda. „Ära susise“ on ka 
üks tema kreedosid. Mina tõlgendan 
seda nii, et elada tuleb ausalt ja otse-
koheselt, mitte teiste selja taga intrii-
gitsedes,“ jätkab Ristimets.

„Andke iga päev oma ajule tööd,“ 
soovitab Mai-Agate oma eakaaslaste-
le. „Kui te jääte koju diivanile, siis teie 
lihased ju kaotavad oma elujõu. Täp-
selt sama juhtub ajuga, kui te sellele 
koormust ei anna. Võtke elust osa, 
ärge tõmbuge endasse. Mis sest, et 
see elu teile alati mokkamööda pole. 
Mina olen end kasvatanud nii, et iga 
päev saab mu aju tööd. Iga päev õpin 
midagi uut. Lahendan kasvõi senisest 
keerulisemaid ristsõnu,“ muigab ta.

„Ärge seadke endale vanuselisi 
piiranguid. Igas vanuses võib min-
na näiteks tantsuõhtule, üldse igale 
üritusele, mis teile meelepärane on. 
Armastage elu, armastage inimesi. 
Minul pole raske võhivõõrast ini-
mest kallistada. Tehke kaasinimestele 
komplimente, kiitke neid. See muu-
dab teid ennastki armastusväärse-
maks,“ on Mai-Agate kindel.

Mai-Agate Väljataga oma uue raamatu esitlusel. Foto: Kalev Lilleorg

Kuulutaja reede, 16. detsember 20224
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MÕNE REAGA

Advendiaeg täis tegevusi

R akveres käib vahva seiklusmäng „Kadunud jõululugu“, mille ees-
märgiks on otsida üles kadunud tegelased. Karmeli koguduse 
noorteosakonna juures oleval aknal ilutseb jõulustseen – laut – mis 

on sedapuhku tühi! „Jõululugu on kadunud,“ selgitas ettevõtmise eestveda-
ja Maria Kams.

Tõele au andes, tänaseks on siiski laudas juba koha sisse võtnud lam-
bad, kes eelmise nädala advendiseikluse tulemusel üles leiti. Kuni 24. 
detsembrini kestva orienteerumismängu käigus otsitakse vahvaid üles-
andeid lahendades üles jõululoo osalised, et laut saaks taas tegelasi täis. 
Seiklus toob igal nädalal endaga kaasa uusi ja põnevaid tegevusi ning välja-
kutseid, et vihjeid järgides leida kadunud jõululugu. Advendiseikluses kaa-
sa löömiseks leiab sooritamist ootavad ülesanded Karmeli koguduse ak-
nalt, QR-koodiga või, ilmaolusid arvestades, Facebooki vahendusel.

Kel laudaasukate otsingutest osa võtmiseks mahti pole, võib lihtsalt vaate-
akna täitumist kaemas käia. „Laut ise on tore vaatepilt. Paljud pisikesed, 
kes lauta vaatamas käinud, on meile sellest pilte saatnud,“ rääkis Kams, 
nentides, et seda, kui paljud mängu kaasa mängivad, ta täpselt ei tea. Ette-
võtmise algataja sõnas muiates, et eelmise nädala ülesannete hulka kuulus 
muuhulgas küll ka mängijatele valmis pandud kausist küpsise nahka pist-
mine, kuid kadunud küpsiste arvult ei saa palju välja lugeda.

Põhjuseid sammud sinnapoole suunata leiab jõulukuul veelgi. Näiteks 
algab eelolevast pühapäevast Karmeli koguduse jõuluteenistuste sari, mille 
juhatab sisse kontsert-jumalateenistus ülistuskoor Ekklesiaga. „Selle kont-
serdiga saab teha kaks heategu, esiteks lubades iseendale südamliku jõulu-
kontserdi nautimist ning teiseks vähiraivifondile, kelle heaks on kontser-
dil võimalik annetada,“ kutsus koguduse pastor Gunnar Kotiesen osalema.

Liisi Kanna

Kadrinas saab uudistada kadestamisväärset näitust

K adrina rahvamajas on kuni 
aasta lõpuni üleval tasuta 
näitus, mis ei koosne pelgalt 

ilusatest piltidest, vaid on arvesta-
tav väljapanek muusikute, bändide, 
diskoõhtute ja etenduste plakatitest, 
millele ihub hammast nii mõnigi 
tuntud kollektsionäär.

„Eranditult kõik on pärit Kadrina 
rahvamaja arhiivist, kuhu jäi neid 
veel ootele. Tegin valiku selle järgi, 
et erinevad ajastud ja kujundusstiilid 
oleks esindatud. Ülejäänud ootavad 
oma aega,“ rääkis Kadrina Kultuuri-
koja direktor Ahto-Lembit Leht-
mets. Vanim müürileht näitusel on 
kusjuures kuuekümnendatest ja uu-
sim Üllar Jörbergi oma, millel pileti-
hind peal juba kroonides.

Plakat on kui kunstiteos
Peamine väljapaneku eesmärk on 
näidata, kui olulisi artiste on Kad-
rinas käinud ja kui vägevaid pidusid 
peetud. „Vahel kipub ju ununema. 
Ja loomulikult pole väheolulisem 
ka esteetiline pool. 1970ndate ja 
1980ndate plakatikunst oli üle prahi 
ja mis siis juhtus? Kust järsku kõik 
see koledus tuli. Ise maalitud plaka-
tid on kah ägedad. Kui palju pandi 

aega ja hinge ühe plakati loomiseks. 
Puhas käsitöö,“ andis Lehtmets 
mõista, et igat plakatit tuleb silmit-
seda kui kunstiteost.

Näitus annab hea ülevaate möö-
dunud aegadest, kui ka plakatikul-
tuuri arengust läbi aegade ja läbi eri-
nevate loomisvormide. Kultuuriko-
ja direktor loodab, et tõstab seeläbi 
plakatikunsti ehk natuke taas au sis-
se. Oluline on ka, et need killukesed 
ajaloost säiliksid.

Lehtmets lisab, et plakatite tõelist 
väärtust näeb, kui artist ise kohtub 
oma kunagise reklaamiga. Nii said 
Kadrina rahvamajas taas kokku Ar-
tur Raidmets ja Modern Foxi ku-

nagine kontsertplakat. Kukerpillid 
trehvasid lausa mitmete plakatitega, 
mida ei olnud isegi nende 50. juubeli 
näitusel Alexela kontserdimajas.

„Kuid peamine sõnum sellel näi-
tusel kultuuritöötajatele on aga see, 
et jäta oma arhiivi vähemalt üks 
koopia toimunud sündmuste pla-
katitest. Vähegi suuremalt artistilt 
võta autogramm ja kindlasti lisa 
plakati tagaküljele aastaarv,“ annab 
Lehtmets nõu.

Millise plakatiga paneks 
Vaiko Eplik jooksu?
Väljapanekult leiab omajagu harul-
dusi. Lehtmets on suhelnud ka teis-

te kohalike plakatite kogujatega – 
muusik Vaiko Eplik, ajakirjanik 
ja stsenarist Gert Kiiler ja vinüül-
plaadipoe juhataja Ahto Külvet – 
ning nad on heas mõttes kadedad. 
Küsides muusik Vaiko Eplikult en-
dalt, millisele plakatile on ta silma 
peale visanud, kõlab vastuseks, et 
Uno Loobi omale. „Pole veel näitu-
sele jõudnud, aga kui saaks, pistaks 
ühe Uno Loobi plaguga sealt kiiresti 
jooksu,“ ütles Eplik, kelle kogus on 
peamiselt Eesti muusika ja filmi-
ga seonduvad plakatid, lisaks veidi 
disaini.

„Sõjateemat põhimõtteliselt ei 
kogu. Palju on ka nõukogudeaeg-
seid filmiplakateid. Kokku on mul 
ligi 1500 eksemplari,“ rääkis Eplik. 
Enim panevad tal silma särama mõ-
ned esimese vabariigi aegsed harul-
dused ja muidugi Eesti bändidega 
seonduv. Eplik hindab plakati juures 
kunstnikutööd. „Eri trükitehnikate 
rakendamist ja muidugi üldist kul-
tuurilist tausta, mis on algselt rek-
laamitud üritusega kaasnenud. Mõ-
ned on ka lihtsalt nii ilusad, et peab 
kollektsiooni lisama,“ selgitas ta.

Kuulutaja
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TÖÖ/KOOLITUS

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, www.autosoit.eee-mail: info@autosoit.ee,

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 18.01

B-kat e-õpe 20.12 ja 22.12
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

Kuulutaja reede, 16. detsember 2022 7

Sisesta kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

Metallitöödega 
tegelev e  evõte otsib 

oma meeskonda 
CNC painutuspingi 

operaatorit.
Helista ja uuri lisa 

502 9342

PAKUN TÖÖD

• Rakvere Rohuaia 22 kor-
teriühistu vajab maja-
hoidjat. Ülesanneteks 
talvel lumerookimine ja 
suvel muru niitmine jms. 
Tel 5304 0622

• OÜ Lääne-Virumaal pakub 
tööd karjakule. Elamiseks 
2toaline korter. Tel 5656 4680

• Pakun alalist tööd bussi-
juhile (liinitöö, enamasti 5 
päeva nädalas). Tel 503 2269

• Pakume tööd kogemustega 
lüpsjatele Soomes. Väljaõpe 
kohapeal eesti keeles. Samu-
ti toetame, nõustame ning 
abistame sisseelamisel ja 
küsimuste ning probleemide 
tekkimisel. Täpsem info tel 
5684 6529 ja http://www.
aravu.ee

•  Pakume tööd laialdaste os-
kustega ehitajale. Info tel 
5809 0936

• Pakun tööd üldehitajatele. 
Tel 514 4940

• Võtame tööle põllumajan-
dusmasinate juhi. Kasuks 
tuleb CE-kategooria juhiload. 
Tel 503 6413, vahur@trova-
dor.ee

• Katela saekaater otsib 
ketassae operaatorit. 
Tööaeg E-R. CV saata ka-
telapuit@gmail.com või 
helistada 504 8960
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

Retroburger Mamma
230 g
Saarioinen

Lapimaa juust
220 g
Valio

Suured munad L10 Eggo
10 tk

Toorjuust Creme Bonjour
(laktoosivaba)
200 g

Joogijogurt Alma
900 g / 2 sorti
Valio

Piimatäidisega biskviitkook
Kinder Pingui
30 g

Kaerajook Deary Barista
1 l
Tere

Jäätis Magnum
al 65,5 g
4 sorti

Kõrvitsasalat
560 g / 315 g
Salvest

Maitselt mahe kurk
675 g / 360 g
Salvest

Praekapsas
porgandiga
900 g
Salvest

Röstitud mais Mexicorn
(tšilli maitsega) 70 g
Mogyi

Näkileib Wasa
Originaal 275 g

Piimašokolaad Karl Fazer
(rosin+pähkel)  200 g

Krõbedad kaeraküpsised
150 g
Marmiton

Martsipan šokolaadis
150g / 2 sorti

Küpsised Milka
Choco Grain
126 g

Pähklikreem Nusica Duo
750 g

Musta leiva krõpsud
Bon Chance
(küüslauguga)
120g

2.74
6.09 €/kg

2.04
6.18 €/kg

1.08
1.80 €/kg

1.68

1.88
17.90 €/kg

2.14

2.08
9.04 €/kg

2.38

1.58
10.53 €/kg

1.68
11.20 €/kg

3.28
0.82 €/kg

0.98
13.07 €/kg

2.34
11.70 €/kg

3.18

1.28
1.42 €/kg

0.68
6.18 €/kg

0.78

0.54
18.00 €/kg

0.58

1.74
2.08

2.18
0.22 €/tk

1.14
9.50 €/kg

1.44

1.24
al 16.76 €/kg

1.68

1.94
13.84 €/kg

2.18

2.34
2.60 €/kg

2.88

1.54
4.89 €/kg

1.94

1.74
4.83 €/kg

1.98

2.14
6.90 €/kg

2.58

1.24
2.76 €/kg

1.64

0.44
6.29 €/kg

0.58

0.24
8.00 €/kg

1.68
6.11 €/kg

2.08

6.98
16.62 €/kg

2.48
12.40 €/kg

4.18
13.93 €/kg

2.28
15.20 €/kg

3.18

1.08
4.32 €/kg

1.48

0.98
6.53 €/kg

1.28
10.16 €/kg

1.58

2.98
3.97 €/kg

3.68

1.08
9.00 €/kg

1.38

PAKKUMISED

HEA HIND

Itaaliapärased ahjuvorstikesed
Maks & Moorits
450 g

Sealihasült
330 g
Rannarootsi

HEA HIND

Lastevorst Valla
600 g
HKScan

Keedusalaami musta pipraga
105 g
Nõo

Leibjuust Hollandi
(viilutatud) 25,2% 150 g
Estover

HEA HIND

Suitsutatud Kadaka juust
Mo Saaremaa
150 g

HEA HIND HEA HIND

Suitsutatud sulatatud juustusnäkk
Rambyno 45%
75 g

HEA HIND HEA HIND

Jogurt Emma
110 g / 3 sorti
Tere

HEA HIND

Valmispuder ja püree Semper
al 110 g
3 sorti

1.08
9.82 €/kg

1.38

Juustupulgad
Väike Väänik
140 g

Pohlasalat
310 g
Salvest

Roheline hernes
690 g / 450 g
Salvest

Nätsukomm Chewits
(maasika) 30 g

Piimašokolaadikommid
Karl Fazer
100 aastat
420 g

HEA HIND

Piimašokolaad Piret
(tervete metspähklitega)
300 g

HEA HIND

HEA HIND

16. detsember-
5. jaanuar

Kodune hakklihasegu Pere
(pakendatud) 1 kg

2.98
3.48

Suitsu-keedu Talusink
(viilutatud)
110 g

0.98
1.18

Seapea, 1 kg

0.38
0.58

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

8.91 €/kg

HEA HIND HEA HIND

Sefiir Grossi
(tiramisumaitseline) 250 g
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED 16.detsember-5.jaanauar

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: A Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; JOOGID, Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a,Kohtla-Järvel: A+ A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas:
A A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+. Tel 354 1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14,Jõgevamaal Tallinnas:
A A B A+ B A A+ A A B A+. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKAKAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098

222; Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1,A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus:Raplamaal: Harjumaal:
A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:. Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn

1, . Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaA Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: AJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

Kuivatatud viigimari
200 g
Germund

Tudengi eine Extra
(pähklite ja rosina segu)
200 g
Germund

Taimetee Belin
(ingveri-astelpaju)
40 g (20 X 2 g)

Energiajook Hustler
0,5 l

Kvaliteet vahuvein Proseccopool
Frizzante Maschio
1 %, 0,750,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Nõudepesumasina kapslid
Finish
al 44 tk
2 sorti

Puhastussvamm Vileda
Miraclean
2 tk

Svammlapp Vileda
3 tk

Pesuloputusvahend Lenor
750 ml
3 sorti

Üldpuhastusvahend
Ajax
1 l / 2 sorti

Fotoalbum
(B) 10 x 15 / 100 M
3 erinevat

Puidust süütekuubikud
(ökoloogilised, pressitud)
24 tk

Dušigeel Palmolive
(meestele)
250 ml / 2 sorti

Pesumasina puhastusvedelik
Dr.Beckmann
250 ml

Alumiiniumfoolium Elise
29 cm x 10 m

Salvrätikud Zewa Kids 3D
3-kihiline
60tk karbis

Pabertaskurätik Grite
Orchidea White
6-pakki

Majapidamispaber Grite
White Rabbit
(500-lehte)
1-rull

Majapidamispaber Grite
White Rabbit
3-kihiline 300-lehte
6-rulli

Pildiraam Aura
(10X15 cm)
1 tk

Pesugeel Rex
1 l / 2 sorti

Pesumasina puhastuspulber
Dr.Beckmann
250 g

Kohvioad
Löfbergs
1 kg / 2 sorti

0.68
0.03 €/tk

0.98

1.38
1.98

6.98
8.98

5.38
2.69 €/paar

7.68

0.58
6.82 €/kg

0.74

1.98
2.88

0.88
0.98

0.98
0.02 €/ktk

1.48

0.78
0.13 €/tk

0.88

3.18
4.88

3.18
4.88

1.78
0.89 €/tk

2.78

10.98
al 0.21 €/tk

al 19.98

2.18
2.91 €/l

3.48

3.88
al 4.78

2.98
11.92 €/l

3.98

3.18
12.72 €/kg

3.98

2.78
al 11.12 €/l

3.78

1.98
7.92 €/l

al 2.98

0.54
0.05 €/tk

0.68

1.78
0.59 €/tk

2.98

2.48
3.31 €/l

2.88

5.28
10.56 €/kg

12.54 3.98
7.96 €/l

4.68

1.64
5.96 €/l

al 1.88

0.78
1.56 €/l

0.98

1.34
2.68 €/l

1.64

2.08
10.40 €/kg

2.58

2.08
10.40 €/kg

2.58

7.08
17.70 €/kg

8.58

0.58
14.50 €/kg

0.78

7.34
14.68 €/kg

0.58
0.12 €/tk

0.84

Moos Küllus 400 g
2 sorti

Kohv Paulig
Presidentti
Gold Label
500 g

Siirup
(jõhvikamaitseline) 0,5 l

Limonaad Fentimans
275 ml
4 sorti

Ingveri shot Rynkeby
(jõhvikaga) 0,5 l

Kohv Löfbergs
500 g
2 sorti

3.44
8.60 €/kg

4.18

HEA HIND

+ 0.10 + 0.10

Alkoholivaba kihisev
puuviljajook
0,75 l /
2 sorti

+ 0.10

Liköör Jägermeister
35 35 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Džinn Beefeater Pink
37,5 7 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi J.P.Chenet XO
36 7 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Konjak Larsen V.S.O.P.
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Tullamore Dew Irish
40 l%, 0,7
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Konjak Hennessy V.S.O.P.
40 35 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Šampoon ja palsam Elvital
al 200 ml

Nõudepesusvamm McLean
2 sorti

10 tk
5 tk

Naiste aluspüksid Sunny
(must / beez)
2 paari

Kassikonserv Gourmet
85 g / 3 sorti

HEA HIND

HEA HIND

0.53 €/rl
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

KINNISVARA

• Müüa või üürile anda kesk-
küttega korter (tuba, köök, 
esik, vannituba, pakettaknad, 
turvauks) Tamsalus. Tel 5680 
1956

• Müüa Väike-Maarja val-
las, Väike-Maarja alevikus, 
Lõuna tänaval elamu nr. 19, 
3- korruselisest 18-korteriga 
hoonest II korrusel 2-toaga
korter, eluruumi  pinna-
ga 50,9 m2( ehitisregistri 
kood 108025535). Rõdu, 
päikeseküllane korter, kor-
teri omandisse kuulub suur 
kelder, reaalselt toimiv kor-
teriühistu, renoveeritud 
2007 (uus katus, koridorid, 
rõdud), tsentraalküte, ma-
dalad püsikulud. Hind 30 
000 €. Helistada tel 5839 
2442 või  511 6424, email : 
aademart@gmail.com

• Müüa ehitusjärgus seisma 
jäänud maja, Sonda alevik, 
Lembitu tn 2b. Rekonstruee-
rimise aasta 2005. Kinnistul 
on ka kõrvalhoone. Kogu kin-
nistu suurus 3081 m2. Maja 
enda pind 44,5 m2. Alumisel 
korrusel asub köögiruum; 
duširuum; WC ning trepp kust 
pääseb üles pööningutuppa. 
Majas on ahjuküte. Vesi ja 
kanalisatsioon olemas. Majal 
puudub elektrijuhtmestik. 
Krundil elekter olemas, vaja 
majja vedada. On ka olemas 
projekt saunale ja garaažile. 
Hind 26 500 €. Hinnas annab 
läbi rääkida. Lisaküsimuste 
korral kirjuta või helista otse 
Marek Virunurm (5194 9151) 
või siis maja omanik Regina 
Rute (53067 722)

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi 
mugavustega korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 
508 1311

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

• 5-liikmeline pere ostab 3-või 
enam toalise korteri, väikse-
ma maja või maja osa Rakvere 
või lähiümbrusesse, otse oma-
nikult. Tel 5592 2258

• Ostan maja Tartu, vastu pak-
kuda 3toaline kõigi mugavuste-
ga soe korter Jõgeval, I korrus, 
pood kõrval + kompensat-
sioon. Tel 5817 2199

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja sa-
muti võib sisse jääda kogu teie 
vana prügi või mittevajamine-
vad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638

VÕTAN ÜÜRILE

• Meesterahvas soovib üürida 
1-2toalist möbleeritud kor-
terit Rakvere linnas. Tel 5899 
6406

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline möb-
leeritud korter Kundas. Üür 
140 €. Tel 522 3647

• Anda üürile 2toaline korter
Rakvere kesklinnas. Tel 517 
7469

• Anda üürile 2toaline korter
Rakvere kesklinnas, renoveeri-
tud majas. Tel 5358 6829

• Anda üürile värskelt renovee-
ritud 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 5558 7544

• Anda üürile otse omanikult 
2toaline ahjuküttega korter
Kadilas. Tel 501 0497

• Anda üürile 2toaline möb-
leeritud korter Kundas. Üür 
180 €. Tel 522 3647

• Odavalt välja üürida korralik 
kõigi mugavustega 2toaline
möbleeritud korter Aseris. Tel 
5390 1003

ÄRIPINNAD
• Anda rendile äripind, 55 m2 

(heas korras, konditsioneer 
jm), bussijaama vastas Vilde 
14, Rakvere. Sobib ka hamba-
raviks, odavad kommunaalku-
lud. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa korras auto, 1 omanik. 
Tel 5594 7776

• Müüa Volkswagen Trans-
porter DOKA T5, ÜV 04/2023. 
2007. a, tent. Täpsem kirjeldus 
KuBö. Jõgeva vald. Hind (5500) 
4900 €. Tel 516 5353

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. 
Pakkuda võib kõike, ka nende 
varuosi. Maksan parimat hin-
da. Tel 5616 5761

• Ostan igasuguses seisukorras 
vanu sõidukeid, vanaaegseid
sääreväristajaid, tsikleid. 
(VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, 
IŽ, Riga, delta) jne. Maksan 
head hinda!  Tel 5388 4499

• Ostan mootorrattaid, võrri
nende osi ja muud tehnikat. 
Tel 503 1849  

• Ostan sõidukeid, kau-
bikuid ja maastureid igas 
seisukorras! Raha kohe 
kätte! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, 
maksan rohkem! Tel 5355 
5848

• Ostan seisvaid autosid 
ja romusid! Ostan ka neid 
mida lammutus ei soovi. 
Sularaha kohe kätte! Va-
jadusel registrist maha! 
Võib pakkuda absoluutselt 
kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

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

• Ostan kasutult seisma jää-
nud või kiirmüügihinnaga 
sõidukeid. Toimivaid, avariili-
si, riketega, arvelt maas, vanu ja 
lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan seise-
vauto@gmail.com või tel 5618 
8671. Järgi tulen puksiiriga ja 
tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata 
lisaks: www.seisevauto.ee

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hin-
da. Sobiva pakkumise korral 
tulen kohe järgi. Arveldamine 
ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5438 0594

• Ostame autosid, kaubikuid
ja maastureid igas seisukorras. 
Pakume head hinda, küsi jul-
gelt pakkumist. Tel 5693 2565

• Ostame Jaapani  4x4 
maastureid. Toyota Hilux 
/Land Cruiser /RAV4; Mit-
subishi l200 /Pajero Sport; 
Nissan Pick Up/King Cab /
Navara /Qashqai /X-trail; 
Suzuki Grand Vitara; Kia 
Sportage/Hyundai Tuck-
son/Galloper. Tee pakku-
mine tel 5896 1576 või meili 
teel rscarexport@gmail.
com

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

• Ostan hea hinnaga auto! 
Hind vastavalt margile ja teh-
nilisele seisukorrale! Hind kuni 
4000 €. Tel 5682 2544

LAI VALIK VÄHE KASUTATUD 
JA UUSI TALVEREHVE!
Rakvere, Vabriku 12/1

324 3421

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Kümblustünni rent. Hind 
alates 45 €/ööpäev. Rakve-
re piires transport tasuta. 
http://www.saunatünn.ee. 
Tel 514 7518

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

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

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

• Veoteenus, kolimine, ja kolu
vedu prügimäele. Tel 506 1547
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* 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

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

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI 
• Teostame fekaaliveoteenust
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ. Tel 5194 4298, 5381 
9930

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

EHITUSTEENUS

• Müün, paigaldan ja re-
mondin õhksoojuspum-
pasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

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

• Teostame elumajade, kor-
ter i te,  vannitubade ehi-
tus- ja remonditöid. Teh-
tud töödele garantii. Tel 518 
7979

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Teeme korteritele ja van-
nitubadele remonti. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Ehitusprojektide koosta-
mine. Rekonstrueerimis- ja 
muudatusprojektid. Laien-
dusprojektid ja mõõdistus-
projektid. Ehituslubade taot-
lemine, ehitusteatise esitami-
ne. Kasutuslubade taotlemine 
ja kasutusteatiste esitamine. 
Lühikesed tähtajad! Tel 5850 
7731, email: info@korsarpro-
jects.eu

• Elektritööd kogemustega 
elektrikult. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus
ja remont. Tel 5890 2983, 5656 
4876

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 
2528

• Eramute ja korterite reno-
veerimine. Tel 5889 2528

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

• Kütte-, vee- ja kanalisat-
sioonitööd. Eramajas, kor-
teris kui ka tootmishoones. 
Tehnosüsteemide hooldus, 
remont ja diagnostika. Eri-
väljasõidud 7 päeva näda-
las. info@watercat.ee, tel 
5697 9409

• Teostame kõiki lammu-
tustöid koos prahi äraveo-
ga. Tel 5308 1705  

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 
2528

• Teen ehitus- ja remonttöid. 
Tel 5637 9871

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Ehitus, lammutus, remont
ja siseviimistlus. Pahteldus, 
värvimine, plaatimised põ-
randate paigaldused (korterid, 
majad, saunad, kontorid jne). 
Tel 504 5560

• Teostame kvaliteetset 
ehitus- ja viimistlustööd. 
Üldehitus, remonttööd 
(korterid, majad, kõrval-
hooned), maja ehitus vun-
damendist võtmeteni. Kui 
hindad täpsust ja head 
kvaliteeti, siis helista tel 
527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

• Teostame järgmisi töid: 
puitfassaadid, terrassid, 
sis etö ö d, plaatimine, 
krohvimine, küprokitööd, 
OSB-tööd, tuulekojad, 
verandad, varjualused. 
Hinnad soodsad! Tel 5459 
7216, 5637 9559

• Puitlagede ehitus, materjal 
otse tootjalt. Tel 5889 2528

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga immutatud 
puidust piirded. Tehtud töö-
dele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel 5888 9999

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee. Tel 508 3305

• Saunade, grillimajade, vari-
katuste, terrasside ehitus. Tel 
5889 2528

• Kõik lammutustööd koos 
prahi äraveoga. Tel 5889 2528

• Pleki kantimine: valmista-
me plekke vastavalt kliendi 
soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõ-
duga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• PUR VAHUGA SOOJUSTA-
MINE. Tel 5565 3842, www.
pursoojustus.ee

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, korstna-
pühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, ehitus ja remont. Tel 
5647 2716, email viruahjud@
gmail.com.

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

• R a kve re  Kü t t e s a l o n g 
pakub küttesüsteemide 
paigaldust ning hooldust
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyt-
tesalong@gmail.com, 558 
6786, Jaama pst. 5 Rakvere, 
www.küttesalong.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

• 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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

ÜLDEHITUS

☎5333 0146
info@jartex.ee
www.jartex.ee
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

OÜ Häcke Kohtla-Järve 
hooldekodu 

pakub lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust.

Asume Järveküla tee 30, 
Kohtla-Järve.

Hind alates 
25.00 EUR/ööpäev.

Info tel 337 5190, 
aa.kodu@ne  .ee

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

OÜ Häcke Rakvere 
pansionaat Kuldne Sügis

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 
hooldusteenust. 

Info tel 5887 4558 

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 

üldhooldusteenust. 
Info tel 5342 2248

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

MUUD TEENUSED
• Pakume lumekoristuse tee-
nust traktoriga CASE 580SR 
libliksahaga. Info tel 5809 
0936

• Teostame lumekoristust ka-
tustelt. Tel 5395 7536

• Teostame lumekoristustöid
Teie hoonete katustelt. Hind 
kokkuleppel. Tel 5555 0532, 
5395 0222

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Pööningute ja keldrite koris-
tus. Tel 5889 2528

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

• Hauaplatside hooldus. Lä-
henemas on jõulud! Süüta 
lahkunu mälestamiseks küü-
nal. Kui Teil ei ole võimalik 
ise kalmistule minna, teeme 
seda Teie eest. Abistame ka 
trandspordiga kalmistule. Tel 
5820 7337, lisainfo http://www.
kalmistuhooldus.ee

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja 
rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinna-
ga analoogtoonereid. Alates 
31.01.2022 uus aadress E. Vilde 
3, telefon 553 5475, meiliaad-
ress info@itsalong.ee

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Kasutatud laua- ja sülearvu-
tite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Helista 
juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee

KODU

• Pööningute ja keldrite koris-
tus. Tel 5889 2528

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloo-
ne? Pakkuda võib ka autoreh-
ve, ka veoauto omasid - komp-
leksselt. Palun helistada. Tel 
5678 0335

• Müüa soodsalt vanaaegne 
kiiktool hinnaga 61 €, asu-
kohaga Jõgeval.  Tel 5386 
6318

• Müüa elektrigeneraator
10kW, seisukord uus (aga 
seisnud) ja  i lma mooto-
rita. Hind 1000 €. Tel 5695 
9345

• Müüa hüd. pööratav lume-
sahk 1,9 m väiketraktorile 
(25-65hp), 2aastat kasuta-
tud, kinnitused, 2 silindrit, 
kiirühendused, vedrukitse, 
tallad. Hind 800 € + km. Tel 
5345 7458

• Müüa elektripliit AKKOR-
DEON. Tel 5594 7776

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusos-
tud majapidamiste likvideeri-
misel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 
7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. 
Pakkuda võib kõike, ka nende 
varuosi. Maksan parimat hin-
da. Tel 5616 5761

•  Ostan kruustangid, alasi, 
saunaahju, puurpingi, töö-
laua ja akulaadija. Tel 503 
1849

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi
vaase, maksan kuni 170 € vaa-
sist. Paku julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan vanaaegseid ja uue-
maid esemeid, klaasist rau-
ani, hõbedast tööriistadeni, 
nõudest raamatuteni. Head 
jõuluhinnad. Tel 503 1849

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• O s t a n  g a ra a ž i  t ö ö l a u a
kruustangid, võib pakkuda ka 
koos töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami, 
ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja an-
tiiki, hinnad head, koju kutsed. 
Tel 503 1849

• Ostan itaalia keele sõnaraa-
matu ja itaalia keele õpiku. Tel 
5695 9304

• Ostan nõukaaegse lilledega 
või merepildiga maali. Tel 
5677 0569

• Ostan NSVLi ja muid va-
nasid fotoaparaate ja ob-
jektiive. Tel 5607 6805

• Ostan NSVLi vahvliküp-
setaja, Tallinnas. Tel 560 
76805

• Soovin osta portselan-
kujukesi „7 elevanti“. Tel 
5620 7065 

• Ostan maalid, graafikat, 
skulptuure jne. Paku julgelt ja 
vaatame üle! Tel 503 0406

• Kellel oleks pakkuda soodsa 
hinnaga lumekahurit? Helis-
tage tel 508 0364

• Ostan veneaegseid ohvitseri
kroomnahksed saapad nr 
43-44. Hind kuni 80 €. Tel 5346 
8729

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Õ H K S O O J U S PU M PA D E 
MÜÜK-PAIGALDUS-HOOL-
DUS KÕIK ÜHEST KOHAST! 
Kui otsid õhksoojuspumpa 
või konditsioneeri küsi meilt 
pakkumist! Tasuta konsul-
tatsiooni ja kohale tulemine 
helista meile tel 5662 2050 või 
http://www.rakverekliima.ee 
Lisaks nüüd müüme õhk-vesi 
soojuspumpasid. Küsi pakku-
mist ka meilt!

• Müüme Haljalas saetud ja 
lõhutud küttepuid, kuivad 
ja toored, lehtpuu, koju 
vedu 5-10 rm. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi 
kase- ja lepapuid (40 liitri-
lises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 5 €/kott ja 
kasel 6 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa kuivi ja tooreid kütte-
puid, koos kohale toomisega. 
Tel 514 3328

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

• S O O J U S P U M B A D E 
M Ü Ü K ,  PA I G A L D U S , 
HO OLDUS .  Müüme ja 
paigaldame soojuspum-
pasid &konditsioneere. 
Soojuspumba siseosa kee-
miline puhastus. Õhk-Vesi 
ja maaküte soojuspum-
pade müük ning paigal-
dus. VIRU SOOJUSPUM-
BAD OÜ. www.virusoo-
juspumbad.ee. Tel 5656 
4857

• Müüa kuivi lepa-ja kase-
puid (40 L võrgus). Halu 
pikkus 30 cm, pakkuda ka 
lahtiselt toorest ja kuiva 
halupuud. Tel 5554 6093

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 
514 8848

• Müüa metsakuiva kuuske 90 
€/ruum, kohale toomine hin-
nas ja toome 3 ruumi korraga. 
Tel 5480 0134

• Müüa 40 cm poolkuiva leppa
ja haaba. Hind 80 €/ruum, 
kogus piiratud, transport kok-
kuleppel. Tel 5687 0618

• Müüa küttepuid aastaring-
selt koos kohale toomisega, 
veokile laotult 5-15 m3. Kui-
vad 38, 50 cm ja toored 30-
50cm, hinnad soodsad. Tel 503 
0311

• Müüa kuivad okaspuu küt-
tepuud, 40-45 cm halud, toon 
kohale 2,5 m3 hinnaga 220 €. 
Tel 553 9506
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Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ 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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 
554 9113

• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

• Müüa ümarterast, pikkus 
125 cm, läbimõõt 4 cm. Tel 
5889 2528

• Kelle oleks pakkuda sood-
s a  h i n n a g a  e h i t u s m a -
terjali garaaži ehituseks ja 
k a t u s e p l e k k i ?  Te l  5 0 8 
0364

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa mahedalt kasvatatud 
toidukartulit „Reet“, „Laura“, 
„Ando“ ja „Piret“. Tel 504 6887

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha.  Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5196 2628 või  5354 
3002

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
554 9113

OST
• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel 
5558 5956

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

LOOMAD

• Müüa segavereline hun-
dikutsikas, musta värvi, 
1-kuune. Eelistan müüa 
looma armastajale, kellel 
on oma aed. Koer kasvab 
üle põlve. Hind 50 €. Tel 
508 0364

• Ära anda noored kanad, 7 €/
tk. Tel 5594 7776

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984 

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

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

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

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami, 
ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antii-
ki, hinnad head, koju kutsed. 
Tel 503 1849

• Ostan vanu rahasid, or-
deneid, rinnamärke, me-
daleid, postmarke, albu-
meid, vimpleid, tikutoose
ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõu-
sid-serviise (ka üksikuid). 
Vanemaid naiste-meeste eh-
teid (kaelaehted, sõrmused, 
sõled, prossid, rinnaehted, 
mansetid). Huvitavad ka 
lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seina-
maalid, ehete karbid, kuju-
kesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Tühjendus ostud majapida-
miste likvideerimisel. Ostan 
vanavara ja nõukaaja esemeid. 
Raha kohe kätte. Tel 5892 2871

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maa-
ra Rakveres, Laada 14- (vana 
Turuhoone, Turukaubamaja 
ja Keskväljaku vahel) – saabus 
müügile suurem kogus dressi-
pükse, on ka suuri numbreid
• Tere! Kingsepp siin. Pakun 
teile asendada libedad tallad 
ja kontsaplekid, mitte libedate 
vastu,; vahetan välja katkised 
lukud ja lukukelgud. Teeme 
teie saabastele täishooldust 
aadressil Rakvere, Võidu 51. 
Tel 5855 1800, kohtumiseni!

KASUTATUD RIIETE 
JA SEGAKAUBA 

KAUPLUS 
RAKVERES, LAI TN 14.

Palju uut kaupa!
Avatud E-R 10-18
 L 10-15
 P suletud

Ilusat jõuluaega!

Kallid kliendid! 
Aasta lõpuni avatud

10-15
24.12 10-15
26.12 10-15

Kogu kaup aasta lõpuni 
-50 %

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

TUTVUS

•  Korralik 60aastane proua
soovib tutvuda korraliku me-
hega vanuses kuni 65, asukoht 
Rakvere või Lääne-Virumaa. 
Tel 5478 0282 

• 73-aastane naine otsib sõp-
ra. Tel 5374 1341

• Keskealine Eesti mees, pike-
mat kasvu soovib tutvuda nä-
gusa noorema poolse naisega, 
kellega kohtuda ja aega veeta. 
Tel 5366 1646

• 86-aastane mees soovib tut-
vuda rahuliku, toreda naiste-
rahvaga, kellel on mugavus-
tega korter Rakveres. Tel 5386 
6881

MUU

• www.toonklaas.ee
• Pööningute ja keldrite koris-
tus. Tel 5889 2528

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

• Tel 900 5020 NÕUANDE-
LIIN. Eraelu- ja suhtep-
robleemide nõustamine. 
Anname teile parimaid 
soovitusi. Kõne hind 1,48 
€/min

• Sensitiiv nõustab, terven-
dab, teeb REIKI seansse, aitab
maagiaga, loeb käejooni ja
kaarte, ka pildi järgi. Tel 524 
7836

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ, 
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5093, 
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv: 16 000
Toimetuse külastus 
eelneval kokkuleppel

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee, 
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee, 
322 5093

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

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Sisesta kuulutus 
kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis 
ning Kuulutuste Facebooki lehel

Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista 32 25 093

Toimetusse tulek kokkuleppel 
Tobia küla, Rakvere vald 

E - R 9-17

Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 
6a asuvas Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  
iga päev 10-22
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 10.00 12.00

Sibul kg 2.00 3.00

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Porgand kg 2.00 2.50

Jõhvikad liiter 6.00

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka 
pähklid

kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 
5 kg

kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 
15. DETSEMBER.

RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.oo – 14.3o

 

Reedel, 16.12 ja laupäeval, 17.12 turul  
kalabuss rikkaliku kala valikuga!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Siiras kaastunne lähedastele kalli
LEONARD JUHANSONI

kaotuse puhul. 
Kallist onu 
mälestab 

Heleen lastega 

TÄNA MAAILMAS

 1773: Bostoni teepeol „joodi ära“ 45 tonni teed
Täna 249 aastat tagasi, 
16. detsembril 1773. aas-
tal korraldasid ameerikla-
sed Bostoni sadamas pro-
testiaktsiooni Briti võimude 
vastu, kui pildusid suure 
teekoguse laevadelt merre. 
Bostoni teejoomine oli mär-
giline sündmus Ameerika 
Ühendriikide iseseisvumise 
ajaloos.

Allan Espenberg

18. sajandil oli Ameerika majandus-
likult ja poliitiliselt sõltuv Inglis-
maast. Ameerika sadamatesse im-
porditud kaupadele kehtestatud tol-
lilõivud ja muud maksud toetasid 
Briti armee ja bürokraatia ülalpida-
mist. Ameerika püüdis seadusand-
liku kogu kaudu mõjutada emamaa 
poliitikat, kuid inglise lordid polnud 
nõus ameeriklaste kohalolekuga 
Ühendkuningriigi parlamendis.

Konnasilmaks 
osutus teeseadus
1772. aastal kehtestasid Briti par-
lamendisaadikud joogimaksu, kuid 
koloniaaltolli ei kaotatud. Selle 
tulemusena tõusis tee hind jär-
sult, mistõttu isegi monopoolse 
ettevõtte esindajad pidasid otstar-
bekaks tollimaksu kaotamist. Ain-
saks kasumlikuks turuks jäi Põhja-
Ameerika, sest kaupa ei olnud soo-
vitav Euroopas müüa, kuna teelehti 
veeti salakaubana tagasi. 1773. aastal 
võttis parlament vastu teeseaduse. 
See peegeldas Suurbritannia seisu-
kohta tee impordi osas. Hoolimata 
asjaolust, et koloniaalterritooriumi-
dele imporditud joogi hind langes, 
olid kolooniate elanikud seadusega 
rahulolematud.

Tee, mis on brittide lemmikjook, 
oli Suurbritannia kolooniatesse tar-
nitav peamine kaup. Transpordi 
korraldamiseks asutati suured mo-
nopoolsed ettevõtted. Aastal 1698 
sai ainsaks jooki tarnivaks ettevõt-
teks Ida-India kompanii. Nüüd pidid 
kolonistid seaduse järgi teed ostma 
ainult Suurbritanniast. See mitte ai-
nult ei hävitanud konkurentsi, vaid 
aitas kaasa ka lõpptoote kallinemise-
le kõrgete maksude ja tollide tõttu. 
Kujunenud olukord tõi kaasa sala-
kaubaveo õitsengu. Kolonistidele oli 
kasulik teed osta Hollandist. Kuni 
18. sajandi keskpaigani võttis Briti 
parlament vastu uusi seadusi, kuid 
kolooniate elanikud boikoteerisid 
neid.

Viimaseks piisaks kannatuste 
karikas Põhja-Ameerika elanike 
oli 1773. aasta teeseadus, mis pealt-

näha vastas kolonistide huvidele. 
Selle seaduse järgi sai pankroti ää-
rele sattunud Ida-India kompanii 
monopoolse õiguse müüa koloonia-
tes teed ilma maksude ja lõivudeta. 
Vaatamata sellele, et tee hind langes 
poole võrra, jäid kolooniate elani-
kud tõrksateks.

Muret tekitas Põhja-Ameerika 
majanduse stabiilsus, sest Ühend-
kuningriigi täielik sekkumine 
Ameerika asjadesse ei saanud po-
sitiivset mõju avaldada. Kolonistid 
kartsid, et see mõjutab finants-
stabiilsust. Lisaks jäid kolooniate 
elanikud ilma teeimpordist saada-
vast tulust. Aktivistid taotlesid sea-
duse kaotamist ja oma esindatust 
Inglise parlamendis, et kaitsta kolo-
nistide huve. Suuremates linnades 
puhkesid rahutused.

Teelaadung 
loobiti merevette
Põhja-Ameerika kolooniate akti-
vistid kutsusid ettevõtteid, kelle-
le Ida-India ettevõte teed tarnis, 
importimist lõpetama. Seadusega 

nõustunud kaubasaajad langesid 
vägivalla alla. Protestidest võtsid ak-
tiivselt osa ka salakaubavedajad, sest 
Inglise tee madal hind seadis ohtu 
nende töö. Lisaks kardeti, et mono-
pol puudutab mitte ainult teelehti, 
vaid ka muid kaupu.

1773. aastal toimus Bostoni sada-
mas kõige tähtsam ülestõus, mida 
hakati nimetama Bostoni teejoomi-
seks. Ameerika sadamatesse saabu-
sid teega laevad, millest neli laeva 
jõudsid Bostonisse. Tee pidi uue 
seaduse kohaselt üle antama kauba-
saajatele, kuid protesteerijate sek-
kumise tõttu olid laevaomanikud 
sunnitud lasti tagasi viima. Bostonis 
püüdis kuberner aga kauba siiski 
laevadelt maha laadida. Selle tule-
musena said mitu laeva olulise aja-
loosündmuse osalisteks.

Aktivistid riietusid indiaanirõi-
vastesse, värvisid ära näod ja tungi-
sid laeva Dartmouth pardale. Nende 
tegevuse tulemusena loobiti üle par-
da mitusada kaubakasti, mis vajusid 
merepõhja. Vette pillutud tee tõttu 
sai see aktsioon Bostoni teejoomise 

(Boston Tea Party) nimetuse.
Bostoni sadamas korraldati tu-

handete inimeste osavõtul ka mii-
ting, millel pöördus kõnega oma 
toetajate poole mässuliste üks juhte 
Samuel Adams, kes rääkis vajadusest 
boikoteerida kolooniate õigusi rii-
vavat seadust. Samuti kutsus ta üles 
boikoteerima Ühendkuningriigi 
kõrgeimat seadusandlikku organit ja 
Ida-India kompaniid. Adams nõudis 
ka kuberner Thomas Hutchinsoni 
tagasi astumist – see oli mees, kes 
nõudis teelehtede mahalaadimist.

Kolme laeva kaptenid ei soovinud 
tarbetuid probleeme ning kavatsesid 
nõustuda ülestõusnute nõudega ja 
teelaadungi lähtepunkti tagasi viia. 
Kuid Hutchinson, kes oleks sellisel 
juhul rahalist kahju saanud, keel-
dus. Seejärel veenis Samuel Adams 
inimesi, et suudab kogu kauba isik-
likult hävitada. Kolme tunniga visati 
vette 342 kasti teega. Nii hävis um-
bes 42–45 tonni teed, mis kaasajal 
maksaks umbes 1,5 miljonit dollarit. 
Mõned kastid läksid kohe katki ja 
nende väärtuslik sisu segunes veega. 
Sadam muutus hiiglaslikuks kausiks, 
mille pinnal ujusid teelehed.

Ameeriklased 
loobusid tee joomisest

Bostoni teeõhtu tagajärjeks 
oli Ühendkuningriigi ja Põhja-
Ameerika kolooniate vaheliste su-
hete halvenemine paljudeks aasta-
teks. Bostonile kehtestati embargo, 
lisaks veel täiendavad sanktsioonid 
ja maksud. Diplomaat Benjamin 
Franklin soovis olukorda pehmen-
dada ja pöördus Briti peaministri 
Frederick Northi poole ettepaneku-
ga hüvitada kogu hävitatud kaup, 
kuid peaminister keeldus.

Vastuseks Ühendkuningriigi 
meetmetele loobusid kolonistid tee 
kasutamisest, hakates selle asemel 
jooma kohvi ja ürdijooke.

Samuel Adams, keda hiljem 
hakati nimetama üheks Ameeri-
ka Ühendriikide asutajaisaks, oli 
Massachusettsi saadikuna endiselt 
Inglismaa vastase võitluse ja koloo-
niate Ühendkuningriigist sõltuma-
tuse toetaja. Bostoni sündmustel 
oli suur tähtsus, sest see kiirendas 
Põhja-Ameerika kolooniate vabane-
mise protsessi Briti krooni alt. Kolm 
aastat pärast Bostoni teepidu täitu-
sid Adamsi unistused: Ameerika sai 
iseseisvaks.

Üllatav ja sümboolne on tõsiasi, 
et Inglise kultuuri aluseks olev ing-
laste lemmikjook aitas kaasa Amee-
rika iseseisvumisele. Sellest ajast ja 
tänapäevalgi seostavad ameeriklased 
teejoomist võitlusega vabaduse ja 
iseseisvuse eest.

Endine Nightwishi vokalist tuleb jõuluprogrammiga külla

J uba järgmisel neljapäeval esi-
neb Tallinnas Alexela Kont-
serdimajas võrratu häälega 

Tarja Turunen, keda teatakse eriti, 
kui legendaarse soomlaste ansambli 
Nightwish originaallauljat. Varemgi 
Eestit soolokarjääri käigus mitmel 
korral külastanud Tarja tuleb see-
kord just sobivasti jõuluteemaliste 
lauludega, tuuri nimigi kannab peal-
kirja „Christmas Together 2022“.

Soome sümfoonilise metal’i ku-
ningannaks tituleeritud Tarja astub 
oma talvisel kontserdil üles jõulu-

meeleoludesse sukelduva kava-
ga, vaid kitarri, tšello ja klahvpilli 
saatel – see muidugi võimaldab tema 
häälel veelgi rohkem särada.

Vahemärkusena võib välja tuua, 
et Tarja on lisaks rokimaastiku-
le oma vokaaliga imesid teinud ka 
mainekal Savonlinna Ooperifestiva-
lil, muusikalides ja mujalgi.

Vahetult pärast Leedu ja Läti 
kontserti siia esinema tulev Tarja 
teeb seejärel väikese (aastavahetus)
puhkuse ja jätkab kohe järgmise 
aasta alguses kontsertidega kolmes 

Ukraina linnas.
Tarja kontserdi mängukavas 

peaks olema kusagil kaheksateist 
lugu. Sealt leiab mõned instrumen-
taalile toetuvad palad, mitmeid 
kavereid ja omaloomingutki. „Ave 
Maria“ peaks kõlama paljudes ver-
sioonides, traditsionaalsetest ja 
läbi aegade kõige populaarsematest 
jõululauludest tulevad esitusele „O 
Tannenbaum“ ja „Oh Holy Night“.

Aga kui enne Tallinnat kavas 
korrektuure ei tehta, siis kuuleb 
muuhulgas teiste seas ka „Pie Jesu“ 

(Andrew Lloyd Webberi kaver), 
„Walking In The Air“ (Howard 
Blake’i kaver) ning selliseid lugusid 
nagu „Tonttu“, „Together“ ja „Ch-
ristmas Song“. Kõik esitatud loomu-
likult Tarjale ainuomases värvingus. 
Igatahes võib lõpetuseks kinnitada, 
et sellises võtmes jõuluhõngulisi lu-
gusid pole varem praktiliselt kuul-
dud. Kahju on muidugi sellest, et 
ühtegi Nightwishi lugu ta fännide 
meeleheaks esitada ei plaani.

Ülo Külm

Pilt on illustratiivne. Foto: Freepik.com
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Rakvere Teater
19.12 kell 11 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen Rekkor
19.12 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk
20.12 kell 11 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen Rekkor
20.12 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk
21.12 kell 11 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen Rekkor
21.12 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk
22.12 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk

Rakvere linnaruumis näeb 
noorte kunstisõprade loomingut 
Rakveres Tsentrumi kõrval asuval 
jalakäijate promenaadil saab uu-
distada nii Kaurikooli kui Athena 
huvikooli noorte kunstisõprade 
loomingut.

Idee autori, Rakvere linna-
kunstniku Marju Püümetsa sõnul 
on välinäitus hea võimalus tuua 
kunstikooli noorte tööd linnaruu-
mi ja seeläbi neid kõigile tutvus-
tada. „Suur tänu õppejõududele 
Teet Suurele, Gitta Nõgule ja Eli-
ko Kajakule, sest tänu neile ja tub-
lidele õpilastele sai projekt teoks!“

Teet Suure sõnul on tore projekt kaasata õpilasi linnaruumi. „Meie õpi-
laste puhul on tegemist kollektiivse loominguga, isegi maalitud piltide pu-
hul. Kolmest kahepoolsest kollaažist kaks on samuti lahendatud rühmatöö 
vormis, kus üks klass alustas ja teine jätkas,“ kirjeldas ta tööde sündi. Suure 
sõnul pakkus projekt õpilastele võimaluse katsetada erinevaid tehnikaid, 
õpetas ajaplaneerimist ja arvestama, et tööd lähevad avalikku ruumi, mida 
kõik vaatavad.

Eliko Kajaku sõnul oli neil märksõnaks kodune triibuvaip, mille osas 
tegid lapsed esialgse kavandi. Tööd kujunesid vastavalt laste vanusele ja 
valdkonnale. „Meil oli grupitöö, mida on lastel keerulisem teha. Läbivaks 
jooneks kujunesidki triibud, et milliseid tundeid triibuvaip kelleski teki-
tab,“ rääkis ta. Tulemuseks on kirkad, rõõmsad ja lastepärased värvilaigud, 
mis ilmestavad talvist linnaruumi.

Kuulutaja

Õpilaste tööd promenaadil. Foto: Rakvere 
Linnavalitsus 

ARVUSTUS

Saabastega kass kaaslastega. Foto: pressimaterjalid 

(Saabastega) kass võidab kõigi südame
K inodesse jõudnud uus anima-

film „Saabastega kass: viima-
ne soov“ on just täpselt minu 

masti film, ehk siis seesugune hoog-
ne lugu, mida ma olen nõus vaatama 
tõrkumata. Kui laps kodus mõni-
kord filmiõhtut pidada soovib on 
minu esimene küsimus on alati see, 
kas ja kui palju seal muusikat kuu-
leb? Sest kui viimast on vähe, siis 
mul hakkab igav. Kui on lastefilm, 
siis olgu ka palju muusikat!

Saabastega kassi film algabki kohe 
kärtsu ja mürtsu ning laulunumb-
riga – kitarrid tärisevad, trummid 
põrisevad, kuningas saab kurjaks ja 
hiiglane saab alistatud ning saabas-
tega kass leiab juba mõne alguse-
minuti jooksul oma õnnetu lõpu pähe 
kukkunud tornikella all. Siit ei minda 
aga mitte tagasi algusesse, kust aega-
mööda selgub, kuidas küll nii jubeda 
õnnetuseni jõuti. Ei, siin tuleb män-
gu hoopis vanarahva ütlus, et kassil 
on üheksa elu. Ja vaat seal torni-
kella all laiakslitsutuna saigi meie 
peategelasel läbi kaheksas elu.

Seega algab kassil filmi alguses 
viimane, üheksas elu ja tal soovita-
takse nüüd n-ö pensionile minna – 
kui talle elu armas on, siis enam ei 
saa olla nii tormakas ja mõtlema-
tu kui seni. Kassile see muidugi ei 
meeldi ja siit läheb lahti terve hulk 
naljakaid, ohtlikke aga kindlasti ka 
sõbralikke ja südamlikke seiklusi.

Saabastega kass haagib endale 
sappa semud Kitty Siidikäpa ja väi-
kese peni Perrito ning koos haka-
takse püüdlema selle poole, et pea-
tegelane saaks tagasi oma raisatud 
elu. Filmi süžee on kindlasti omal 
moel filosoofiline ja pakub mõtle-
misainet nii noorele kui vanale. Kui 
järele mõelda, siis see pole liiga liht-
sakoeline, aga samal ajal on tegemist 
siiski tempoka seiklusfilmiga. Au-
toreil on õnnestunud kokku panna 
mõnus kompott, mis ei muutu liiga 
läägeks, milles on parasjagu vürtsi ja 
meeldivat maitseplahvatust.

Ingliskeelses versioonis on kas-
sile hääle andnud Antonio Bande-
ras, eestikeelne Mait Malmsten ei 

jää talle sugugi alla. Üldiselt juhtub 
seda meiekandis harva, et korrali-
kule suuranimatsioonile oleks kehv 
dublaaž tehtud, nii et selgi korral on 
kõik väga hästi ja võib julgelt filmi 
vaadata eestikeelsena. Filmis on la-
tiinomaailma särtsu ja see ei ole tõl-
kes kaduma läinud. Vaatajale tuleb 
kasuks, kui ta on mõnevõrra tuttav 
muinasjutumaailmaga, sest siin on 
palju viiteid erinevatele muinas-
juttudele. Tegelasi vilksatab ekraa-
nilt läbi kokku kirju seltskond – tea-
te küll, nagu kunagi Shreki multi-
filmideski. Siin on kolm karu, suur 
kuri hunt, Kuldkihar jpt.

Kui olete varem näinud Saabas-
tega kassi esimest osa, mis tuli välja 
2011. aastal, siis võrdluseks ütlen, et 
uus film on tubli sammu võrra pa-
rem – sisukam, hoogsam, naljakam. 
Esimene osa paneb mind pigem õlgu 
kehitama, kõlbab kah, kui paremat 
pole. Aga see uus Saabastega kassi 
linalugu on juba rohkem Shreki tase-
mel, mida oled nõus vähemalt korra 
aastas vaatama ilma tõrkumata. Shre-

ki multikaid olen oma kümme korda 
näinud ja iga kord on jälle lõbus.

Visuaalselt on „Saabastega kass: 
viimane soov“ päris toredasti la-
hendatud, see on ühtaegu väga 
maaliline ja samas koomiksilaadselt 
lastepärane. Siin paistab silma oma 
kindel käekiri, mis ei ole nagu kus-
kilt konveierilt tulnud, vaid pildi-
keelel on oma iseloom ja sitkus, mis 
pakub kindlasti naudingut ka neile, 
keda huvitab just animatsiooni vi-
suaalne pool. Siin on, mida vaadata 
ja imetleda. Kohati võib isegi päris 
hirmus olla, aga arvan siiski, et film 
sobib vaatamiseks ka lasteaialastele. 
Kooliealistele muidugi paremini.

Kui teile meeldis kunagi Shrek 
ja vahepealsed aastad ilma Shrekita 
on tundunud kuidagi tühjad ning 
kõledad, siis minge nüüd proovige 
Saabastega kassi film omal nahal ära, 
sest see on Shrekile vääriline vasta-
ne küll. Troonilt just ei tõuka, aga 
pakub samaväärse elamuse.

Margit Adorf
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Tegeleme ainult Lääne-Virumaal
• PARIMA HINNAGA

,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID
KROHVIALUSPLAADID

• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS
I I

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

Tel. +372 516 4647
info@1pur.ee /  www.1pur.ee

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Kvaliteetne materjal ja kiire töö.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

LÜHINUMBER

Püsiklientidele

hinnasoodustus

TEL
322 4238
506 3100

1242

TAKSOBUSS 8

KOHTA JA

KAUBATAKSO

10%

RAKVERE TAKSOTEENUSED

Juht + 7 reisijat

Tel. 5813 2913
Broneeri kodulehelt

www.taksoke.ee

Juht + 7 reisijat
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