
Tasuta nädalaleht1. aprill 2022 Nr 13 (1187)

TULE MEILE
TÖÖLE!

PoolNeliOY@GMX.COM
Tel 5562 0224

LK 3 LK 5-7HÜVITISE- JA PUHKUSEMUUDATUSED LAPSEVANEMATELE TÖÖ

Rakvere, Vabaduse 12
Tel 512 4620

biokaminad
elektrikaminad
suitsutorud
korstnad
saunakerised

kaminad
ahjud
pliidid
kaminasüdamikud
pelletikaminad

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446, mob 5334 5533
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee



Kuulutaja reede, 1. aprill 20222 UUDISED

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
Katrin Uuspõld, 322 5092
katrin.uuspold@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee
Disain
Marimai Kesküla
Kelli Rannamets

Ukrainlased on oodatud 
Rakveres keelekohvikusse

L ääne-Virumaa Keskraamatukogu alustab ukrainlastele mõeldud 
keelekohvikuga. Keelekohviku korraldamises on raamatukogul mit-
meaastane kogemus, kuid seekord on tegevused pisut teistsugused, 

kuna keeleõppega alustatakse nullist, mitte ei lihvita ja ei harjutata olemas-
olevat eesti keele oskust. „Tegemist ei ole siiski keelekursusega, vaid liht-
salt võimalusega tulla kokku ja saada selgeks mõned eestikeelsed väljen-
did, igapäevased sõnad ning suhelda omavahel, vahetada infot,“ rääkis Lea 
Lehtmets. „Siin on ruumi ka ukraina- ja venekeelseks suhtluseks, see ei ole 
range keeleõpe vaid kohviku formaat.“

Keelekohvik toimub Rakveres kaks korda nädalas: esmaspäeviti kell 17-
18 ja neljapäeviti kell 11-12. „Oleme mõelnud sellele, et tulemas on emad 
lastega ning korraldanud, et samal ajal tegeletakse ka lastega, oleme kaasa-
mas vabatahtlikke,“ rääkis Lea Lehtmets. 

Keelekohvikus osalemine on tasuta. 

Katrin Uuspõld

MÕNE REAGA

Rakveres kauaoodatud 
pumptrack peaks valmima mais

R akveres algasid ettevalmistustööd pumptrack raja, õpperaja ja maas-
tikurattaraja rajamiseks, mis kerkivad Uus tn 19 asuvale kergliik-
lustee ja maantee vahelisele ligi 30 000 m2 suurusele maa-alale.

Ala projekteerimisega alustati juba mullu kevadel ja tänavu veebruaris 
oli hange ehitaja leidmiseks, kelleks osutus Hevent Ehitus OÜ. Objektile 
on paigaldatud piirdeaiad ja tehakse pinnase ettevalmistustöid. „Kui kõik 
kulgeb plaanipäraselt, valmivad rajad mai lõpuks,“ rääkis Rakvere abilin-
napea Kert Karus.

Rajatav pumptrack rada koos õpperaja ning maastikurattarajaga paku-
vad igas eas liikumishuvilistele mitmekülgseid võimalusi veeta vaba aega 
sportlikult ja sisukalt. 

Populaarne pumptrack on spetsiifiline sportimise rada, mis koosneb eri-
neva kõrgusega lainetest ja kurvidest ning mõeldud kasutamiseks erineva-
te liikumisvahenditega (rula, jalgratas, rulluisud, tõukeratas). 

Pumptrack rada tuleb asfaltkattega, mida ääristavad murukattega kaldsed 
osad. Pumptrack’i kõrvale rajatakse väike õpperada tehniliste elementide 
õppimiseks. Olemasolevad kelgunõlvad kujundatakse ümber maastikurat-
tarajaks, ühel neist säilib talvel kelgutamisvõimalus.

Ehituse maksumus on ligikaudu 180 000 eurot.
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Foto: Marianne Klopets

Maakonnaliinidel hakkavad sõitma gaasibussid
Sel suvel vahetub Lääne-Viru-
maa maakonnaliinidel vedaja 
– GoBusilt võtab teatepulga 
üle Hansabuss. Vedaja vahe-
tus toob teedele uued gaa-
sibussid, kuid liinikilomeet-
reid ei lisandu. Põhja-Eesti 
Ühistranspordikeskus tõdeb, 
et sõitjate arv on olnud lan-
gustrendis ja tasuta ühist-
ransport ei ole Eestis jätku-
suutlik.

Katrin Uuspõld

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse 
liiniplaneerija Katrin Hanko nentis 
Lääne-Virumaa Omavalitsuste Lii-
du koosolekul ettekannet tehes, et 
sõitjate arv on viimastel aastatel vä-
henenud. „Oli lootus, et trend muu-
tub positiivsemaks, aga tuli koroona 
ja sajast tuhandest reisijast sai 46 
tuhat reisijat ühes kuus Lääne-Viru-
maa liinidel,“ rääkis Hanko. 

„Kui 2019 saime liine juurde ja 
väljumisi tihedamaks, siis nüüd sel-
list rõõmusõnumit ei ole,“ rääkis 
Katrin Hanko. Ta selgitas, et trans-
pordiamet ei ole nõus mahtude suu-
rendamisega.

Hanko toob suuremate murekoh-
tadena välja, et praegu on 3-4tunni-
sed augud Tamsalu ja Väike-Maarja 
suunal, enamikel liinidel puuduvad 
õhtused väljumised ja nädalavahe-
tustel on hõre ühendus. „Koroo-
na-ajal oli tulekahju kustutamine, 
paljud kommertsliinid panid end 
kinni,“ rääkis Hanko. Ta nimetas, 
et aprillist jääb ära ühendus Tudu 
ja Tudulinna vahel, mida seni sõitis 
Jõgeva liin 110 ning mõistlik oleks 
pikendada nr 55 Rakvere-Tudu 
liini Tudulinnani – 4. aprillist nii 
ongi.

Poliitiline otsus tasuta ühistrans-
pordi osas, mis mõnedes Eesti piir-
kondades kehtib, ei ole Põhja-Eesti 
Ühistranspordikeskuse tegevdirek-
tor Andrus Niliski hinnangul jätku-
suutlik. Nilisk tunnistas, et sisuliselt 
ollakse miinuses. „Sõidame nii kaua 

kui raha jätkub. Siis bussid seisavad. 
Sõda on viinud ka sisendihinnad 
kõrgemaks,“ selgitas Nilisk.

Katrin Hanko sõnul on nii neid 
ühistranspordikeskusi, kes kaaluvad 
piletihinna kehtestamist, kui neid, 
kes pigem vähendavad liinivõrku, et 
ots-otsaga kokku tulla. „Meie lootus 
on, et see tasuta transpordi košmaar 
otsa lõppeb. Riigil ei ole selleks liht-
salt raha,“ rääkis Hanko. 

Jaana Liländer-Koppel Põh-
ja-Eesti Ühistaranspordikeskuse 
arendusosakonnast märkis, et süs-
teem toimiks, kui riik julgeks öelda, 
et kõik õpilased ja pensionärid peak-
sid maksma 50% pileti hinnast. 

Hansabuss 
Lääne-Virumaa teedel
Senine maakonnaliinide teeninda-
mise leping lõpeb GoBusiga 12. juu-
nil ning hanke tulemusena on uueks 
teenindajaks AS Hansabuss. 

„Hakkame rohkem jälgima kva-
liteeti,“ kinnitas Hansabussi avali-
ku- ja kommertsliiniveo juht ning 
juhatuse liige Karel Prikk. Tema 
sõnul võetakse Lääne-Virumaal üle 
65 liini ning sõidutama hakkavad 44 
CNG surugaasil bussi. Neist 28 on 
67-kohalised Iveco Crossway Line 
bussid ning 16 keskmise suurusega 
bussi on 34-kohalised Iveco Feniks-
bussid.

Busside varustuses on kondit-
sioneer, madal sisenemine, kallu-
tusfunktsioon, ratastooli ja lapse-
vankri kinnitamise võimalus, salon-
gi ja uksi jälgivad kaamerad. 

Bussid saavad kõik sama kujun-
duse ning audiovisuaalne teavitus-
süsteem informeerib reisijaid Rak-
verest pärit Kerli Dello häälega. 

Kõigi busside logistika on sätitud 
nõnda, et nad hakkavad tankimas 
käima Rakveres ning Prikki sõnul 
rajab Eesti Gaas ka lisatankuri. Üht-
lasi värvatakse 63 bussijuhti.

Uus avaliku liiniveo korraldamise 
leping Põhja-Eesti Ühistranspor-
dikeskuse ja AS Hansabussi vahel 
hakkab kehtima 13. juunist ja kestab 
kaheksa aastat.

Tulevikuplaanid
Põhja-Eesti Ühistranspordikesku-
sel on plaanis sügisest või hiljemalt 
uuest aastast tsoonipõhine maksus-
tamine ja kuupileti võimalus ehk 
reisija saab maksta kindla summa ja 
sõita terves Põhja-Eestis, palju ku-
lub. Eraldi baashind oleks Lääne-Vi-

rumaal, Tallinnas ja Harjumaal.
„Tsoonipileti heaks küljeks on 

muuhulgas ka see, et annab väga 
mugava võimaluse kasutada kuupi-
letit tsoonide vahel sõitmiseks. Kuu-
pilet on igapäevasele sõitjale kind-
lasti kasulik ka hinna mõttes – näi-
teks Harjumaal, kus juba täna keh-
tivad tsoonipiletid, on kehtestatud, 
et kuupilet hind võrdub 15-kordse 
üksikpileti sularahahinnaga. See va-
lem võib muidugi muutuda, seega 
praegu ei julge lubada, milline võiks 
olla kuupilet edaspidi, kui tsoonipi-
letid laienevad ka Lääne-Virumaa-
le, ent kindlasti  on tihedalt sõitval 
inimesel soodsam soetada kuupilet,“ 
kommenteeris liiniplaneerija Katrin 
Hanko.

Alates 13. juunist sõidavad Lääne-Virumaa maakonnaliinidel AS Hansabussi surugaasil 
bussid. Foto: Hansabuss
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Miinimumelatis kasvab koos keskmise 
palga- ja tarbijahinnaindeksiga

1. jaanuaril jõustus uus miinimumelatise arvutamise valem, kus on 
oluline tarbijahinnaindeksiga seotud baassumma ja Eesti keskmine 
brutopalk. Möödunud aastal mõlemad suurenesid ja seetõttu suu-
reneb esimest aprillist ka seadusejärgne miinimumelatis. 

„Seadusjärgne miinimumelatis põhineb uuringutel, muutuvatel 
majandusnäitajatel ja arvestab perede erinevat majanduslikku või-
mekust. On loomulik, et kui maailm meie ümber muutub, tuleb 
kõigil üle vaadata ka oma kohustused,“ sõnas justiitsminister Maris 
Lauri.  

Lapsele makstav elatis tuleb üle vaadata kõikidel lapsevanema-
tel, kellel on 2022. aastal jõustunud kohtulahend või sõlmitud no-
tariaalne kokkulepe seadusjärgse miinimumelatise tasumise kohta. 
Samuti neil, kelle varem jõustunud kohtulahend või notariaalne 
kokkulepe on seotud alates 1. jaanuarist 2022 kehtestatud seaduse-
järgse miinimumelatise valemiga. 

Justiitsministeerium on loonud veebi elatiskalkulaatori, mis on 
abiks ka nendele vanematele, kes otsivad lahendusi laste kulude ja-
gamisel ning soovivad jõuda kokkulepeteni kohtuväliselt. 

„Vanemad saavad omavahel alati kokku leppida ka suuremas 
summas, sest arusaadavalt on iga pere olukord individuaalne, lap-
sed ja nende vajadused ning vanemate võimalused erinevad. Kal-
kulaator näitab ära vaid lähtekoha ehk miinimumi, mis seadusest 
tuleneva ülalpidamiskohustuse tagaks,“ rõhutas minister Lauri.

Miinimumelatis arvutatakse perekonnaseaduse alusel. Baassum-
ma on alates  01.aprillist 209,2 eurot ja sellele lisatakse 3% eelneva 
kalendriaasta Eesti keskmisest brutokuupalgast, mis oli 2021. aastal 
oli 1548 eurot ja 3% sellest on 46,44 eurot. 

Elatise summa kindlaksmääramisel võetakse arvesse lapsetoetust 
ja lasterikka pere toetust. Kui neid toetusi saab elatise nõudja, ar-
vestatakse pool toetusest iga lapse kohta elatise summast maha. Kui 
aga maksja, siis arvestatakse see summa elatisele juurde.

Arvestades võimalust kulusid veidi koondada mitme lapse korra-
ga kasvatamisel (mööbli, riiete, mänguasjade korduvkasutus jms), 
on alates teisest lapsest elatise summa 15% väiksem kui esimese 
lapse elatise summa. Elatise summat ei vähendata mitmike puhul ja 
laste puhul, kelle vanusevahe on suurem kui kolm aastat.

Kui laps viibib elatist maksva vanema juures aasta lõikes kesk-
miselt vähemalt 7 ööpäeva kuus, vähendatakse elatise summat pro-
portsionaalselt kohustatud vanemaga koos veedetava ajaga. Seega 
kui laps viibib mõlema vanema juures võrdselt, saab elatist nõuda 
vaid juhul, kui seda tingivad lapse suuremad vajadused, vanemate 
sissetulekute oluline erinevus või on lapsega seotud kulutused va-
nemate vahel ebavõrdselt jaotunud.

Kuulutaja

1. aprillist tõuseb pension
Tänavune pensionitõus on 7,9%, mis suurendab 44-aastase staažiga 
inimese vanaduspensioni 595,35 euroni kuus ehk pensionitõus on 
veidi enam kui 42 eurot. Pensioniindeksi suurus on 1,079.

Sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse juht Katre Pall ütles, et 
oluline on meeles pidada, et kõigi inimeste pension on individuaal-
ne ja nii on ka pensionitõus erinev. „Igale inimesele on arvutatud 
tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension. Indeks-
eerimisega tõuseb pensioni baasosa kõigil inimestel 255 euroni. 
Ühesuurune on ka uus aastahinne – 7,718 eurot. Aastahindega 
korrutatakse läbi kõik teised pensioni komponendid, mis põhine-
vad tööstaažil ja makstud sotsiaalmaksul. Mida rohkem on inimesel 
kogunenud tööstaaži, seda rohkem tõuseb ka tema pension. Enda 
pensioni suurust on kõige mugavam alates 1. aprillist vaadata por-
taalist eesti.ee rubriigist „Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatami-
ne“,“ selgitas Katre Pall.

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida pen-
sionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Selleks kinnitab 
Vabariigi Valitsus igal aastal uue pensioniindeksi, mille arvutamisel 
võetakse arvesse 80% ulatuses eelmise aasta sotsiaalmaksu pensio-
nikindlustuse osa laekumise muutust ja 20% ulatuses eelmise aasta 
tarbijahinnaindeksi muutust.

Indekseerimisel suurendatakse nii pensioni baasosa kui aastahin-
net. Pensioni baasosa on kõigil pensionisaajatel sama, ka uus aas-
tahinne on kõigi jaoks sama suur, kuid kuna aastahindega korruta-
takse läbi inimese tööstaažist sõltuv staažiosa, siis suureneb indeks-
eerimise tulemusel ka pension erinevalt – kellel on rohkem staaži, 
sellel rohkem ja vastupidi.

Näiteks vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 15 aastat on 
1. aprillist 371,53 eurot, staažiga 30 aastat 487,30 eurot ja staažiga 
44 aastat 595,35 eurot. 

Juba varem valitsuses kinnitatud erakorraline pensionitõus jõus-
tub 1. jaanuarist 2023, mil pensionite baasosa ja ka rahvapensioni 
tõstetakse 20 euro võrra. Samuti on valitsus juba varem otsustanud  
tõsta sel aastal ka üksi elava pensionäri toetust, mis suureneb 115 
eurolt 200 eurole. 2023. aasta 1. jaanuarist rakendub pensioniealis-
tele inimestele keskmise pensioni ulatuses ka tulumaksuvabastus.

Lisaks pensionile arvutatakse ümber ka töövõimetoetuse päeva-
määr: 1. aprillist 2022 on töövõimetoetuse päevamäär 16,33 eurot 
ja osalise töövõimetoetuse suuruseks on 57% kehtivast päevamää-
rast, keskmiselt 279,24 eurot kuus ning puuduva töövõime korral 
100% kehtivast päevamäärast, keskmiselt 489,90 eurot kuus.

Kuulutaja

Vanemapuhkuse ja –hüvitiste saamisega kaasneb 
nüüd vähem bürokraatiat ja rohkem paindlikkust
Tänasest, 1. aprillist, jõustuvad 
vanemapuhkusi ja -hüvitisi 
puudutavad muudatused, mille 
eesmärk on mõlema lapseva-
nema parem töö- ja pereelu 
ühitamine. Tekivad uued mõis-
ted – ema vanemahüvitis ja ja-
gatav vanemahüvitis – ning jät-
kub isa vanemahüvitis. Oma 
vanemahüvitistest ning –puh-
kustest saab ülevaate sotsiaal-
kindlustusameti iseteenindus-
keskkonnast, mis on saanud 
uusi funktsioone.

Katrin Uuspõld

Sotsiaalkindlustusameti perehüvitis-
te teenuse juht Marjana Lazarenkov 
selgitab, et kõige suurem muudatus 
puudutab uusi lapsevanemaid. Nimelt 
kui täna jagunevad töötava tulevase 
ema jaoks hüvitised haigekassa ja sot-
siaalkindlustusameti vahel, siis alates 
1. aprillist koondub kõik sotsiaalkind-
lustusametisse ja pole vaja kahe rii-
giasutusega asju ajada. 

„Kui varem maksis haigekassa 
töötavale emale sünnitushüvitise ja 
pärast lapse sündi maksis vanema-
hüvitise sotsiaalkindlustusamet, siis 
nüüd sünnituslehte ei väljastata ja sot-
siaalkindlustusamet maksab töötavale 
emale sünnitushüvitise asemel enne ja 
pärast lapse sündi ema vanemahüvi-
tist,“ selgitas Marjana Lazarenkov.

Ta lisas, et need emad, kes ei tööta, 
saavad ema vanemahüvitist alates lap-
se sünnist 30 päeva. 

Isa vanemahüvitis eksisteerib juba 
mõnda aega ja Lazarenkovi sõnul 
muutub ainult hüvitise nimi, tingi-
mused jäävad samaks. „Jagatav vane-
mahüvitis on oma sisult samuti täna 
olemas, kus pere ise otsustab, kas 
vanemahüvitist hakkab saama isa või 
ema. Kui seni oli isal õigus lapsehool-
duspuhkusele jääda ja vanemahüvitist 
saada alates lapse 71päevaseks saades, 
siis nüüd juba alates lapse ühekuuseks 
saades ehk isad saavad jagatavat va-
nemahüvitist varem kasutada,“ rääkis 
Marjana Lazarenkov.

Oluline muudatus puudutab nii 
praeguseid kui tulevasi vanemahüvi-
tise saajaid selles, et kui seni maksti 

vanemahüvitist kalendrikuu kaupa, 
siis nüüd saab hüvitise saaja selle ka-
sutamist määrata kasvõi päeva kaupa 
kuni lapse kolme-aastaseks saamise-
ni. „See aitab vanemaid, kes soovivad 
osalise tööajaga tööl käia ja tahavad, 
et kolme aasta jooksul oleks ühtlane 
sissetulek. Nad ei pea enam oma va-
nemahüvitist kasutama kuupõhiselt, 
vaid saavad seda teha päeva kaupa,“ 
selgitas Lazarenkov. Piirmäär, millest 
allapoole tulu teenival vanemal hüvi-
tise suurus ei vähene, on 2022. aastal 
2021,54 eurot kuus.

Sellega omakorda kaasneb väike 
muudatus arvutustes: kui seni oli va-
nemahüvitise kuumäär, siis nüüd on 
kalendripäeva suurus ehk päevamäär. 
„See tähendab, et ükski vanem ei kao-
ta, pigem võidab, sest ühe kalendri-
päeva vanemahüvitise suuruse saa-
miseks jagatakse kuumäär 30 päevaga 
ehk kuudes, kus on 31 päeva, vane-
mad rahaliselt võidavad veidi,“ märkis 
Marjana Lazarenkov.

Lapsevanematel on ka hea teada, et 
sotsiaalkindlustusameti iseteenindu-
ses, mis on kasutatav sügisest 2019, 
on alates aprillist rohkem võimalusi 
oma vanemahüvitise ja – puhkuse 
planeerimiseks ning pole vajadust 
enam eraldi avaldusi täita. „Vanem 
ise määrab endale sobival ajal isetee-
ninduse kalendris perioode, millal ta 
tahab töötada, millal hüvitist saada,“ 
selgitas Lazarenkov.

Riik pakub äsja lapse saanud vane-
matele ise hüvitisi ja ei oota inimese 
avaldust, vaid saadab iseteenindusse 
pakkumise, kus on hüvitiste summad 
juba välja arvutatud. „Inimesel on ise-
teeninduses ülevaade, millele on tal 
õigus. 1. aprillist keskkond täieneb, 
näiteks alla 14aastase lapse vanem 
saab kalendris mugavalt planeerida ka 
lapsepuhkuse päevi. Sügiseks on selles 
keskkonnas võimalik vahetada ka va-
nemahüvitise saajat ilma suure büro-
kraatiata ning tekib kalkulaator, mis 
aitab tulevasel lapsevanemal välja ar-
vutada oma hüvitise suurust,“ loetles 
Lazarenkov iseteeninduse võimalusi.

Süsteem toimib nõnda: inimene 
saab teavituse e-mailile, mida ta vii-
mati mõne riikliku asutusega suhtle-
misel kasutas, et talle on saadetud sot-
siaalkindlustusameti iseteenindusse 

uut infot ning saab sinna ID-kaardi, 
Smart-ID või Mobiil-ID-ga sisse lo-
gida. Ja loomulikult saab igal ajal ise-
teenindusest vaadata end puudutavat 
infot ja hüvitisi ning teha päringuid.

„Kindlasti me ei sunni inimesi ise-
teeninduse kaudu meiega suhtlema, 
jäävad võimalused meile helistada, 
tulla klienditeenindusse, täita avaldu-
si, saata e-mail. Aga meie uuringud 
näitavad, et 99,8 protsenti vanematest 
kasutavad sotsiaalkindlustusameti ise-
teenindust,“ märkis Marjana Lazaren-
kov.

Perehüvitise teenuse juht toob 
olulise uuendusena välja ka võimalu-
se, et alates aprillist saavad mõlemad 
vanemad kuni 60 päeva vanemapuh-
kust koos kasutada ja saada selle eest 
ka hüvitist. „Vanemad, kes on juba 
jagataval vanemahüvitisel ja kasuta-
vad seda koos, peavad aga arvestama, 
et sellisel juhul ka vanemahüvitise 
päevade arv kahaneb topelt. Kui mõ-
lemad vanemad kasutavad 30 kalend-
ripäeva vanemahüvitist ja vanema-
puhkust koos, siis vähendab see vane-
mahüvitise päevade koguarvu juba 60 
päeva võrra, sest me maksame hüvi-
tist samaaegselt 30 päeva ühele ja 30 
päeva teisele vanemale. Mõnede pere-
de jaoks on see hea võimalus, kuid tu-
leb meeles pidada, et vanemahüvitise 
päevade arv väheneb sellega topelt,“ 
juhtis Lazarenkov tähelepanu. „See on 
vanemate teadlik valik, kui nad näi-
teks soovivad vanemahüvitisega kat-
ta mõne täiendava perepuhkuse või 

koosolemise aja. Kui peres on paind-
lik kasutamine ja planeeritakse va-
nemahüvitist pooleks kuuks ja teises 
pooles käiakse tööl, siis võibolla ei ole 
see selle pere jaoks probleem. Näeme, 
et käitumismustreid tuleb väga palju, 
iga pere on unikaalne.“

Aprillist muutub ka senine lapse-
puhkuse kasutamise kord: mõlemal 
vanemal on oma individuaalne lap-
sepuhkus 10 päeva lapse kohta lapse 
14-aastaseks saamiseni, pere peale 
kokku 20 päeva lapse kohta. Vanemad 
saavad seda kasutada nii samaaegselt 
kui eraldi. Lapsepuhkuse päevad ei 
aegu igal aastal, vaid kehtivad lapse 
14-aastaseks saamise kalendriaasta 
lõpuni. Vanemad saavad ka valida, 
millal võiks lapsepuhkuse päevi kõige 
rohkem vaja minna, ja neid 14 aasta 
peale ajatada – kasutada näiteks siis, 
kui laps läheb lasteaeda või kooli ning 
võib vajada rohkem vanema tuge. 
Kui seni tasustati lapsepuhkuse päevi 
miinimumtöötasu järgi, siis nüüd on 
lapsepuhkuse tasu 50% vanema kesk-
misest töötasust, sealjuures tagatakse 
vähemalt miinimumtöötasu. 

Muudatus tööandjate jaoks seisneb 
selles, et kui seni käis vanemapuhku-
se taotlemine ja tasustamine tööandja 
kaudu, kes suhtles sotsiaalkindlus-
tusametiga, siis nüüd peab tööandja 
suhtlema sotsiaalkindlustusametiga 
üksnes siis, kui talle töötaja valitud 
puhkuseperiood ei sobi. Nimetatud 
puhkuste tasu maksab töötajale sot-
siaalkindlustusamet riigieelarvest.

 Eestis sünnib aastas keskmiselt 13-14 tuhat last. Riik mak-
sab iga kuu vanemahüvitist ligi 18 500 emale ja isale. Iga 
kuu lisandub uusi vanemahüvitise saajaid ligi 1500.
 Lapsepuhkusele on õigus 266 000 emal ja isal. Hetkel 
kasutab seda ligi 16% vanematest. 22 000 inimesel saab 
2022. aastal laps 14-aastaseks. Need vanemad saavad sel 
aastal kasutada ära kõik oma lapsepuhkuse päevad.
 Vanemahüvitist saavate isade osakaal suureneb – 2021. 
aastal moodustavad isad 16% kõigist vanemahüvitise saa-
jatest. Viis aastat tagasi, 2017. aastal, oli vanemahüvitist 
saavate isade osakaal 8%.
 Viimase viie aasta jooksul on 9%-lt 19%-le tõusnud ka 
nende vanemahüvitise saajate arv, kes saavad ka töölt sis-
setulekut. See tähendab, et vanemad kasutavad üha enam 
võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Foto: Pixabay.com
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Vabatahtlikud üle Eesti punuvad varjevõrke Ukrainale
Moekunstnik Anu Lensment 
on koos sõbra Jaana Ratase-
ga algatanud Eestis kamuf-
laaž-varjevõrkude talgud Uk-
raina heaks. Esimesed sada 
ruutmeetrit võrku saadeti sel 
nädalal Ukrainasse teele. Tal-
gud üle Eesti jätkuvad, muu-
hulgas on võimalik varjevõrku 
punuda ka sel laupäeval Rak-
veres.

Katrin Uuspõld

Pärnu muuseumis, ERMis, Viimsi 
vabaõhumuuseumis, telemaja fu-
ajees ja veel mitmetes paikades on 
võrgud punumiseks raamidele tõm-
matud, suurema õhinaga läks võr-
gupunumine üle Eesti laiali pärast 
uudisklippe Ringvaates ja Terevi-
sioonis.

„Põhimõtteliselt lähevad varje-
võrgud otse rindele,“ rääkis Anu 
Lensment. Ta selgitas, et transpor-
diks kasutatakse kiirabibusse, mis 
osteti „Slava Ukraini“ heategevus-
kontserdil inimeste annetatud raha-
de eest.

Oma võtete ja tehnika omanda-
mist alustasid nad lätlaste ja odes-
salaste videote järgi ning on koon-
danud kogu info ja nõuanded Face-
bookigruppi „AITAN KAITSTA 
– teeme koos varjevõrke!“.

Jaana Ratas rääkis, et sõjas pee-
takse käsitöövõrke isegi paremaks 
kui tööstuslikke, sest need on kir-
jumad, faktuursed ja rohkem päris 
looduse moodi. „Kamuflaaži mõte 
on lamedaid pindu võimalikult väi-
kesteks tükkideks murda. Üks kä-
siraamat soovitas, et pange sõrmed 
ruuduks ja rohu peale, siis te näe-
te, mitu protsenti on seal rohelist 
ja mitu pruuni. Nii suurendasime 
pruuni osakaalu oma rohelistes võr-
kudes,“ rääkis Ratas.

Ukrainlaste soovil on praegu teh-
tud just porise kevade toonides var-
jevõrke. „Me oleme loomingulised 
inimesed, algul mõtlesime, et teeks 
ikka natuke kevadrohelist kaselehe-
värvi sisse, aga saime aru, et tulemus 
peab olema ikkagi universaalne, 
need ei lähe mingisse ilusasse kohta, 
ikka porisele kaevikuservale. Aga 
me ei välista, et teeme ka linnakesk-
konda sobivaid toone,“ rääkis Anu 
Lensment. 

Jaana Ratas on käinud Haapsalus, 
Viljandis ja Pärnus varjevõrgu töö-
tubades võtteid õpetamas, kuid eest-
vedajate soov on, et talgud leviksid 
ise edasi: kui keegi on saanud võtted 
kätte, õpetab neid teistele.

Ratas rääkis, et Ukraina Kultuu-
rikeskuse kaudu saadi kokku ka uk-
raina naistega. „Algul nad istusid, 
nutsid. Näitasin neile ukrainakeelset 
Youtube´i videot sellest, kuidas ka-
muflaaži-võrke punutakse. Alguses 
võtsid nad käärid ja hakkasid kan-
gast lõikama, selle käigus nad elav-
nesid, hakkasid omavahel juttu aja-
ma, meeleolu tõusis. See oli imeline! 
See on käsitööteraapia: sa saad teha 
midagi kasulikku ja saad teha midagi 
oma kätega,“ kirjeldas Jaana Ratas.

Koostööd on tehtud ka Ukrai-
na sõjapõgenikke majutava hotell 
Dzingliga. „Esimest korda saime 
kokku eelmisel pühapäeval, sel pü-
hapäeval on nad kutsutud Tallinnas 
Pikale tänavale, kus käsitööliit kor-
raldab avalikult tänaval samuti var-
jevõrgu valmistamist, paneme üles 
punumisraami, see jääb Vene saat-
konnale üsna lähedale, Eesti Käsitöö 
maja ette. Meeleolud on ukrainlastel 
erinevad, suur mure on, et hotellis 
olemise aeg lõpeb,“ rääkis Jaana Ra-
tas. 

Võrkude tegemist aga jätkatakse. 
„Ilmselgelt on vaja neid võrke teha 
varuks. Oleme mõelnud ka sellist 
plaani, et hakkame tegema nii, et 
kaks Ukrainasse, üks Eestisse. Sest 
inimestel on hea tunne, kui saavad 

lisaks sellele, et kedagi aidata, teha 
ka midagi enda heaks,“ rääkis Anu 
Lensment. 

Materjali poolest sobib aluspõh-
jaks kõige paremini vanakooli mõr-
ralina, millele kinnitatakse kaitse-
värvides ribasid. Sobilikku materjali 
on annetanud nii eraisikud, Uuska-
sutuskeskus kui Kaitseliit.

Võrgu valmistamine on jõuko-
hane igale sõpruskonnale. „Tean, 
et Kilingi-Nõmme hooldushaiglas 
lõikavad ka pimedad kliendid kan-
garibasid, kõiki kaasatakse. Rääkisin 
ühe koolis töötava inimesega, kel oli 
mõte punumisraam panna ka kooli 
üles kasvõi selle tunde pärast, et ka 
lapsed saaksid olla kaasatud,“ rääkis 
Lensment „Vanemad prouad saa-
vad teha istudes, ei ole vaja mingeid 
erioskusi – kõik saavad aidata. Pool 
sellest tööst on Ukraina heaks, teine 
pool nende inimeste endi heaks, kes 
on oma 25 või sada eurot annetanud 
ja tahavad millegagi veel kaasa aida-
ta. Nendele on see psühholoogiliselt 
väga toetav ettevõtmine. Kõik, kes 
on käinud, on palju õnnelikumalt 
ära läinud, vaatamata sellele, et tee-
ma on raske.“

Rakveres on varjevõrgu val-
mistamise töötuba laupäeval, 2. 
aprillil kell 10-14 Juhan Kunderi 
Rahvakooli ja Inglise Aia koos-
tööna Aiakultuurikeskuse saalis 
(Niine 4). Eestvedaja Maia Sim-
kin rääkis, et materjali on juba va-
rutud, kuid kaasa palutakse võtta 
käärid.

Ka telemaja fuajees on püsti pandud raamid ja punutakse varjevõrke. Foto: Anu Lensment

Rein Rannap tuleb Prezioso kvartetiga Rakverre

6. aprillil kell 18 musitseerib 
Rakvere gümnaasiumis 
tunnustatud helilooja, 

laulukirjutaja ja pianist Rein Ran-
nap koos noore Prezioso kvartetiga. 
Tegemist on Rheinland-Pfalzi liidu-
maa sihtasutus Villa Musica sünd-
musega Saksa Kevad.

Prezioso kvarteti liikmed elavad 
Eestis, kuid nad on osa Villa Musica 
noorte talentide toetusprogrammist. 
Rheinland-Pfalzi liidumaa sihtasu-
tus on üks tähtsamaid kammermuu-
sika asutusi maailmas. Oma pro-
jektisarjas „Keelpillikvarteti labor“ 
toetab sihtasutus noori kvartette 
Saksamaalt, Prantsusmaalt, Belgiast, 
Tšehhist, Austriast, Lõuna-Koreast 
ja paljudest teistest riikidest.

Eesti Prezioso Kvartett on „Keel-
pillikvarteti labori” uusim liige, mil-
le muusikud on nii õpingute ajal kui 
ka meistrikursustel tuttavaks saanud 
saksa keelpillikvarteti traditsiooni-
dega. Seda kogemust süvendatakse 
järgmise paari aasta jooksul Villa 

Musica projektides.
Rakveres mängib kvartett esimest 

osa Johann Sebastian Bachi III Bran-
denburgi kontserdist ja Wolfgang 
Amadeus Mozarti D-duur Diverti-
mento KV 136.

Kava teises pooles kõlavad laulu-
kirjutaja, filmihelilooja ja džässpia-
nisti Rein Rannapi – Eesti crosso-
verite legendi – teosed. Rakveres 
saab kuulata tema kolme atmosfää-
rilist soolopala: fantaasiat „Hidden 
Emotions”, rondot „Rändlinnud“ ja 
toccatat „Post-truth world”.

Nagu pealkirjadki ütlevad, on 
Rannap olevikukriitilise pilguga 
rännumees klassikalise muusika, 
džässi ja maailmamuusika maailma-
de vahel. Sellest annavad tunnistust 
kaks suuremat teost klaverile ja 
keelpillidele kava lõpus: „Aja ja iga-
viku allegooriad” ning „Kosmosetu-
risti ajaveeb”.

Kontserti toetab Saksamaa Liit-
vabariigi Suursaatkond Tallinnas 
festivali Saksa Kevad raames ning 
toimub koostöös Rakvere Kultuuri-
keskuse ja Rakvere gümnaasiumiga.

Kontsert on tasuta. Annetusi ko-
gutakse Ukraina heaks.

Kuulutaja
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VÕTAME TÖÖLE:

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

TEENINDAJA TEENIB KUUS

813 €813 €

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

alates

kuni1100 !€1100 !€
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Info ja kandideerimine
TEGUTSEME KA TAPAL.

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 
pakub tööd 

HOOLDAJATELE ja 
REMONDIMEHELE. 
Info tel 5342 2248

OÜ Häcke Paide

PAKUN TÖÖD

• Pakun Rakveres tööd laserravi tegi-
jale, soovitav üksik naine, mitte suitse-
taja, väljaõppe ja majutuse võimalus. 
Tel 554 6490

• Otsime inglise keele õpetajat 4. ja 6. klassi 
lastele Rakveres. Info tel 514 1973

• Pakun mitmesugust tööd ehitusel, nii 
kogemustega töömehele kui ka ilma koge-
musteta töömehele. Kui on lisa küsimusi siis 
helista julgelt telefonile 5619 9994

• Otsin asjalikke mehi eramaja vun-
damendi ehituseks, võib ka ettevõte 
olla.  Objekt Rakveres, töö algus aprill! 
Tel 522 6500

• RTR Teenused OÜ võtab tööle veoauto
lukksepa, töökoht asub Moe külas. Tel 
506 1861

• Pakkuda tööd traktoristile! Omalt poolt 
pakume: motiveerivat töötasu, tasuta 
elamine, toetavat ja sõbralikku kollektiivi, 
stabiilset tööd aastaringselt. Vastu oota-
me: traktoristiload, vastutustundlikkust, 
farmis töötamise kogemust või valmidust 
õppimiseks. Alkoholi sõpradel palun mitte 
tülitada! Töökoht asub Soomes. Kui Sind 
see pakkumine kõnetas ja soovid rohkem 
infot: inglise- või soome keeles vestlemiseks 
helistage numbril +358 505117 721; eesti 
keeles +358 50550 6577

• Pakume tööd taksojuhtidele. Tel 
528 2659

• Pakume tööd poolhaagis-kalluri juhile, 
kindel töö Ida-Virumaal, töötasu 1800 €. 
Tel 501 0433

• Seoses töömahu suurenemisega võtame 
tööle CE-kategooria autojuhte rahvus-
vaheliste vedude jaoks. Marsruudid Ees-
ti-Rootsi-Soome-Eesti, Eesti-Soome-Eesti, 
Eesti-Soome-Venemaa-Eesti jne. Päevatasu 
alates 75 €. Tööle võimalik asuda kohe. 
Tel 501 9427 (Enno), mlktransport.info@
gmail.com

OTSIN TÖÖD

• Kogemustega C-kategooria jaotusvedu-
de tagaluugimees, remondivõimeline ootab 
tööpakkumisi Eesti sisevedudel, kehtiv digi-
kaart, ametikoolitus. Tel 5342 5932

KOOLITUSED

• 20.04 algab Rakveres kursus tõstuki-
juhtudele (aku, auto, teleaoop, hüdro, 
frontaal). Tel 523 1883/444 5866, kit.cut.
oy@gmail.com

Rahvusvaheline müügifirma
võtab tööle

TOOTEKONSUL ANDIT

Pakume hästi organiseeritud, vaheldusrikast ja

liikuvat tööd.

Võimalik ise planeerida oma tööaega.

Kandideerimise aeg 17.04.2022

CV palun saata aivelai20@gmail.com

TASUTA Koolitused 2022
Digioskuste algtaseme koolitus
04.04 - 26.05.2022 / 50 t, E ja N kell 18.30 - 20.00
Meeskonna juhtimine ja koostöö virtuaalplatvorme
kasutades 06.04 - 16.05.2022 60 t, kell 15.30 - 19.15 /
19.05 - 29.06.2022 60 t, kell 15.30 - 19.15 /
Pagari- ja kondiitritoodete reklaamfotod ja videoturundus
19.04 - 10.05.2022 / 26 t,T ja K kell 16.00 - 19.00
Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste puhastusteenindajate
täienduskoolitus , N kell 10.00 - 15.3014.04 - 26.05.2022 / 50 t
Savikrohvimine keskkonnasõbralikus ehituses
26.04 - 19.05.2022, / 32 tT ja N kell 17.00 - 20.00
Lihtsa reklaamvideo loomine Windows 10 videoredaktori
abil ,T ja N kell 16.00 - 19.00 /19.04 - 12.05.2022 32 t



Kuulutaja reede, 1. aprill 2022 TÖÖ / KOOLITUS 7

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 08.04 ja 27.04
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 05.04 ja 06.04
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 07.04 ja 21.04
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 01. - 07. aprill

Kohupiimakreem kisselliga
Alma
140 g / 3 sorti
Valio

SOODUSPAKKUMISED! 01. - 07. aprill

2.04
5.67 €/kg

2.58

1.58
1.98

1.84
4.09 €/kg

2.38

2.48
8.00 €/kg

2.98

Praetud kilu Briis
(kastmes)
270 g / 3 sorti

1.28
2.56 €/kg

1.68

0.98
6.53 €/kg

1.18

1.48
14.80 €/kg

1.84

Vürtsikilufilee
100 g
Viru Rand

Heeringasalat murulauguga
360 g
Viru Rand

2.64
7.33 €/kg

3.38

1.84
12.27 €/kg

2.18

1.44
5.33 €/kg

1.68

2.18
7.27 €/kg

2.48

2.48
3.14

Ukraina juust
(viilutatud)
500 g
Estover

1.38
13.80 €/kg

1.78

3.48
6.96 €/kg

4.28

Kohupiimadessert Jeppi
38 g / 4 sorti
Farmi

0.48
4.07 €/kg

0.68

0.58
16.57 €/kg

0.68

1.24
4.96 €/kg

1.48

1.34
14.89 €/l

1.68

0.19
5.00 €/kg

0.24

Krakovi vorst Valla
450 g
HKScan

Kreemjogurt Fantasia
(maasikalisandiga)
118 g

Piimatäidisega biskviitkook
Kinder Maxi King
35 g

0.98
1.18

7.00 €/kg

A+ A

Täislihaviiner
97% liha
310 g
Nõo

Kanaviiner
Maks & Moorits
500 g
Atria

Paprikalõige Rannarootsi
(viilutatud) 150 g

Kondenspiim Jaani
(suhkruga)
250 g

Heeringasalat peediga
360 g
Viru Rand

Juustupärlid
(suitsutatud)
100 g

Pasta singi-koorekastmes Mamma
300 g
Saarioinen

Kartulipallid Golden River
(külmutatud)
1 kg

Saaremaa või
(küüslaugu ja soolakristallidega)
150 g

Kodujuust Tere
300 g / 2 sorti

Pulgajäätis Magnum
Vegan Almond
90 ml / 72 g

Sinkvorst sealihast
(viilutatud)
140 g

Eineviiner
1 kg

A+ A A+ A 28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

14.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.58
4.14 €/kg

0.74

14.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

A+ A

1.24
4.13 €/kg

1.48

14.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
01. - 14. aprill

Üldpuhastusvahend Sanytol
(pihustiga)
0,5 l / 2 sorti

0.38
0.54

6.33 €/kg

4.58
5.98

15.27 €/kg

0.88
1.18

5.18 €/kg
12.98

20.98

0.58
0.78

14.50 €/kg

4.98
7.74

9.96 €/kg

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: B 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; 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, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
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, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
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; KOTKA KAUBAKESKUS, 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;A B A+ B A A+ A A B A+
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: A+Raplamaal: Harjumaal:
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, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
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, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. 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.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

Sarvesai Croissant
60 g
3 sorti

Premium india pähkel
(röstitud) 300 g
Germund

Juuksevärv L`Oreal
Excellence Creme
1 tk / erinevad

Geelkapslid Persil
(22 x 25 g) 550 g
2 sorti

Maapähkel Mogyi
(röstitud, soolatud)
170 g

Piiritusjook Aramis
V.S.O.P.
30%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kohv Jacobs Selection
500 g / 2 sorti

Kohvioad Jacobs
1 kg
2 sorti

Mopp Vileda
Super Mocio
1 tk

Varumopp Vileda
Super Mocio
1 tk

Nõudepesumasina kapslid
Finish Quantum
30 tabletti

Pesugeel Ariel
(20 pesukorda) 1,1 l
2 sorti

Pesugeel Ariel
(20 pesukorda) 1,1 l
2 sorti

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44 tk / 3 sorti

Niisked salvrätikud Pampers
52 tk / 2 sorti

Hügieeniside Naturella Ultra
al 14 tk / 3 sorti

Karastusjook
Coca-Cola
2 x 1,5 l
2 sorti

+2x0.10+2x0.10

1.98
2.74

0.66 €/l

GT vein Le Grand Noir
l13,5% 0,75

2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT vein Le Grand Noir
l13,5% 0,75

2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN kvaliteetvahuvein
Chic Barcelona
11,5% 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pesugeel Botanical
Origin
900 ml
2 sorti

KGT vein Franz
Hoffner Riesling
8,5% 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT & GT vein
Piccini Toscana
al 12,5% 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT & GT vein
Piccini Toscana
al 12,5% 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vatipadjad Elise
(ümmargused)
80 tk

Hambahari Oral-B
3D White 40
(medium)
1 tk

1.78
2.18

0.54
0.78

0.01 €/tk

2.28
11.40 €/l

3.08

Šampoon ja palsam Pantene
Aqua Light
al 200 ml

2.38
9.52 €/l

3.28

Tualettpaber Zewa Deluxe
3-kihiline
4 rulli

4.98
7.98

0.38
0.54

4.22 €/kg

4.28
5.98

Patareid Panasonic
Everyday
AA, AAA
7 + 3 tk / 2 sorti

Patareid Panasonic
Everyday
AA, AAA
7 + 3 tk / 2 sorti

2.98
4.98

0.30 €/tk
6.98

7.98

4.88
5.68

4.98
6.88

5.53 €/l

2.08
2.28

al 0.10 €/tk

Nõudepesusvamm McLean XL
10 tk

3.88
5.78

3.53 €/kg

2.28
al 2.58

4.56 €/l

8.48
11.28

0.39 €/tk

3.88
al 5.28

4.62 €/l

7.98
14.68

0.27 €/tk

1.14
1.84

0.11 €/tk

Niisked salvrätikud Huggies
All Over Clean
56 tk

1.24
1.64

0.02 €/tk

12.98
14.98

0.25 €/tk

1.44
al 1.78

0.03 €/tk

1.54
2.14

0.39 €/rull

Laste püksmähkmed Huggies
al 44tk
4 sorti

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

GT vein Le Grand Noir
l13,5% 0,75

2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT & GT vein
Piccini Toscana
al 12,5% 0,75 l  / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Viski Jack Daniels
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Kalvados Coquerel Fine
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kalvados Coquerel Fine
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kalvados Coquerel Fine
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

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

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

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Seep Palmolive
90 g / 4 sorti

Juuksevärv Syoss Color
1 tk
erinevad toonid

Juuksevärv Syoss Color
1 tk
erinevad toonid

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Juuksevärv Syoss Color
1 tk
erinevad toonid

Pesugeel Ariel
(20 pesukorda) 1,1 l
2 sorti

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.48
15.98

al 0.21 €/tk

Laste Püksmähkmed
Premium Care
(3, 4, 5) al 34 tk / 3 sorti

12.88
17.98

al 0.27 €/tk

Patareid Panasonic
Everyday
AA, AAA
7 + 3 tk / 2 sorti

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

28.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hambapasta Jordan Green Clean
al 50 ml
4 sorti

1.78
2.88

al 23.73 €/kg
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

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

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, 
vesi, soojusenergia, prügi, 
söögitegemise võimalust). 

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, 
vesi, soojusenergia, prügi, 
söögitegemise võimalust). 

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

MÜÜA

Lisainfo tel 5624 4605 
igor@sacito.eu

JÄRELMAKSU VÕIMALUS. TINGI! 

Maja Kandla külas, Saaremaal 
krunt 7200 m2, maja 92 m2. 

www.kv.ee/3205100

Soodushind 35 000 €
Vana hind 40 000 €

2-korruseline kortermaja Vändra 
alevis. Üldpind 1013 m2. 

www.kv.ee/2335034

Soodushind 53 000 €
Vana hind 65 000 €

Maja Kastre vallas Tartumaal.
Krunt  1300 m2.  

www.kv.ee/3367358

Uus hind 34 500 €
Vana hind 45 000 €

3-toaline korter Pärnu linnas, 
võimalus ehitada II korrus. 

www.kv.ee/3312421

Soodushind 70 000 €
Vana hind 83 000 €

Müüa 2-korruseline maja 
Tõrma külas, krunt 3500 m2. 

www.kv.ee/3134721

Soodushind 47 000 €
Vana hind 48 500 €

Soodushind 33 500 €
Vana hind 37 500 €

Aseri lähistel maja koos 
krundiga 1,4 ha. 

www.kv.ee/3362079 

Soodushind 40 000 €
Vana hind 45 000 €

2-korruseline maja Rummul, 
krunt 4600 m2. 

www.kv.ee/3353222

Soodushind 11 900 €

Kalana külas Põltsamaal 2-korru-
seline maja, krunt 2500 m2.  

www.kv.ee/3142474

Vana hind 12 500 €

Müüa Kaareperes remonti vajav 
korter, II k, rõdu.õhksoojuspump. 

www.kv.ee/3401456

Hind 15 000 €

Müüa Põltsamaa v  Vägari külas, 
2-toaline korter, keskküttega. 

www.kv.ee/3401447

Hind 13 500 €

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 

• Põltsamaal 2toaline, Vägari külas  
www.kv.ee/3390213

•  Põltsamaal Kamari külas  
www.kv.ee/3387961

• 1toaline korter Kaarepere (Jõgevamaa) 
www.kv.ee/3407133

• Anda üürile Loksa linnas I korrusel, 
2toaline korter. 
www.kv.ee/3381006

• Anda üürile Paide linnas, Ristiku täna-
val 2-toaline, III korrusel, rõduga korter  
www.kv.ee/3008574

Müüa Põltsamaa v Väike-Kama-
ris 2-toaline möbleeritud korter 

(ahik+õhksoojuspump).
www.kv.ee/3396689

Hind 15 800 €

KINNISVARA

• Kinnisvara ost/müük/üür. Pa-
kun tasuta konsultatsiooni, kuidas 
müüa või anda üürile oma kinnis-
vara turu parima hinnaga! Soovi 
korral teeme kogu töö teie eest ära. 
1. Eduka müügi- ja üüritehingute-
ga seotud asjaolude rakendamine 
ning müügi/üüri tehinguni kogu 
protsessi läbiviimine algusest 
lõpuni. 2. Dokumentatsiooni 
kontrollimine. 3. Profi fotode teos-
tamine. 4. Müügiplaani koostami-
ne. Võta julgelt ühendust kui Sul 
tekkis küsimusi. AIGAR - maakler/
konsultant. Tel 5853 1339, e-mail: 
aigar@konsultkinnisvara.ee

• Kiirelt müüa remonti vajav korter
Sääse 8-8. Tel 5671 8186

• Müüa 1toaline puuküttega korter
Rakvere kesklinnas (25 m2), vajab 
remonti. Hind 28 000 €. Tel 5347 3267

• Müüa ahiküttega 2toaline 41 m2

suurune korter, Pikk 37 Rakvere. Hind 
26 650 €. Tel 5034972, info@ko.ee

• Müüa Laekvere lähistel 2toaline
ahiküttega korter. Tel 5669 3339

• Müüa väiksem maja koos kõrval-
hoonega väga hea asukohaga Rakveres 
kesklinna lähedal, sobib ideaalselt 
kahele leibkonnale kuna hoovimajas 
2toaline elamine, garaaž 3-le autole, 
kinnistu 917 m2. Info tel 5342 5932

OST

• Ostan 1- või 2toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

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

• Ostan hoone või korteri. Pakkuda 
võib erineva valmidusastmega ob-
jekte Rakvere Pikal tänaval või selle 
lähiümbruses. Kinnisvaraportaalides 
pakutavaga juba kursis. Tel 551 1073

• Ostan maja või krundi maja ehitu-
seks Sõmeru alevikus. Tel 5550 1561

• Soovin osta maakodu Lääne-Viru-
maal, Rakverest max 25 km. Eelistame 
palkmaja, kuid oleme avatud ka teistele 
pakkumistele. Maja suurus alates 90 m2

ja krunt alates 7000-8000 m2. Hind max 
95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 ja 
5341 3042 või jannevalem@gmail.com

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mitte-
vajaminevad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

• Ostan garaaži Rakvere, Sõmeru, 
Kunda, Haljala piirkonnas. Sobivusel 
kiire tehing. Tel 515 0246

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

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

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Rakvere 
linnas. Üür 200 €. Tel 502 9052

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

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres, vesi 
õues. Üüri hind 120 € + kommunaal-
maksud, aiamaa. Info tel 527 0058

• Üürile anda 3toaline korter Kungla 
5. Kiire! Tel 5346 9414

ÄRIPINNAD

• Anda rendile HAMBARAVIKA-
BINET koos sisustuse ja tehnikaga, 
sertifitseeritud, täiesti töökorras, 
Rakveres bussijaama vastas Vilde 14. 
Vaata ka kuulutust www.uusmaa.ee. 
Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa väga heas korras VAZ 21051, 
1991. a, ÜV 08/2022. Info tel 5342 5932

• Müüa Toyota originaal valuveljed
uueväärsete suverehvidega 205-
55R16 ja 215-55R17 jooks suverehvid 
odavalt. Tel 5342 5932

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja 
maastureid igas seisukorras! Raha 
kohe kätte! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, mak-
san rohkem! Tel 5355 5848

• Ostan sõiduki alla turuhinna! Hind 
vastavalt automargile ja tehnilisele 
seisukorrale! Hind kuni 2000 €. Tel 
5682 2544

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks: www.
seisevauto.ee

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

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

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

• Ostan sõiduautosi, maastureid
ja kaubikuid igas seisukorras. 
Võib remonti vajada. Tel 5309 2650

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Mak-
san õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostan Jawasi, vene mootorrattaid ja 
mopeede. Tel 5632 3142

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võivad vajada remonti, olla 
seisnud, avariilised, heas korras, ro-
mud jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head 
hinda! Tel 5357 7108
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

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

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoremont ja rehvi vahetus; 
varuosade tellimine, müük ja
paigaldus. Pajustis, Naaritsa 3. 
Info tel 5627 3336

• Teostame autoremonti ja hooldust. 
Hind 20-25 €/h. JRV-Project OÜ. Tel 
5899 8894

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

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

• Veo- ja kolimisteenus, ka kolu 
vedu prügimäele. Tel 506 1547

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

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga.  Tel 
520 7616    

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust  ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 4298, 
5381 9930

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

EHITUSTEENUS

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

• Ventilatsiooni ja torutööd Lääne-Vi-
rumaal. Tel 5192 0913

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com

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

• Teostame kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites, 
siseviimistlus, parketi paigaldus, 
vannitoad jne. Fassaadid (soojus-
tamine, värvimine), vundamendid, 
katused jne. Santehnilised tööd.
Hinnad taskukohased, küsi julgelt 
infot tel 5808 5965

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

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

• OÜ Margolux pakub korterite re-
monti ja mööblipaigaldus teenust. 
Tel 5556 3558

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Sood-
sa hinnaga immutatud puidust 
piirded. Tehtud töödele arve ja ga-
rantii. www.kodupuit.ee Tel 5888 
9999

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 
3862

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 
5637 9871

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

• Teostame ehitus- ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilisitöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Väike fi rma teeb kõiki sisetöid, ka 
väiksema mahulisi (vannitoad, sau-
nad, maalritööd jne). Tel 5663 1230 

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

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

• Teeme igasuguseid lammutustöid. 
Tel 5891 6787  

• Kogemustega elektrik teostab erine-
vaid elektritöid. Hind kokkuleppel. 
Tel 5689 4149  

• Elektritööd, rikete kõrvaldamine. 
Tel 505 3971

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 
5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

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

• 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
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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

www.kuulutaja.ee

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 €)
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

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

OÜ Hä k R k

Pakun teenust mootorsaega.
Saen teie puud ja vajadusel 

lõhun ja laon.
Kohale tulen isikliku autoga 

Lääne-Virumaa piires.
Tunnitasuna 10 €\h, 
saab ka kokkuleppel.

Tel 5853 1290

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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Müün, paigaldan ja
 remondin õhksoojus-

pumpasid ja 
konditsioneere. 

Tel 502 4944

MUUD TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind ala-
tes 45 €/ööpäev. Rakvere piires 
transport tasuta. http://www.
saunatünn.ee. Tel 514 7518

• Vajan hekilõikus teenust (sirel, 
umbes 100 m). Tel 5396 5335

• Pakume oma klientidele ohtlike 
jäätmete ja elektroonika väljavedu 
kodudest (boilerid, elektripliidid, 
külmkapid, värvid, aerosoolid, õlid, 
akud jne) Lääne-Virumaa piires. Hin-
nad alates 15 €. Tel 5803 8559

• Hoolitseme Teie lähedaste 
haudade korrashoiu eest, küünla 
süütamisest kuni hauapiirde 
paigaldamiseni. Rohkem infot 
hauaroom@gmail.com või tel 
5638 9460/5346 5466, FB: OÜ 
Hauarõõm 

• Hauaplatside ja piirete ehitus. 
Hooldus. Graniidist hauatähised ja 
piirded. Tel 526 0804, OÜ Raneim

• Teostame liivapritsi ja kõrgsurve 
värvimist . Oleme liivapristimis apa-
raadiga ka mobiilsed ning teostame 
töid ka väljas pool maja. Rohkem infot 
Facebookist Janmarx OÜ või telefonil 
5614 5668. Asukoht Lääne-Virumaa, 
Rakvere vald, Kohala-Eesküla

• Teostame õhksoojuspumpade 
hooldust, remonti, paigaldust. Tel 
5683 5656

• Pakume halumasina teenust, hind 
15 €/tihumeeter. Tel 5390 0545

• Raamatupidamisteenus mikro- ja 
väikefi rmadele. Tel 529 6911

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

• Video-ja valvesüsteemide paigal-
dus. Tel 505 4386

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

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5672 7175

• Koristan kuurist, garaažist ja aia-
nurgast vedelema jäänud ja kasutu 
vanaraua. Pakkuda võib kõike. Tasuta 
ei taha, maksan raha. Tel 5342 6287

• Müüa 100 vinüülplaati. Tel 5803 
3383

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

• Müüa kaks 25 tonnist isotermilist 
mahutit, 2,8x5,2 m, sobivad vilja 
pikaajaliseks säilitamiseks, ei teki 
kondentsi või sauna ujulaks. Tel 5665 
9903

• Müüa malmradiaatorid, seest ja 
väljast puhtad. Tel 502 9052

• Müüa kasutatud mööblit: 2 köö-
gikappi kraanikausiga, elektripliit, 
lahtikäiv diivan, nurgadiivan. Tel 502 
9052

• Müüa kasutatud malmkamin nur-
gaga (tervete klaasidega )ja roos-
tevabast torust korsten. Eramaja 
korstna vahetus Rakveres. Info tel 512 
1999

• Müüa legaalne parabellum. Tel 
5825 0885

• Müüa 1943-44 aastakäigu rinde-
lehed (UUS RADA). Nõukaaegseid 
vene- ja eestikeelseid lasteraama-
tuid, tehnika ajakirju, postkaarte, 
marke, märke, kalendreid, tikutoosi-
etikette, vimpleid, vanu lauakellasid, 
fototehnikat, albumeid, ordeneid, 
CD, vinüüle, helikassette, lauanõu-
sid, raadioid, telefone ja kila-kola. 
Tel 508 6959

• Müüa nõukaaegseid töökorras kino-
projektorid (UKRAINA ja LUTŠ), palju 
fi lmilinte (8mm ELU), telefonikaarte, 
suveniire, šellak- ja vinüülplaate, 
helikassette, roostevabast õlleankru, 
vana mootorratas K-175A dokumen-
diga ja muud kila-kola. Tel 508 6959

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

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

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

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

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

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõu-
sid,- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid ja 
muud! Tel 5607 6805

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
teie küttepuud ja briketti ning vana-
raua ja muu kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju ukse, 
kruustangid, alasi ja muud garaaži 
raua kolu. Tel 503 1849

• Ostan murutraktori. Tel 5687 5845

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, pai-
galdab ja hooldab! Kui otsid 
õhksoojuspumpa küsi meilt pak-
kumist! Tasuta konsultatsiooni 
tel 5662 2050 või http://www.
rakverekliima.ee Lisaks nüüd 
müüme ja paigaldame õhk-vesi 
soojuspumpasid. Küsi pakkumist 
ka meilt!

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

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

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu ja toored, transport, koo-
rem 5-10 m3. Tel 505 1528
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Ostan pildil olevad esemed. Värvid võivad erineda. 
Pakkuge ka teisi Tarbeklaasi vaase ja karahvine. 

Tel 529 1288

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553       

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
sanglepp. Tel 5192 4320

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

• Müüa toored lõhutud küttepuud. 
Halu pikkus vastavalt kliendi soovile. 
Hinnad. Alates 60 �/ruum. Lääne-Viru-
maa, Väike-Maarja vald. Tel 5375 4750

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

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

 EHITUS

• Müüa liiva (kild kuni 10 t), vedu! 
Tel 520 7616  

• Müüa täite- ja ehitusliiva, mul-
da, kruusa ja killustiku. Tel 520 
7616   

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 
501 2905   

• Müüa teisaldatavad alumiiniu-
mist katuseredelid viilkatustele 
- erinevad mudelid ja pikkused. 
Redelid laos olemas, soodne trans-
port üle Eesti. Eritellimused kuni 8 
m pikkustele. Tel 503 8628

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

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)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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

METS

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.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 KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Va-
jadusel tükeldamine. Info tel 519 6628 
või 5354 3002

• Müüa Kungla Talu söögi- ja seemne
suurust kartulit „Gala“. Info tel 514 
1338

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

• Ära anda mulda täiteks, tasuta, asub 
Rakveres. Tel 5804 1396

• Müüa purustatud hobusesõnnikut. 
Tel 5557 2217

• Müüa hobusesõnnikut. Peenestatud 
ja pakendatud (60 L). Kohale toomise-
ga. Tel 520 1570

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

• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 5845

VANAVARA

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, 
fototehnikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid ja pal-
ju muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984 

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami ja kila-kola, 
viin ära teie mittevajalikud asjad jäät-
mekeskusesse. Tel 503 1849

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

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, medaleid, post-
marke, albumeid, vimpleid, ti-
kutoose ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-ser-
viise (ka üksikuid). Vanemaid 
naiste-meeste ehteid (kaelaehted, 
sõrmused, sõled, prossid, rinna-
ehted, mansetid). Huvitavad ka 
lauanõud, vaasid, karpidega lusi-
kad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad 
vanad asjad. Tel 5356 0761, Liina

TEATED

• Otsime inglise keele õpetajat 4. ja 6. 
klassi lastele Rakveres. Info tel 514 1973

kuulutused.kuulutaja.ee
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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 0.68 0.80

Roheline sibul kg 8.00

Till kg 12.00

Petersell kg 8.00

Küüslauk kg 10.00 12.00

Värske küüslauk (Egiptus) tk 1.00

Vaarika tomat (Poola) kg 5.00

Salatikurk (Poola) kg 3.50

Väike kurk (Poola) kg 4.00

Redis punt 1.00

Mugulsibul kg 2.50

Hapukapsas kg 2.50

Porgand, peet, kaalikas kg 1.50

Mustrõigas kg 2.00

Jõhvikad liiter 5.00

Maasikad (Kreeka) kg 5.00 6.00

Kultuurmustikad (Kreeka) kg 15.00

Õunad kg 2.50

Mesi kg 7.00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5.00

Värsked räimed ja kilud kg 1.50

HINNAD RAKVERE TURUL 
31. MÄRTSIL 2022.  

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

 Info tel 322 3877; 
turg@ogelektra.ee

Müügil uued ja 
vähe kasutatud riided!

Turu kaubamaja II korrusel!

Meeste juuste lõikus 10-15 €

 Naiste juuste lõikus 10-20 €

Keemiline kulmude 
ja silmade värvimine 6 €

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

Avatud:  E-R 9-17, L 9-14
Tule uudistama! Tel 526 9069

TEENINDAN ELAVAS 
JÄRJEKORRAS

TUTVUS

• Mees 65+ pikkusega 174 cm soovib
tutvuda lihtsa ja heasüdamliku naise-
ga. Tel 5828 3399

• 70+ naine Lääne Virumaalt tutvub
70+ mehega, kes on pikemat kasvu 
ja valmis meeldivaks püsisuhteks. 
Kevad on lootuste ja uute alguste aeg. 
Tel 5374 1840

• 70-aastane mees Tallinnast pikkuse-
ga 167 cm soovib tutvuda naisterah-
vaga, võib olla ka meeldivalt täidlane, 
palun ainult helistada tel 5694 3171

MUU

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad hin-
geabi, anname soovitusi. Vastame 
eraelu, tööd ja tervist puudutava-
tele küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min

Müüa Rakveres 
tervist kosutavat 

kasemahla! 
Kojuvedu! 

5-liitrises pudelis 
hind 6 €.

Tel 5300 3606

TÄNA MAAILMAS

1778: Ameerika dollar sai endale sümboliks $
Täna 244 aastat tagasi, 1. 
aprillil 1778. aastal mõtles 
ärimees ja finantsist Oliver 
Pollock välja märgi dollari-
le. See juhtus veel enne se-
da, kui dollarist sai Ameeri-
ka Ühendriikide ametlik 
rahvusvaluuta, mis juhtus 
1785. aastal.

Allan Espenberg

Oliver Pollock (1737-1823) emig-
reerus 23aastasena Iirimaalt Amee-
rikasse ja elas alguses Inglismaa 
koloonias Pennsylvanias ja kolis 
seejärel New Orleansi. Ameerika 
iseseisvussõja ajal (1775-1783) ostis 
ta hispaanlastelt relvi ja müüs need 
kasumiga edasi Ameerika patriooti-
dele.

Tol ajal kasutati Ameerika 
Ühendriikides aktiivselt makse-
vahendina Hispaania piastreid 
(dollareid, peesosid). Selle valuuta 
traditsiooniline lühend äripaberi-
tes oli tähtede kombinatsioon PS. 
Sissetulekusummade kirjutamisel 
pearaamatutesse hakkas Oliver Pol-
lock kasutama märki, milles olid 
omavahel ühendatud tähed P ja S – 
ta kirjutas S-tähe peale P-tähe. Aga 
mõni aeg hiljem hakkas ärimees aja 

kokkuhoiu mõttes kasutama märki, 
mis nägi välja nagu kahe vertikaalse 
joonega läbi kriipsutatud S.

Pollock esitas oma kontod USA 
kongresmenile Robert Morrisele, 
kes oli esimene, kes hakkas sellist 
dollarimärki 1778. aastal ka ametli-
kult dokumentides kasutama.

USA rahvusvaluutana kiideti dol-
larimärk heaks palju hiljem. Alles 
6. juulil 1785 kuulutas Ameerika 
Ühendriikide kontinentaalkongress 
dollari riigi peamiseks valuutaks. 
Ja 1792. aastal asutati Philadelphia 
mündikoda, kus vermiti esimesed 
Ameerika dollarid hõbemüntidena. 

Kaasajal on dollarimärk üks po-
pulaarsemaid sümboleid maailmas. 
Lisaks kõige levinumale tähendusele 
ehk USA valuutale on sellel sümbo-
lil ka muid kasutusvõimalusi. Esi-
teks kehastab ta Ameerika unistust, 
aga ka tarbimis- ja kommertsialisee-
rumiskultuuri ning aastakümneid 
tagasi võeti dollarimärk kasutusele 
isegi popkultuuris.

Teisi versioone 
dollarimärgi tekkimisest
Iga aasta 1. aprillil tähistatakse USA 
dollari sünnipäeva, sest väidetavalt 
kasutas Louisiana osariigi New Or-
leansi istandusteomanik ja kaup-
mees Oliver Pollock just sel päeval 
1778. aastal oma raamatupidamise 
dokumentides sümbolit, millest sai 
peagi dollari märk. Kuid tegelikult 
on veel mitu teist versiooni dollari-
märgi tekkimisest. 

Üldtunnustatud sümbolite süstee-
mis on dollari „väikevend“ ehk sent 
(inglise keeles cent) üsna loogiliselt 
esindatud väikese c-tähega, mille lä-
bistab diagonaal- või vertikaaljoon. 
Dollari puhul on sümboli tõlgenda-
mine palju problemaatilisem, kuna 
seal pole näha ladinakeelset D-tähte, 
ei suurt ega väikest. Nii ongi dolla-
rimärgi tekkimise kohta liikvel palju 
erinevaid variante ja teooriaid. 

Üheks kõige levinumaks, kuid 
tõest väga kaugelolevaks, on ar-

vamus, et dollarimärgi kaks verti-
kaalset joont on muudetud U-täht 
ja sümbol ise tähistab Ameerika 
Ühendriike (United States). Nii 
selgitas dollarimärgi päritolu kirja-
nik ja filosoof Ayn Rand oma 1957. 
aastal ilmunud romaanis „Atlas 
Shrugged“. Paraku ameeriklanna 
eksis: kuni 1776. aastani eksisteeris 
riik Ameerika kolooniate nime all 
ning dollarimärki kasutati juba enne 
ametlikku iseseisvusdeklaratsiooni 
ja nimemuutust. 

Mõned eksperdid püüavad selgi-
tada dollari märgi päritolu Suurbri-
tannia naelsterlingiga. See sümbol 
tekkis enam kui 1200 aastat tagasi 
anglosaksi ajalooperioodil. Va-
na-Roomas kasutati massi mõõtmi-
seks pikka aega mõõtühikut „libra“. 
Kui anglosaksid hakkasid Briti saar-
tele kolima, laenasid nad selle süm-
boli brittidelt, kes olid pikka aega 
olnud roomlaste võimu all. Peagi 
hakati librat kasutama rahaühiku-
na, üks libra võrdus naela hõbedaga 
(0,45 kg). Ülestähendustes kasutasid 
anglosaksid ka tähte L, 17. sajandil 
omandas sümbol oma tänapäevase 
kuju: suur L-täht kursiivis ühe või 
kahe horisontaalse joonega. Paljud 
inimesed arvavad, et analoogselt 
Briti naelaga saab tähti „U“ ja „S“ 
dešifreerida kui „units of silver“ (hõ-
bedaühikud).

Teine teooria viitab seosele dol-
larite ja Hispaania peesode vahel. 
Ka tänapäeval on peesol kujutatud 
lintidega läbi põimunud Herakle-
se sambaid, mis iidsete uskumuste 
kohaselt raamistasid maailma äärt 
– Vahemere ja Atlandi ookeani ris-
tumiskohta Gibraltari väina ääres. 
Varem oli lindil moto „Non plus 
ultra“, mis tõlkes tähendab „Mitte 
enam kaugemale“. Pärast Kolumbu-
se ja teiste meresõitjate avastamisi 
asendati see kiri fraasiga „Plus ultra“ 
(Veel kaugemale). Mõned inime-
sed näevad, et lindistatud Heraklese 
sambad meenutavad väliselt väga 
dollarimärki, millel horisontaalsed 

sambad muutusid kaheks vertikaal-
seks jooneks. 

On olemas 
ka „orjaversioon“
Samuti eksisteerib oletus, et dollari 
sümbol pärineb arvust 8, mida kasu-
tati Hispaania peesodel, mis võrdus 
8 reaaliga, ning segaduse vältimiseks 
lisati kaks vertikaalset joont.

Ühe teooria järgi pärines S-täht 
hispaaniakeelsete sõnade „dollar“ 
ja „peeso“ mitmuse lõpust (dolares 
ja pesos). S-sümboli kohale kirju-
tati U-täht (esimene täht lühendist 
USA), et eristada Ameerika dollarit 
teiste riikide dollaritest. Aja jooksul 
lihtsustati U-tähe kirjutamine ka-
heks vertikaalseks jooneks (U-tähe 
alumine osa kadus) ja hiljem üheks.

Müstiliste teoste autorid osuta-
vad, et märk tähistab vabamüür-
laste tähistust kuningas Saalomoni 
templile ja selle kahele sambale. 
Eksisteerib ka nn „orjaversioon“, 
mille järgi võib dollarimärgiks 
olla kujutis jalapakust, mille külge 
olid orjad aheldatud, ja teisenenud 
S-tähest, millega algab sõna „ori“ 
(inglise keeles „slave“; ladina keeles 
„servus“). 

Aga sõna „dollar“ ise pärineb 
suure tõenäosusega 16. sajandist ja 
saksakeelsest sõnast „taaler“, mis on 
saadud Joachimstaler münze (Püha 
Joachimi oru münt) lühendamisel ja 
mis oli peaaegu 400 aastat kasutusel 
Euroopas. 1520. aastal hakati Böömi 
kuningriigis (Tšehhimaal) vermima 
münte, kasutades selleks Joachim-
stali kaevanduste hõbedat. Mündid 
ise said hüüdnime „Joachimstaler“ 
või lihtsalt „taaler“. Aja jooksul levis 
see nimi kogu Euroopas.

Selle rahaühiku variandid erine-
vates riikides olid: tallero Itaalias, 
dalero Hispaanias, daler Skandi-
naavias, talari Etioopias, daalder 
Madalmaades. Just daleri Taani 
versioon rändas Põhja-Ameerikasse 
esimeste sisserändajate taskutes ja 
keeltes. 
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Teose koostaja, toimetaja, kirjastaja, kaasautor, külavanema intervjueerija ning Toolse päästja. 
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Rakvere Teater
1.04 kell 19 „Kuni ta suri” Laekvere Rahvamajas, lav. Peeter Raudsepp
2. ja 7.04 kell 19 “Rosmersholm” s/s, lav Peeter Raudsepp
2.04 kell 19 “Algus” v/s, lav Tiina Mälberg
5.04 kell 14 “Sirli, Siim ja saladused” s/s, lav Mari Anton

Biore Tervisestuudio
Rakveres, Laada 5
9.04 Tervendaja Volli vastuvõtt
Registreerimine tel 501 7960

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Kriisipsühholoogia koolitus-infopäev toimub 10. aprillil kell 11 Lääne-Vi-
rumaa Keskraamatukogu saalis (liftiga 4 korrusele). „Kuidas  kriisis ini-
mest toetada?“
1. Mis on psühholoogiline kriis?
2. Sisemine kriis ja väline kriis –  sõda ja psühholoogilised traumad.
3. Kuidas suhelda inimestega, kes on kriisis jne.
Koolituse läbiviija: Anneli Salk (koolitaja, psühholoog)
Osavõtust teatada 7. aprilliks ühingute juhtidele või Lääne-Virumaa Puue-
tega Inimeste Kotta tel 5342 9043, omaosalus 7 € (kohvipaus) üle kanda 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arvele: EE661010502002891006 
(SEB Pank AS).
Tulge kuulama!

Toolsest ilmub aprillikuus raamat

M arek Vahula 
on ette võt-
nud Lahemaa 

põhjaranniku külalu-
gude sarja koostamise 
ja kirjastamise. Esimene 
raamat ilmus jaanuaris 
2018 ja kandis tiitlit „Le-
tipea ja Lood“,  Nüüd on 
järg Toolse käes. Esitlus 
on jüripäeval, 23. aprillil 
algusega kell 13 Karepa 
rahvamajas. 

Marek Vahula ütles, et 
raamatus on juttu Toolse 
päästmisest (Marek Va-
hula), Toolse külast (He-
li-Anneli Villako), Toolse 
lossist (Heli-Anneli Villako), Toolse looduskaitsealast (Anneli Kask), in-
tervjuu külavanem Kaire Rapuriga, Toolse jõe saladusest (Andres Tõnis-
son), Uhtju saartest (Andres Tõnisson) ning rohkelt fotosid neljalt auto-
rilt. 

Vahula hinnangul on see raamat sobiv lugemisvara giididele, reisisaat-
jatele, ajaloo-koduloo-kultuuriloo ja loodusloo huvilistele ning kohalikele 
elanikele.

Kuulutaja

Fragment raamatu „Toolse ja Lood“ kaanest.

Teose koostaja, toimetaja, kirjas
külavanema intervjue

ning Toolse päästja
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Toolse ja Lood

M a r e k  V a h u l a
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„Rahva teener“ ehk muinasjutust sai päris elu
Ukraina teleseriaali „Rahva 
teener“, kus peaosas on 
Ukraina praegune presi-
dent Volodomõr Zelenski, 
saab vaadata praegu mit-
mes riigis ja mitmest kana-
list. Seda sarja ei ole piinlik 
vaadata ja nalja saab kuh-
jaga.

Margit Adorf

Eestis on juba varem olnud võima-
lik (ja on ka praegu) vaadata sarja 
näiteks Netflixist, Elisa Elamusest ja 
Soome Yle1 kanalilt. Alates järgmise 
nädala teisipäevast, õhtuti kell 20.30 
on sari vaadatav ka TV3 kanalil. 

Sarja toodeti kolm hooaega, aas-
tail 2015-2019 ja kuna 2019. aastal 
Ukrainas presidendikampaania al-
gaski, jäi sarja tegemine katki. Li-
saks on ka täispikk komöödiafilm 
„Rahva teener 2“ (2016), kus on 
kasutatud osaliselt teise hooaja sisu, 
veidi muudetud kujul, ehk siis film 
on adaptsioon sarjast, mitte otseselt 
täiesti uus ja originaalne. 

Netflixist saab näha vaid esimest 
hooaega ja sealt ma mitu osa olen 
jõudnud ära vaadata ning julgen 
soovitada. Päris kogu aeg väga nal-
jakas ei ole, aga on siiski kohti, mis 
naerutavad küll ja kuhjaga. Seda 
sarja ei ole piinlik vaadata. Arvan, 
et ka mitte valus, kuigi eks natu-
ke ikka vaatajat kripeldab, et teised 
seal praegu sõdivad aga mina vaatan 
lihtsalt filmi. Või et neid kohti enam 
sellisel kujul ei olegi olemas. 

Siiski – pole paha praegustes olu-
des ukraina poliitilise satiiri sarja 
vaadata ja näha, kuidas seal on ku-
jutatud oligarhe, Putinit, korrupt-
siooni, parlamendi tööd. Selleks, 
et naljadest aru saada, ei pea olema 
suur poliitikahuviline, palju on 
universaalselt arusaadavat, inim-
likus mõõtmes naljakat tögamist 
ja sooja huumorit. See ei ole must 
komöödia, kus vaid valus ärapane-
mine. Näiteks on koomiline koht, 
kus värske president jalutab par-

lamendisaali ja millega tegelevad 
parlamendi liikmed? Neil on käsil 
kobar-käsikähmlus. Eestis oleks 
see ehk mõeldamatu, aga suurema 
temperamendiga riikides on seda ju 
nähtud küll ja küll, kus poliitikud 
üksteisele kättpidi kallale lähevad. 
Või siis see, kuidas eelmine presi-
dent kuidagi ei taha oma „troonist“ 
loobuda. 

Sarja peategelaseks on tavalise 
kooli ajalooõpetaja Vassili Petrovitš 
Goloborodko, kes on tuntud kui 
südametunnistusega mees, süsteemi 
suhtes mässuline, võimukriitiline. 
Poolenisti vastu tema tahtmist esita-
vad õpilased ta presidendikandidaa-
diks, kuna samal ajal on käimas pre-
sidendivalimised. Tänu viraalseks 
muutunud Youtube´i videole, kus 
õpetaja kirglikult ja ohtrate vande-
sõnade saatel süsteemi kirub, ta või-
dabki kõigile üllatuseks valimised. 

Presidendiks saamisest algab koo-
miliste juhtumite jada, millesse on 
pikitud nii poliitilist satiiri kui ka 
situatsioonikoomikat. Mida sa teed, 
kui sinu poeg on üleöö riigi täht-
saim mees? Kas piss lööb pähe? Ja 
kuidas veel! Kuidas aga käitub seni 
üsna vaestes oludes kasvanud taga-

sihoidliku õpetajapalgaga rahul ol-
nud mees presidendina? Ega temalgi 
ole kerge üleöö süllesadanud tiitliga 
harjuda. 

Sari on ukraina ja vene segakee-
les, nii et isegi kui te oskate vene 
keelt, siis puhtalt selle pealt te ei saa 
ilma abistavate tiitriteta hakkama. 
Üleminekud on sujuvad, vahepeal 
on jutt vene keeles, siis ukraina 
keeles, samas stseenis võib kuulda 
korraga mitut keelt, ja eks ilmselt 
elu Ukrainas seni nii on ka käinud. 
Keelte omavaheline segunemine on 
teistsugune kui Eestis eesti ja vene 
keele rääkimine, võiks öelda, et 
sümbioos on suurem. 

Seetõttu oli mul veidike raske 
Netflixi pealt seda vaadata, kuna 
häiris, et kohati nagu sai vene kee-
lest aru aga siis üldse mitte ja pidi 
ikkagi kogu aeg alt inglise keeles 
tiitreid lugema. TV3-st on selles 
osas kindlasti mugavam vaadata, kui 
tiitrid on eestikeelsed. Netflixi eeli-
seks on aga see, et saab osasid järjest 
vaadata nii palju kui süda lustib, ei 
pea nädalaks ootele jääma. Keda 
väga huvitab, siis otsisõnaga „Слуга 
народу“ saab Youtube´ist leida ka 
teise ja kolmanda hooaja osad. 

Telesarja tootis Zelenski asutatud 
stuudio Kvartal 95. 2017. aastal loo-
di Ukrainas aga telesarja nimeline 
partei Rahva teener (Слуга народу), 
nii et algselt naljakast ideest hak-
kaski välja kasvama poliitiline lii-
kumine, mille sõnumiks oli võitle-
mine korruptsiooniga ja mis seisis 
sarnaste põhimõtete eest, mille eest 
seisab ka sarja kooliõpetajast presi-
dent. 2019. aasta parlamendi vali-
mistel võitis see partei ülekaalukalt, 
Ülemraadas saadi 254 kohta 450st 
(124 ühemandaadilist ja 130 ring-
konnakohta). Igal juhul on „Rahva 
teener“ kui teleseriaal väga huvitav 
fenomen, sest eks saab vaielda selle 
üle, kas enne oli muna või kana – 
kas enne oli mõte teha kaval presi-
dendikampaania telesarja näol või 
oli ikkagi enne teleseriaal ja siis alles 
idee päriselt kampaaniat teha. 

Sarja kooliõpetajast presidendiks 
saanud Goloborodko on oma üles-
annete kõrgusel. Volodomõr Ze-
lenski, kes nüüd reaalselt riigi ees-
otsas ja mitte enam võtteplatsil, on 
seni näidanud seda, et ta on riigile 
hea president. Arukas, elujõuline ja 
võitleja hingega. Mis aga peamine – 
armastab oma kodumaad. 

Volodomõr Zelenski teleseriaalis „Rahva teener“ kehastab kooliõpetajat, kellest sai president. Täna on ta oma rahvast Ukraina presiden-
dina teenimas sõjas.  Foto: Pressimaterjalid

23.04 Rakvere Teater
06.05 Haljala Rahvamaja
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Heitgaaside mõõtmine
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