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Biore Tervisestuudio (Laada 5, Rakvere)
9.02 Tr ihholoogi peanaha ja juuste uuring
17.02 Tervendaja Volli
10. ja 17.02 Tervisetestimine- Eve Heinmets
Iga esmaspäev: seljaabi-kiropraktika – Artur Grigorjan
Iga teisipäev: nõelravi – Arina Grigorjan

Rakvere Teater
4.02 kell 19 Viimane etendus! „Charlotte Löwensköld“ s/s, lav. Urmas 
Lennuk
5.02 kell 19 „Suvitusromaan“ s/s, lav. Aare Toikka
5.02 kell 19 „Kasvatushoone“ v/s, lav. Hendrik Toompere
8.02 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. Helen Rekkor
9. ja 10.02 kell 19 Lisaetendused! „Tavaline ime“ s/s, lav. Eili Neuhaus

Võõrsil jääd võõraks
Dokumentaalfilm 
„Kaks tundi õnneni“ on 
valus vaatamine, või-
malik, et ka silmiavav, 
sest filmi autor Monika 
Siimets näitab publiku-
le seda, mis tavaliselt 
jääb varju – seda, mida 
võõrsile kolimine teeb 
eestlaste lastega.

Margit Adorf

Kahtlemata on see film ol-
nud raske ettevõtmine, sest 
tööd selle kallal alustati juba 
seitse aastat tagasi. 2015. 
aastal pöördusid Siimetsa 
poole antropoloogid, kes on 
aastaid tegelenud migrat-
siooni uurimisega. Neil oli 
idee, et rände teemast on 
vaja teha ka dokumentaal-
film. Päris filmimiseks läks 
2018. aastal, kuid seetõttu 
sai ka suurem osa filmist 
juba 2020. aastaks üles võe-
tud, nii et filmist on täieli-
kult puudu pandeemia osa. 
Mis sai pandeemia ajal nen-
dest eestlastest, kes hotelle 
koristasid? Tööd ju enam 
polnud. Kas nad jäid sinna 

või tulid tagasi?
Filmi näinuna arvan ma, 

et ei tulnud sealt keegi ta-
gasi. Minu jaoks jäi väga 
eredalt kõrvu kajama, et 
filmis muudkui õhati selle 
järele, kui tore on Eesti, üks 
nimetas seda parimaks ko-
haks maailmas, lausa para-
diisiks… aga tagasi ei tulnud 
ikkagi keegi. Eesti on nen-
de naiste jaoks nagu mingi 
kättesaamatu iidoli armas-
tamine, nad tahavadki selle 
järele ainult õhata, aga kui 
see armastatu ühel päeval 
uksele koputaks ja ütleks, et 
paneme leivad ühte kappi, 
siis oleks uih ja aih, ei mis 
nüüd mina… 

Siimets on oma filmi-
le autorina valinud selgelt 
melanhoolse ja traagilise 
raamistuse, mida rõhutab 
kurblik muusika, halli ja 
vihmase ilmaga filmitud 
kaadrid, lumes ja pimedas 
filmitud stseenid. Rusuv 
meeleolu domineerib ja kui-
gi filmis on siiski vähemalt 
ka üks mees, kes ütleb, et ta 
on rahul ja ta on õnnelik ja 
uhke selle üle, mida ta teeb 
(Lapimaa ettevõtja), siis 

valdavaks tooniks on ik-
kagi nukrus, mille elavaks 
kehastuseks on Eesti Keele 
Õpetaja.

Eesti Keele Õpetaja on 
kõrvuni isamaasse armunud 
ja ta on Soomes oma mis-
siooniks võtnud selle, et sin-
na kolinud lapsed ei unus-
taks eesti keelt. Paraku on 
ka selliseid lapsevanemaid, 
kes pigem ei ole üldse hu-
vitatud sellest, et laps eesti 
keelt õpiks, sest võõrsil jääd 
võõraks, kui ei võta omaks 
sealse maa kombeid. 

Osad eestlased integree-
ruvad uuel maal sedavõrd, 
et ei räägi enam koduski 
eesti keelt, lastel on Eestist 
üsna väärastunud pilt, nad 
pole seal aastaid käinudki 
või siis kui käivad, ööbivad 
paar päeva hotellis ja tule-
vad ruttu tagasi. Eestis pole 
enam midagi, mis neid siin 
hoiaks. Üks ehitaja ütleb, et 
tal on Eestis lapsed ja see on 
ka ainus põhjus, miks ta seal 
käib. Mis sellest mehest sai, 
kui saabus pandeemia? Kas 
ta oma lapsi vaatamas käis? 
Me ei saa seda teada.

Eesti Keele Õpetaja igata-

hes on oma õpilastele sageli 
nagu pereliige, sest Soome 
kolinud vanemad on kogu 
aeg tööl, neil ei ole mitte 
ainult üks, vaid vähemalt 
kaks töökohta ja kui saabub 
vaba päev, siis nad ei igatse 
muud, kui vaid jalad seina-
le visata ja telekat vaadata. 
Lapsele surutakse raha pih-
ku ja öeldakse, et vaadaku 
ise, kuidas hakkama saavad. 
Pole hooliva pere tunnet, nii 
kirjeldab õpetaja, kes ise küll 
Eestis suvel käib ja muudkui 
Eesti järele õhkab, aga tagasi 
pole tulnud temagi. 

Teismelisi lapsi on filmis 
portreteeritud mitmel kor-
ral, ja läbi nende joonistubki 
kõige eredamalt majandus-
paguluse traagika. Näib, et 
vanemad on neil valdavalt 
sellised, kes lastest lihtsalt 
üle sõidavad. Öeldakse paar 
tundi ette, et nüüd sõida-
me ära ja nii on. Ema ütleb 
pojale suu sisse, et temal on 
Soomes parem olla ja nii 
on. Teine ema guugeldab 
naerdes koos tütardega ees-
tikeelset sõna, sest see ei tule 
enam meelde. Tütred on 
tal aga sellised, kes ei taha 
Eestist midagi kuulda ja ar-
vestades seda kui soomestu-
nud nad on, siis arvatavasti 
õigesti teevad. Keegi ei oota 
niisuguseid soome mammi-
sid tagasi. Nad ei ole enam 
omad. Omad ei ole enam 
omad.

Kõige tragikoomilisem 
on aga üks südikas daam, 
kes aina õhkab Eesti järe-
le ja kiidab kui hea siin on 
elada, lõpuks pisarsilmil ka 
Soomest lahkub, tagasi Ees-
tisse. Muudkui kiidab, kui 
tore ja mõnus ja ideaalne 
on Eesti… Ja siis mõne kuu 
pärast pakib kohvrid, et taas 
kodumaa tolm jalgelt püh-
kida. Ema istub, käed rüpes, 
midagi teha ei saa, tütar 
pole kuskil rahul, omaen-
da perfektne Eesti ei kõlba. 
Täisealise lapselapsega eesti 

keeles enam rääkida ei saa, 
sest ta lihtsalt ei oska. Tü-
tart näeb vaid läbi hakkiva ja 
sahiseva arvutiekraani, kus 
kostuvad kiljatused, et küll 
on Islandil kaunid päikese-
tõusud, kuid näha on sellest 
vaid tumedaid moondunud 
varje… 

Filmi ainsaks tasakaalus-
tavaks tegelaseks on mees, 
kes läks Lapimaale ja kes 
enda kohta ütleb, et seal, 
kus teised näevad takistu-
si, leiab tema võimalusi. Ja 
tõepoolest – temast on saa-
nud Soomes ettevõtja, ta on 
pisikesele Lapimaa külale 
andnud lisaväärtuse, kasva-
tab põhjapõtrasid ja paistab 
olevat eluga igati rahul. Kui-
gi, mingi nukker alatoon on 
siiski ka temas.

Kuigi ma olen siin pikalt 
muljetanud erinevatest te-
gelastest, julgen kinnitada, 
et ega te ei saa sellest filmist 
õieti mitte mingit aimu, 
kuni seda pole oma silmaga 
vaadanud. See on mõtlema-
panev ja ilmselt ka silmia-
vav. Siin omakeskis võib ju 
mõelda nendest, kes on ära 
läinud, et neil on kindlasti 
parem või et neil kindlasti ei 
ole seal parem, aga oma silm 
on siiski kuningas. „Kaks 
tundi õnneni“ on film, mis 
viib vaataja sellele maail-
male lähemale, mida ma-
janduspagulased elavad. Kas 
või kui palju nad seal õnne-
likud on, kas nad seda isegi 
teavad. 

Ma siiski loodan, et need, 
kes on tulvil Eesti-igatsust, 
need lapsedki, ühel päeval 
siiski tõesti kätte võtavad 
ja tagasi tulevad. Ja et meie, 
siinelanud, oskame neid ta-
gasi võtta. Vähemalt need 
lapsedki, kes on lihtsalt ära 
viidud ja kes igatsevad ta-
gasi, võiksid tulla. Ja osata 
rahul olla. Aga ehk on vaid 
nemadki õppinud vaid igat-
sema ning alati jääb õnnest 
veel natuke puudu…

Kohvripakkija on naine, kes nimetab Eestit maapealseks paradiisiks, kuid ometi miskipärast ei suuda siin 
elada. Foto: Pressimaterjalid
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Gardenistase nime taga on nii kodused 
kümblustünnid kui avalikud mänguväljakud
Lääne-Virumaal Vinnis on 
kuus aastat tegutsenud ette-
võte, mis projekteerib ja pai-
galdab avalikke mänguvälja-
kuid-välijõusaale üle Eesti ja 
kelle abil jõuavad nii aiama-
jad, kümblustünnid kui män-
gumajad koduaedadesse.

Katrin Uuspõld

Taimo Kaldma töötas kunagi Hol-
landi ettevõttes, mis tarnis Eesti 
poekettidele mänguväljakudetai-
le: liumägesid, kiikesid, spetsiifilisi 
kinnitussüsteeme. „Nägin, et Eestis 
müüakse neid tooteid väga kallilt. 
Näiteks plastikust väike laste liu-
mägi maksis siis üle 150 euro, täna 
saab selle kätte 60 euroga, kuna 
konkurents on suuremaks läinud. 
Tol ajal mõtlesin, et teeks oma et-
tevõtte, hakkaks ise tooteid maale 
tooma ja mänguväljakuid kokku 
panema, sest siis, kuus aastat taga-
si, ei olnud eriti suurt valikut laste 
mänguväljakute osas,“ rääkis Taimo 
Kaldma.

Ta tegi mõtte teoks ja sündis ette-
võte K-wooden Production Grupp 
OÜ. Nii kontoriks kui töökojaks ja 
laoks leidis ta sobilikud ruumid Vin-
nis – omal ajal tegutses seal metalli-
töökoda. Ta kaasas projekteerijad, 
aasta otsa nuputati ja tehti etteval-
mistusi ning tuldi siis turule.

Kaubamärgiks sai välja mõeldud 
Gardenistas. „Kuna võtsime fooku-
sesse aia – nii avaliku aia mänguväl-
jakuna kui väiksemas mõttes kodu-
aia, siis sai selline nimi. Mõte oli al-
gusest peale ka ekspordile, seepärast 
välismaise kõlaga nimi, mis seostub 
aiaga ja ka meie veebileht on www.
gardenistas.eu – võtsime Euroo-
pa Liidu domeeni,“ selgitas Taimo 
Kaldma.

Osaleti avalike mänguväljakute 
hangetel, toodi Ukrainast välijõu-
saale ja mänguväljakuid ning pai-

galdati üle Eesti. „Algul me tootsi-
me ka Vinnis oma töökojas detaile 
ning panime mänguväljakuid kok-
ku. Ühel hetkel saime aru, et kõike 
teha ei saa, otsustasime, et me ise 
tootma ei hakka, vaid toome sisse 
ja paneme kokku,“ rääkis Taimo 
Kaldma.

Ettevõtja tunnistab, et õigete töö-
tajate leidmine oma meeskonda on 
väga raske. „Nagu õige elukaaslase 
leidmine enda kõrvale! Aga kõik on 
leitud. Täna töötab kontoripoolel 
kolm inimest ja projekteerija, lisaks 
kaks meistrite meeskonda, üks tege-
leb eraklientidele tööde paigalduse-
ga, teine avalike mänguväljakutega,“ 
rääkis ta.

Mänguväljakud 
lastele ja vanematele
Taimo Kaldma tõdeb, et mänguväl-
jakute olukord on Eestis seinast sei-
na. „Olen näinud avalikku mängu-
väljakut, kus segamini on koduseks 
kasutamiseks mõeldud elemendid 
ja avaliku mänguväljaku atraktsioo-
nid. Lasteaedades-koolides nõutakse 
avaliku sertifikaadiga jõulinnakuid, 
ei tohi olla erasektorile mõeldud 
tooteid,“ selgitas Kaldma. Oluline 
erinevus kodukasutusse ja avalikku 
kasutusse mõeldud mudelite vahel 
seisneb vastupidavuses ja materja-
lierinevuses.

Kaldma toob näiteks, et koduka-
sutajale mõeldud kiige iste on val-
mistatud plastikust, kandevõimega 
kuni 50 kg, aga avaliku kiige istmel 
on sees metallplaat, servas kum-

miääris, kandevõime 100+ kg ja elu-
iga 10 aastat. 

Üks mänguväljakuid, mille pro-
jekteerimine ja lõpptulemus nende 
ettevõttele eriti huvitav tundus, 
asub pealinna lasteaias: suur laev, 
30m pikk 4m lai. „Seal saab mängida 
laevaga seotud rollimänge, on liu-
mäed, ronimisseinad, peidukohad, 
tornid, tegevusseinad roolirataste-
ga,“ loetles Kaldma.

Lääne-Virumaal on nad paigal-
danud jõulinnakud näiteks Lepnale 
ja mitmeid Vinni valda, esimene ja 
siiani toimiv mänguväljak on Vin-
ni-Pajusti gümnaasiumi juures.

„Kui täna paigaldada kaasaegne 
mänguväljak, siis paari-kolme aasta 
pärast on see juba vana, sest tulevad 
uuemad ja ägedamad mudelid pea-
le,“ rääkis Kaldma. „Olen tähelda-
nud, et suurtes linnades vahetatakse 
paari-kolme aasta tagant mängu-
väljakud välja. Need ei ole katki ega 
roostes, vaid tahetakse lihtsalt veelgi 
kaasaegsemat. Tõenäoliselt see vana 
väljak renoveeritakse ja saadetakse 
uues kohas teisele ringile.“

Iga mänguväljak vajab kord aastas 
hooldust, liikuvad osad kontrolli-
mist ja vajadusel väljavahetamist, 
puit värskendamist. „Kui viis aastat 
tagasi oli viimistluseks lakk ja värv, 
siis täna on õli,“ märkis Kaldma. „Ja 
kui vanasti oli mänguväljaku puhul 
põhilised elemendid kiik ja liumägi, 
siis nüüd ronimisvõrgud ja tunnelid, 
spiraalliumäed, püramiidid – fantaa-
siat on rohkem kasutatud.“

Kui on ühendatud jõuväljak ja 

mänguväljak, on mõeldud erine-
vatele vanusegruppidele, siis on ka 
väljaku kasutamine suurem. „Kui 
mänguväljakute juures on trenažöö-
re, et vanemad saaksid samal ajal en-
nast liigutada kui lapsed mängivad, 
siis külastatavus on väga suur,“ rää-
kis Kaldma.

Ettevõtte enda meeskonnale 
meeldivad kõige rohkem need jõu-
väljakud, mida on rajatud mere või 
järve äärde, metsa sisse. „Nende põ-
hiline vanuseklass on 40+,“ täpsus-
tas Kaldma.

E-pood erasektorile
Üsna tegevuse alguses loodi ka 
e-pood, mis on kaubavalikult aina 
laienenud: kümblustünnid, aiama-
jad, mänguväljakud, laste mängu-
asjad, lastemööbel, aiamööbel, lille-
kastid, taimelavad. 

„Kui esimene päikesekiir tuleb 
välja ja esimene murututt lume alt 
sulab, hakkavad meile tulema kõ-
ned: kas homme oleks võimalik 
saada aiamaja?“ rääkis Taimo Kald-
ma. Ettevõtja nendib, et viiruselaine 
tõttu on tarneraskusi, sest detailid 
tulevad erinevatest riikidest ja täna 
ei ole kohe päevapealt kõiki detaile 
riiulist võtta. 

Veebruarist kuni hilissügiseni 
lähevad aga lisaks aiamajadele kau-
baks ka saunad, kümblustunnid ja 
aiamööbel. „Umbes pooled klienti-
dest ostavad ära tüüpprojekti järgi, 
teine pool palub siit-sealt midagi 
ringi teha ja see on meil võimalik,“ 
lisas Kaldma.

Foto: Taimo Kaldma

Biojäätmetest saab kompost kas kodus või jäätmekeskuses
Hiljemalt järgmise aasta lõpuks 
– olenevalt sellest, kuidas 
omavalitsustes hanked korral-
datakse – tuleb igas Eestimaa 
nurgas hakata bioloogilist prügi 
eraldi koguma ka neil, kes se-
da varem ei ole teinud: kõigis 
era- ja kortermajades ning ette-
võtetes. Kel endal kompostida 
pole võimalik, see sorteerib 
biojäätmed eraldi konteineris-
se. Seda nõuab jäätmeseadus, 
sest nii on keskkonnale parem.

Katrin Uuspõld

Kui jaanuari algul teavitasid Lää-
ne-Viru Jäätmekeskus ja Rakvere 
linnavalitsus linnaelanikke, et veeb-
ruarist on vajalik biojäätmeid eraldi 
koguda, oli palju murelikke, kes lin-
navalitsuse keskkonnaspetsialist Riin 
Sikkale helistasid.

„Jäätmeseaduse järgi tuleb kõigil 
alates uuest hankest hakata eraldi ko-
guma biojäätmeid. See tähendab, et 
kõikides kodudes, ettevõtetes, asutus-
tes ja mujal, kus biojäätmeid tekib, tu-
leb panna need teistest jäätmeliikidest 
eraldi ja suunata ringlusse. Ringlusse 
suunamise võimalusi on kaks: anda 

üle jäätmevedajale või kompostida,“ 
märkis Sikka.

Sikka selgitas, et 6. veebruariks, 
mil algab Rakveres uus korraldatud 
jäätmeveo periood, ei pea kõik erama-
japidamised endale kompostrit aeda 
hankima. „Esialgu võib biojäätmeid 
koguda eraldi prügimahutisse ja anda 
need jäätmevedajale ja kui tundub, et 
tahetakse siiski oma aias komposteeri-
da, saab biojäätmete vedamise lepingu 
lõpetada. Oma otsusest – kas biojääde 
kompostitakse või antakse üle jäätme-
vedajale – tuleb teavitada Lääne-Viru 
Jäätmekeskust hiljemalt 5. augustiks 
2022,“ rääkis Sikka. 

Kui selleks ajaks ei ole tagasisidet 
antud, arvatakse eraisik, korteriühistu 
või ettevõte automaatselt biojäätmete 
üleandjaks. Lepingute ja veograafikute 
osas suhtleb klientidega endiselt Lää-
ne-Viru Jäätmekeskus – juba kehtivaid 
lepinguid ei ole klientidel vaja muuta.

Konteiner või komposter?
Riin Sikka ütles, et on olnud helis-
tajaid, kes ütlevad, et neil tekib väga 
vähe biojäätmeid, sel juhul soovitab 
ta naabritega koopereeruda. „Näiteks 
öeldi, et memmel tekib vähe jäätmeid 
ning lapsed viivad need oma kom-
postrisse. Kuid biojäätmeid niimoodi 

ühest linnaotsast teise vedada ei saa. 
Ehk on võimalik kokku leppida naab-
ritega ja võtta mitme peale konteiner,“ 
soovitas Sikka. 

Biojäätmeid ei tohi ka koguda su-
valisse nõusse või kilekotti, vaid kon-
teinerisse, kus võiks omakorda olla 
sees biolagunev prügikott. „Konteiner 
peab olema sellepärast, et seda tõstab 
ja tühjendab jäätmeveomasin, seetõttu 
ei või ämbri või kotiga neid kogumis-
päeval välja panna,“ selgitas Sikka.

Bioprügi jõuab Lääne-Viru Jäät-
mekeskusesse, kus see komposteeri-
takse. Jäätmekeskuse tegevjuht Priit 
Raamatu sõnul kulub umbes aasta, et 
neist tekiks kompostmuld, mis läheb 
põllumajanduses kasutusele.

Kui koduses majapidamises või 
väiksemas korteriühistus on võimalik 
biojäätmeid komposteerida ning saa-
dud komposti aias kasutada, on mõist-
lik soetada komposter. „Kindlasti peab 
olema tagatud, et biojäätmed ei satu 
segaolmejäätmete või muude jäätme-
te hulka. Nõuete täitmist kontrollib 
Rakvere linnavalitsus,“ lisas keskkon-
naspetsialist. 

Visad muutused
Biojäätmete liigiti kogumine pole mi-
dagi uut, see nõue on juba viis aastat 

kehtinud alates kümne korteriga kor-
terelamutele ning äriühingutele, kus 
biolagunevaid jäätmeid tekib üle 25 kg 
nädalas. 

Riin Sikka tõdeb, et vaid pooled 
sellest sihtgrupist annavad biojäätmed 
korralikult üle. „Sageli lastakse teha 
tühisõit ja makstakse arve ning bio-
jäätmed pannakse ikkagi olmeprügis-
se,“ rääkis Sikka.

Ta lisas, et kui biojäätmete kon-
teinerisse on pandud ka sobimatuid 
asju, näiteks kilekotte, riideid vms, siis 
konteinerit kaasa ei võeta, vaid tüh-
jendatakse see olmeprügiringil ja arve 
tuleb nii tühisõidu kui olmeprügi eest.

Väike-Maarja valla tiheasustusalal 
olevatel rohkem kui kümne korteriga 
majadel oli kohustus liituda bioprü-
gi sorteerimisega eelmise aasta mais 
ning sealsete eramajapidamiste jaoks 
oli see vabatahtlik. Valla keskkonna- 
ja hankespetsialist Leie Nõmmiste sõ-
nul on nii häid kui halbu  näiteid.

„Elan eramajas ja liitusin ka ise tee-
nusega. Minu meelest on väga mugav 
– komposti tegemine ei ole lihtne, 
kastiga ära anda on palju muretum. 
Kortermajadest sain tagasisidet, et su-
vel oli 14 päeva liiga pikk aeg tühjen-
damiseks ning kortermaja puhul ühed 
sorteerivad usinalt, teisi ei huvita. Eks 

iga uus asi võtab aega. Sõltub täiesti 
ühistust, kuidas suudetakse oma elani-

kud sorteerima panna,“ rääkis Nõm-
miste.

Biojäätmete kompostrid ja konteinerid toetuse abil

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab kohalikke omavalit-
susi biojäätmete kompostrite ja konteinerite ostuga. KIKi jäätmetoe-
tustega tegeleva projektikoordinaatori Eduard Sizovi sõnul moodusta-
vad biojäätmed praegu ligi kolmandiku segaolmejäätmetest ning seda 
just seetõttu, et neid ei ole seni olnud mugav tekkekohal liigiti kogu-
da. Nii satuvadki biojäätmed segaolmesse ja muudavad teiste jäätmete 
taaskasutuse raskeks, vahel lausa võimatuks. „2023. aasta lõpuks peab 
olema kõikjal Eestis võimalus ära anda biojäätmeid tekkekohal või siis 
alternatiivina kompostida,“ ütles Sizov.

Rahastusotsuse saanud kohalikud omavalitsused korraldavad han-
ked konteinerite ja kompostrite soetamiseks. Kui omavalitsus annab 
kompostri või konteineri elanikele tasuta, siis jääb see kohaliku oma-
valitsuse omandisse. Kui elanik tasub omaosalus, siis saab ta inventari 
omanikuks. Täpsemat infot saab konkreetsest omavalitsuest.

Rakvere linn saab 35 316 eurot toetust, et osta kiirkompostrid ja 
konteinerid. Hanked on plaanis kevadel, biomahuti soetamiseks on 
vajalik omaosalus 26 protsenti ja need jagatakse sooviavalduste laeku-
mise järjekorras. Linnavalisuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka sõnul 
on huvi just kiirkompostrite vastu olnud väga suur. 

Väike-Maarja vald sai toetust 33 300 eurot, mille eest ostetakse 150 
kompostrit ja 120 konteinerit. „Plaanime lähiajal hanke teha ja inimesi 
teavitada võimalusest kompostreid ja konteinereid saada. Läheme sa-
muti omaosaluse teed ja kes ees, see mees. See oleks präänik, et süs-
teem toimima hakkaks,“ rääkis Väike-Maarja valla keskkonna- ja han-
kespetsialist Leie Nõmmiste. 



Kuulutaja reede, 4. veebruar 20224 TASUB TEADA/TÖÖ
TÄNA MAAILMAS

1789: valiti esimene president 
Ameerika Ühendriikidele
Täna 233 aastat tagasi, 4. 
veebruaril 1789. aastal valiti 
Ameerika Ühendriikide esime-
seks presidendiks endine oh-
vitser ja rikas istanduseoma-
nik George Washington (1732-
1799), kes astus ametisse sa-
ma aasta aprilli lõpus.

Allan Espenberg

Ameerika Ühendriikide esime-
ne president George Washington 
sündis 22. veebruaril 1732. aastal 
Virginias tubakaistanduse omani-
ku pojana. Nooruses püüdis Was-
hington teha karjääri ohvitseri või 
maamõõtjana, kuid see ei õnnestu-
nud eriti. Pöördepunktiks tema elus 
oli abielu jõuka lesknaise Martha 
Dandridge’iga. Naise kaasavaraks 
oli 17 tuhat aakrit maad, 300 orja ja 
mõis Williamsburgis. Washington 
suutis oma sissetulekuid kasvatada 
ja saada Virginia üheks rikkamaks 
maaomanikuks.

Põhja-Ameerika kolooniate võit-
luse algperioodil Inglismaaga oli 
George Washington mõõdukatel 
positsioonidel ega pooldanud ise-
seisvumist. Pärast esimest konti-
nentaalkongressi 1774. aastal märkis 
Washington oma sõbrale saadetud 
kirjas: „Mis puudutab iseseisvust 
või midagi taolist... siis olen üsna 
rahul, et ükski mõistlik inimene 
Põhja-Ameerikas ei taha midagi 
sellist.“ Kuid 1775. aasta juuniks oli 
kolooniate ja Inglismaa vaheline 
konflikt sedavõrd teravnenud, et 
vabadussõja puhkemise kontekstis 
asus Washington juhtima mässu-
liste kolooniate ühendsõjaväge ehk 
kontinentaalarmeed.

George Washington oli selle ar-
mee ainus juht kogu selle eksistee-
rimise ajal. Sõjavägi saadeti laiali 
1783. aastal pärast iseseisvussõja 
lõpetanud Pariisi rahulepingu sõl-
mimist. Juba 1784. aastal algas USA 
regulaararmee moodustamine, mille 
põhiosaks olid iseseisvussõja vetera-
nid.

1783. aastal tekkis kontinen-
taalarmee ridades nn Newburghi 
vandenõu. Sõdurid ja ohvitserid, kes 
ei olnud rahul palkade hilinemise 
ja lubatud pensionide rahastamise 
puudumisega, haudusid plaane keh-
testada sõjaväeline diktatuur või ise-
gi monarhia. Diktaatori või kuninga 
roll oli ette nähtud Washingtoni-
le. Ülemjuhataja aga surus sellised 

meeleolud maha, säilitades sõjaväe-
lise juhtkonna allumise põhimõtte 
tsiviilvõimule.

1976. aastal, kui möödus 200 
aastat Ameerika Ühendriikide ise-
seisvumisest, nimetati George Was-
hington Ameerika Ühendriikide 
armeekindraliks. Asi oli selles, et 
iseseisvussõja ajal oli Washingto-
nil täiskindrali auaste ja pärast sõda 
sai ta juba regulaararmees kindral-
majoriks. Sel ajal oli see Ameeri-
ka sõjaväe kõrgeim auaste. Pärast 
Washingtoni surma tekkisid USA 
armees aga veelgi kõrgemad auast-
med: nelja-, viie- ja kuuetärnikind-
ralid. Et keegi ei saaks olla kõrgem 
kõige esimesest ülemjuhatajast, 
andis Kongress Washingtonile po-
stuumselt kõrgeima auastme.

Oleks võinud 
valitseda surmani
George Washington ei pooldanud 
poliitiliste erakondade olemasolu. 
Lükates tagasi parteide loomise idee, 
ei kuulunud Washington kunagi 
ühessegi neist. Ta oli ainus presi-
dent USA ajaloos, kes ei osalenud 
taolises poliitilises tegevuses. Samas 
oli ta ka ainus president, kes valiti 
ametisse sajaprotsendilise toetusega. 
Ta sai ametisse veel ka teiseks ame-
tiajaks, kuigi sellega nõustus ta väga 
suure vastumeelsusega. Mõlemal 
korral polnud tal kandideerimisel 
ühtki vastaskandidaati, mis on sa-
muti ainulaadne USA valimiste aja-
loos.

George Washington asus USA 
presidendi ametikohale 30. aprillil 
1789, olles andnud ametivande New 
Yorgis. Kongressi otsusega määrati 
presidendi aastapalgaks 25 000 dol-
larit. Heal järjel inimesena keeldus 
Washington alguses palgast, kuid 
hiljem hakkas töötasu siiski vastu 
võtma.

Washington sai pärast kaht ame-
tiaega pakkumise kandideerida kol-
mandakski, kuid ta keeldus. Nimelt 
otsustas Washington pärast teist 
ametiaega kindlalt jääda pensionile, 
kuigi ameeriklased armastasid teda 
tingimusteta ja kui president oleks 
nõus olnud, oleks ta arvatavasti va-
litsenud oma surmani. Kuid Was-
hington oli õnnelik, et ei jäänud kol-
mandaks ametiajaks ametisse. Nii oli 
ta Ameerika Ühendriikide esimene 
president aastatel 1789-1797 ning 
tema järglaseks presidenditoolil 
sai järgmiseks neljaks aastaks John 
Adams. Aga Washington suri juba 

kaks aastat hiljem, 1799. aasta det-
sembris 67aastasena.

Tänu Washingtonile kujuneski 
Ameerika Ühendriikides välja tra-
ditsioon, mille kohaselt ei saa üks 
inimene töötada presidendina üle 
kahe järjestikuse ametiaja. Vaid üks 
inimene julges seda kirjutamata 
reeglit rikkuda: selleks oli Franklin 
Roosevelt, kes valiti presidendiks 
neljal korral. Pärast seda viidi USA 
põhiseadusesse ametlikult sisse säte, 
mis lubab olla president mitte roh-
kem kui kaks korda järjest.

Pealinn sai 
elusa poliitiku nime
Kuigi USA presidendid ja Valge 
Maja nende elupaigana on praktili-
selt sünonüümid, siis Washington 
ei saanud võimalust Valges Majas 
elada. Ta küll kureeris presidendi-
palee ehitamist ja asetas paika hoone 
nurgakivi, kuid majas ta ei elanud. 
Põhjus oli selles, et Valge Maja sai 
valmis alles aasta pärast Washing-
toni surma. Kuid 1790. aastal oli ta 
andnud allkirja Kongressi seadusele, 
milles nähti ette, et presidendilossi 
jaoks eraldatakse 16 ruutkilomeetri 
suurune ala.

George Washington oli nii kõva 
mees, et tal oli hulgaliselt hüüd-
nimesid. Nendeks olid näiteks 
Ameerika Fabius (The American 
Fabius), Ameerika Cincinnatus 
(The American Cincinnatus), Oma 
riigi isa (The Father of His Count-
ry), Mount Vernoni tark (The Sage 
of Mount Vernon), Revolutsiooni 
mõõk (Sword of the Revolution), 
Vana Rebane (The Old Fox). Was-
hingtoni abikaasa Martha nimetas 
teda aga „oma vanameheks“ (Her 
Old Man).

Laialt on levinud eksiarvamus, 
et president George Washington 
kandis tolleaegsete moesuundade 
ja tavade kohaselt parukat. See pole 
aga tõsi: tegelikult kattis punapeana 
sündinud Washington oma juukseid 
vaid puudriga.

USA uut pealinna hakati rajama 
George Washingtoni valitsusajal. 
Tulevase föderaalringkonna (terri-
tooriumi, mis ei kuulu ühelegi osa-
riigile) piirid määras Washington 
ise 1790. aastal vastu võetud seaduse 
järgi. 1791. aastal nimetati linn USA 
esimese presidendi järgi Washing-
toniks. See on üks haruldasi juhtu-
meid Ameerika ajaloos, kui linn sai 
nime mitte ainult elusa, vaid ka ak-
tiivse poliitiku järgi.

KATARIINA KELDER

Katariina Külalistemaja otsib 
enda meeskonda 

puhastusteenindajat ja 
juurvilja koorijat, 

võimalik ka osaline tööaeg. 
Info tel 504 0320, 

kelder@katariina.ee

Ehitusega tegelev 
e  evõte otsib Rootsi

moodulmajade 
paigaldajaid.

Kasuks tuleb hea 
füüsiline vorm ja 

eelnev ehituskogemus.

Vilumuse saavutamisel 
on võimalik teha ka 

tükitööd.

Leping Rootsi või Ees   
fi rmaga. Tööriistad ja 
riided e  evõ  e poolt. 

Transport ja elamine 
fi rma kulul.

Tel +4676169 5266

PAKUN TÖÖD

• Pakume tööd autojuhile CE-kategooria, 
erineval suunal Eesti-Leedu-Eesti või Eesti-Soo-
me-Venemaa-Eesti. Info tel 5809 0936

• SOL Baltics OÜ pakub tööd puhastustee-
nindajatele kaubanduspinnal Tapa linnas. Töö 
graafi ku alusel 2 tööl ja 4 vaba. Tööaeg 7.00-19.00 
(12 tundi päevas ja 120 tundi kuus). Lisainfot 
saab helistades värbamiskeskusesse 674 7399 
või otse töödejuhatajale Andrit, tel 5868 0138

• Pakume tööd veoauto lukksepale. Info tel 
5809 0936

• Pakun tööd kasvuhoone restaureerijale, 
soovitav töökogemus, sõiduauto koos järelkä-
ruga. Tel 554 6490 

• Põllumajandus ettevõte Vinnis võtab tööle 
FARMI LUKKSEPA keevitamise oskusega. 
Huvi korral võta meiega ühendust. Kontakt 
tel 5306 2106

• SOL Baltics OÜ pakub tööd puhastusteenin-
dajale Kaitseväe objektil Tapa linnas. Töö on 
graafi ku alusel 8 tundi päevas, täistööaeg. Tööks 
on vajalik läbida taustakontroll. Lisainfot saab 
helistades värbamiskeskusesse 674 7399 või otse 
töödejuhatajale Kaja, tel 5302 5735

• LEONHARD WEISS OÜ ootab oma 
Tapa kollektiiviga liituma rem ondijuhti, 
kes vastutaks raudteetehnika hoolduse ja 
remontide teostamise eest. Pakume pü-
sivat ja vaheldusrikast tööd, motiveerivat 
tasupaketti ja soodsaid sportimisvõima-
lusi. Rohkem infot leiad CV keskuse lehel 
või telefoninumbril 600 0455

MÕNE REAGA

Koolipsühholoogide nõuandeliin aitab 
õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid 
Koolipsühholoogid on sel õppeaas-
tal avatud nõuandeliinil (eesti keeles 
1226 ja vene keeles 1227) pakkunud 
abi nii oma lapse pärast mures ole-
vatele lapsevanematele, stressis ja lä-
bipõlenud õpetajatele kui ka ärevust 
ja depressiooni kurtvatele õpilastele.

Haridus- ja teadusministri Liina 
Kersna sõnul on koolipsühholoo-
gide nõuandeliin hästi vastu võetud 
ning paljud mured on saanud lahen-

duse. „Anonüümne telefonikõne 
võimaldab turvalises keskkonnas 
saada esmast tagasisidet ja koos 
spetsialistiga võimalikke lahendus-
käike arutada,“ ütles minister Kers-
na.

Vähem kui pooltes Eesti koolidest 
on oma koolipsühholoog, mistõttu 
otsustas Haridus- ja Teadusminis-
teerium koostöös Eesti Koolipsüh-
holoogide Ühinguga tekitada täien-

dava võimaluse saada psühholoogi-
list abi ja nõu. 

Nõuandeliini eestikeelne number 
1226 vastab esmaspäevast reedeni 
kl 16–20 ning venekeelne number 
1227 teisipäeviti kl 16–20. Kõnedele 
vastavad koolipsühholoogi kutse-
tunnistusega kogemustega psühho-
loogid.

Kuulutaja
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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 04.02 ja 16.02
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 17.02 ja 17.03
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 10.02 ja 17.02
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Otsime Kunda kohvikusse

oma tööd armastavat ,KOKKA
kui oled valmis väljakutseteks.

Vajalik iseseisev mõtlemine,

tegutsemisoskus,kohusetundlikkus

ning töökogemus kokana.

Otsime Kunda kohvikusse

oma tööd armastavat ,KOKKA
kui oled valmis väljakutseteks.

Vajalik iseseisev mõtlemine,

tegutsemisoskus,kohusetundlikkus

ning töökogemus kokana.

JK Catering / Wabriku KohvikJK Catering / Wabriku Kohvik

Võta meiega ühendust: jkcatering.ou@gmail.com

või helista 53448932, 5039746

Võta meiega ühendust: jkcatering.ou@gmail.com

või helista 53448932, 5039746

Võta meiega ühendust: jkcatering.ou@gmail.com

või helista 53448932, 5039746

Võta meiega ühendust: jkcatering.ou@gmail.com

või helista 53448932, 5039746

Otsime Kunda kohvikusse

oma tööd armastavat ,KOKKA
kui oled valmis väljakutseteks.

Vajalik iseseisev mõtlemine,

tegutsemisoskus,kohusetundlikkus

ning töökogemus kokana.

Otsime Kunda kohvikusse

oma tööd armastavat ,KOKKA
kui oled valmis väljakutseteks.

Vajalik iseseisev mõtlemine,

tegutsemisoskus,kohusetundlikkus

ning töökogemus kokana.

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused
Tallinnas, Tartus, Rakveres,

Jõhvis ja Pärnus

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

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

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 04 10. - . veebruar

SOODUSPAKKUMISED! 04. - 10. veebruar

2.28
22.80 €/kg

2.88

2.58
3.48

Paneeritud hakkšnitsel
400 g
Maks & Moorits

2.88
8.23 €/kg

3.58

Triibuliha EHE
soola ja pipraga
250 g
Rannarootsi

1.64
4.10 €/kg

2.04

Omletirullid suitsukana ja
sulajuustuga Mamma
160 g

Hapendatud Pett Farmi
0,2%, 1 kg

2.04
8.16 €/kg

2.38

1.68
16.00 €/kg

1.88

6.18
6.18 €/kg

6.88

Vürtsi täissuitsuvorst
viilutatud
105 g
Nõo

Hõbeheik kuumsuitsu
1 kg
M.V.Wool

Heeringasalat murulauguga
360 g / 144 g
Viru Rand

2.64
18.33 €/kg

3.38

Juust Arla Apetina
(õlis, päikesekuivatatud tomatitega)
100 g

Kreeka jogurt Liisu
160 g / 2 sorti

Sulatatud juustu mix
140 g / 8 tk
Merevaik

Juust Germanto Tilsit
45%, 240 g

1.38
5.75 €/kg

1.98

1.68
10.50 €/kg

1.98

1.68
16.80 €/kg

1.98

1.48
10.57 €/kg

1.78

Juust Eesti
rasva 25,2%,
400 g

Riivjuust Eesti
200 g
Valio

2.98
7.45 €/kg

4.38

1.48
7.40 €/kg

1.78

Kondenspiim suhkruga
Jaani
250 g

1.24
4.96 €/kg

1.48

0.62
4.96 €/kg

al 0.74

Jäätis Smile
700 g / 2 sorti

17.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.68
3.83 €/kg

3.78

4.58
15.27 €/kg

5.98

0.54
3.60 €/kg

0.74

0.88
1.08

0.54
3.38 €/kg

0.68

Mee-tšilli minutipihv
350 g
Tallegg

Külmsuitsuforellifilee
viilutatud
100 g
M.V.Wool

Sojadessert Alpro
125 g / 2 sorti

Jäätis Smile
700 g / 2 sorti

Premium india pähkel
röstitud 300 g
Germund

Päevalillemaiustus Kozinak
150 g

Poolsuitsuvorst Nevski
1 kg

Suitsu-keedu seljakarbonaad
(viilutatud)
110 g

0.98
1.28

8.91 €/kg

A+ A+ A

A+ A+ A A+ A
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
04. -17. veebruar

Rumm Caribba
37,5% 0, / 2 sorti5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Karastusjook Zero
1,5 l / 2 sorti

Küünte- ja
kätepalsam OSH
75ml

1.48
1.98

5.29 €/kg

5.18
6.08

25.90 €/kg

2.18
2.94

10.90 €/kg

3.98
5.48

39.80 €/kg

15.38
19.98

10.98
15.98

1.54
1.78

1.08
1.44

0.72 €/l

4.98
7.98

2.88
3.48

al 0.14 €/tk

1.88
2.54

0.09 €/tk

2.68
3.18

0.34 €/rull

4.14
4.98

13.80 €/l

3.98
6.88

2.21 €/l

8.48
10.88

0.39 €/tk

2.68
3.48

2.48 €/l

1.28
1.68

7.11 €/kg

2.98
3.98

0.37 €/tk

1.78
2.28

0.18 €/m

7.18
9.88

0.18 €/tk

2.08
al 2.58

4.16 €/l

2.18
2.78

8.72 €/l
1.58

1.98

5.27 €/l

1.38
1.98

5.52 €/l

Šampoon ja palsam Puhas Loodus
Nõges
250 ml

7.48
10.98

2.77 €/kg

7.98
14.68

8.87 €/l

10.28
14.28

+0.10

Kommikarp Ferrero Rocher
(kreemitäidise ja
pähklisüdamega)
200 g

Karamellimaiustuste assortii
Kozniak 280 g
Fudeks

Karamellimaiustuste assortii
Kozniak 280 g
Fudeks

Šokolaaditahvlid After Eight
piparmünditäidisega
200 g

Tee Tess
25 tk x 1,5 g
2 sorti

Kohv Jacobs Krönung
Decaff (kofeiinivaba)
250 g

Lahustuv kohv
Krönung
100 g

Kohvioad
Best Beans
Supreme
1 kg

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Kohviuba Jacobs
Barista Crema
1 kg

Looduslik mineraalvesi
Borjomi
(karboniseeritud)
1 l

Apelsinimahl Largo
1 l

1.38
1.68

+0.10

KPN kvaliteetvahuvein
Jaume Serra Cava
11,5% 0,75 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Dreamer
Late Harvest
2,5 l / 2 sorti1 % 0,75

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

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

Viski Barclays
Blended Scotch Whisky
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Kingsmill Ruby
38% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Viin Tsar Vodka
40 , 0,7 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.68
4.98

49.07 €/l

1.78
2.48

23.73 €/l
2.18

2.98

Hambapasta Sensodyne
Anti Caries 75 ml

Hambapasta Colgate Total
Charcoal & Clean 75 ml

Hambahari Colgate
RecyClean (soft)
1 tk

Hambahari ja Hambaniit (30 m)
Jordan Green Clean
1 tk

1.78
2.98

2.28
3.98

0.09 €/tk

Hambavahepuhasti
Jordan Easy Reach
25 tk

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Mitsellaarvesi Mixa
tundlikule nahale
200 ml

1.88
3.28

9.40 €/kg

Näo- ja kehakreem Eveline
Extra Soft
(niisutav 24 h)
200 ml

3.18
4.68

15.90 €/l

Vedelseep Neutral
250 ml

Vedelseep Palmolive
300 ml / 3 sorti

Juuksevärv L`Oreal
Excellence Creme
1 tk / erinevad

Šampoon ja palsam Garnier
Botanic Therapy Ricin
Oil & Almond
al 200 ml

Šampoon Head & Shoulders
Deep Cleanse
300 ml / 2 sorti

Tampoonid Tampax Pearl
al 18 tk / 2 sorti

Hügieeniside Libresse
Invisible Ultra Thin Normal
Duopakk
20 tk

Tualettpaber Zewa Nature Lover
3-kihiline / 8 rulli

Pesuloputus-
vahend Lenor
1080 ml
3 sorti

Pesupulber Ariel
(36 pesukorda)
2,7 kg
2 sorti

Pesugeel Mayeri
1 l / 2 sorti

Nõudepesumasina
geel Finish All-in-1
900 ml

Üldpuhastusvahend Sanytol
(pihustiga) 0,5 l
3 sorti

Patarei Panasonic
6+2 tk
AA / AAA

Suupiste suurtele koertele
Pedigree Jumbone
180 g

1.08
1.38

0.04 €/tk

3.18
4.38

12.72 €/kg

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.48
3.48

al 9.92 €/l 03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Põrandapesumopp
Vileda Active Max
1 tk

2.98
3.98

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

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

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.06 €/m

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.



Kuulutaja reede, 4. veebruar 20228 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Üürile anda 2toaline möbleeritud korter
Rakveres. Hind 300 € + KÜ arve. Info tel 501 1478

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A3 2001. a, 1.6 bensiin. Autol 3 ust. 
Musta värvi. ÜV olemas. Istu sisse ja sõida, asub 
Paides. Hind 1100 €. Tel 5809 6086

• Müüa Renault Megane Scenic, diisel, 2001. 
a, ÜV kuni 11/2023. Hind soodne. Tel 5569 2057

• Müüa Volkswagen Touran, diisel, 2003. a. 
Info telefonil 5981 3162

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid 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! Vajadusel 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 jäänud või kiirmüü-
gihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi 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 sõidu-
keid, vanaaegseid sääreväristajaid, tsikleid. 
(VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, delta) 
jne. Maksan head hinda!  Tel 5388 4499

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

• Ostan igas seisukorras sõiduautosid, 
maastureid ja kaubikuid. Paku julgelt 
telefonil 5309 2650. Raha kohe kätte!

• Sõidukite kokkuost. Pakkuda võib kõike! 
Raha kohe kätte! Tel 553 3060/info@carus.ee

• Ostan kiirmüügi hinnaga auto igapäevaseks 
kasutamiseks! Võib olla vähest remonti vajav, 
ilma ülevaatuseta või lihtsalt kasutust mittelei-
dev auto! Hind vastavalt seisukorrale! Hind kuni 
2500 €! Tel 5682 2544

OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee
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

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!!

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

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

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

 KINNISVARA

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune korter, Pikk 
37 Rakvere. II korrus, aknad hoovi poole. Hind 
26 650 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

VAHETUS
•  Vahetada 2toaline korter Rakveres 2toalise
korteri vastu Kuusalusse. Tel 5800 4765

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. Tel 
508 1311

• Ostan ahiküttega (1-3 tuba) korteri Rakveres. 
Tel 5347 7180

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

• Soovin osta maakodu Lääne-Virumaal, 
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, seisukord pole 
oluline ja samuti võib sisse jääda kogu teie 
vana prügi või mittevajaminevad asjad. Hind 
kokkuleppel. Tel 522 6500

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

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

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda tuba ühele ilma köögita, erama-
jas. Tel 5662 1987

• Sõmerul renoveeritud majas II korrusel anda 
üürile alates veebruarist omaette sissekäiguga 
19 m2 tuba. Sobib ja eelistavalt kontoriks või 
väikeseks tööruumiks (õmblus, juuksur jm.) 
Helistada tel 523 6742

• Anda üürile 1toaline mugavustega korter
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Üürile anda või müüa 1toaline keskküt-
tega korter Tamsalus (tuba, köök, vannitu-
ba, esik, pakettaknad, turvauks). Tel 5680 
1956

• Rakvere kesklinnas anda üürile 2toaline
kõigi mugavustega möbleeritud korter. 
Üür 215 €/ kuus, lisanduvad kommunaal-
maksed. Info telefonil 5341 5250

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

• Autoplekitööd endiselt parima hinna ja 
kvaliteedi suhtega Lääne-Virumaal. Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 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 prügi-
mäele. Tel 506 1547

• Veoteenus kaubikuga, võimalikud ka Eesti 
sisesed kullerveod. Tel 5333 4774

KAEVETEENUSED

• Kaevetööd miniekskavaatoriga ja 
veoteenus. Tel 520 8818

• Osutame kaeve- ja planeerimisteenu-
seid ekskavaatoriga.  Tel 520 7616    

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616
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* 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

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 SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@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

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

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

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

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

• Biopuhastite paigaldus. Santehnilised 
ehitus- ja parandustööd. Biopuhastite, 
septikute paigaldus. Küsi pakkumist ha-
jaasustuse programmile! Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

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

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, re-
mont, rõngaste vahetamine ja kaevuümbriste 
ehitus. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Santehnilised tööd. Tegelen torutöödega. 
Paigaldan san-seadmeid. Teostan kanalisat-
siooni ummistuste likvideerimist. Tegelen ka 
hooldustöödega. Oman pikaajalist kogemust 
torutööde valdkonnas. Olemas ka riiklik kut-
sekvalifikatsioon antud erialal. TalMaLi OÜ, 
Talis Kirs, talmarou@gmail.com, Tel 5340 8550

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

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

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 3862

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santehnili-
sitöid, elektritöid. Samuti vannitubade remonti. 
Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitubadele remon-
ti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

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

• Teeme kõiki ehitus- ja remonttöid nii era-
mutes kui korterites: vannitoad, siseviimist-
lus, soojustamine, fassaadid, vundamendid, 
terrassid, katused jne. Samuti santehnilised 
tööd. Hinnad taskukohased. Küsi julgelt. Tel 
5808 5965

• Teostan erinevaid ehitus, remondi ja san-
tehnilisi töid. Tel 5385 2625

• Teeme igasuguseid lammutustöid. Tel 
5891 6787   

• Ehitus, viimistlus ja remonttööd (plaatimi-
ne, pahteldus, parkettitööd). Tel 504 5560

• Ehitus ja remondimees ootab pakkumisi. 
Tegelenud 20-aastat ehitus ja remonditöödega, 
olemas auto + haagis 3 x1,5 m + tööriistad. Töö 
kvaliteedi ja alkoholiga muret pole. Oodatud 
ka väiksemad tööd jne. Kipsitööd, maalritööd, 
plaatimine, torutööd, uste ja akende vahetus, 
laed, põrandad, ventilatsioon, tänavakivi pai-
galdus, terrassid jne. Tel 5553 8686, vaikne15@
gmail.com

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kogemustega elektrik teostab erinevaid 
elektritöid. Hind kokkuleppel. Tel 5689 4149  

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

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

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

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

• Teostame avatud ja suletud pooriga 
pur vahuga soojustamist. Vundamendid, 
seinad, katused ja sõidukid. Vähenda oma 
küttekulusid juba nüüd, võta ühendust ja 
küsi pakkumist! e-mail: ykspur@gmail.
com. Tel 516 4647

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

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

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

Müün, paigaldan ja
 remondin õhksoojus-

pumpasid ja 
konditsioneere. 

Tel 502 4944

MUUD TEENUSED

• OÜ Häcke Rakvere pansionaat Kuldne Sü-
gis pakub ööpäevaringset  lühi- ja  pikaajalist 
üldhooldusteenust. Info tel 5887 4558. OÜ 
Häcke Paide eakatekodu pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist üldhooldusteenust. Tel 5342 
2248

• Koristame lund katustelt. Hind kokkuleppel. 
Tel 5395 0222, 5555 0532 

• Pakume halumasina teenust alates 12 €/
tihumeeter. Tel 5390 0545

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. Tel 
506 1547

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

• Ostan karprauda laiusega 100-200 mm, 
kogupikkusega 38 jm, võib olla kasutatud. Tel 
517 9257, heinoveod@heinoveod.ee

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

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

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 501 2905   

• Massaažiteraapia 100 minutit. Popu-
laarsust koguv Booster Teraapia 100 minu-
tiline massaaž kõigest 49 €. Hinnavõit 26 
€ kehtib kuni 30.03.2022. Broneeri aeg: tel 
5813 2913. http://www.boosterbotanics.ee

• Manuaalteraapia. Kui teil on: seljava-
lud, kaelavalud, peavalud, õlavalud, käelii-
gese valud, puusa valud, jala liigesevalud, 
käte ja jalgade tundlikkuse langemine, 
rindkere valud, üldised lihaskrambid, 
lihaspinged, lihasvalud; sporditraumad, 
rühiprobleemid. Siis kutsume teid meie 
manuaalterapeudi vastuvõtule! Eelregist-
reerimine tel 5880 4094

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodushin-
naga. TASUTA konsultatsioon. Calidum OÜ. 
Tel 5818 0046

• Kogemustega kõrgharidusega raamatupidaja 
osutab fi rmadele raamatupidamisteenust. Tel 
55686 385, 5688 7448; e-mail: benedicion2@
gmail.com

• Raamatupidamine väikeettevõttele. Majan-
dusaasta aruanded, ka FIE E-vorm. rp.rehnut@
gmail.com. Tel 5331 6710

• Raamatupidamisteenus ettevõtetele. 
Majandusaasta aruanded. kadi.ryytel@gmail.
com, tel 5346 6873

• Soodsad kasutatud äriklassi sülearvutid. 
Sülearvutid24.ee pakub laia valikut kasutatud 
äriklassi sülearvuteid soodsate hindadega. Kõik 
sülearvutid on kontrollitud, puhastatud ja värs-
ke operatsioonisüsteemiga varustatud. Tasuta 
kiire transport (1-2 päeva), aastane garantii ja 
järelmaksuvõimalus. Valikuga saab tutvuda ja 
tellimusi vormistada veebiaadressil sülearvu-
tid24.ee või helistades 5886 6446. Kokkuleppel 
saab arvuteid ka näha ja katsuda Rakveres

• Arvutite hooldus ja remont. Printerite müük, 
hooldus ja rent. Kohapeal suur valik kvaliteet-
seid, soodsa hinnaga 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. Utiliseerime vana elektroonikat. Helis-
ta juba täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

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 ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.eekuulutused.kuulutaja.ee

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

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 8-tollise rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 
CC (1600 €), 200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D 
lastele 60CC (400-425 €).
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega; 
140CC (1200 €); 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 (Hind 375 €) ATVle (300 €), krossikale 
125CC (260 €). 4T, 2T 50CC (425 €)

•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 165 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

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

Katuste lumekoristus ja 
jääpurikate eemaldus. 

Tel 5553 0770

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770

NAISTE- JA MEESTEJUUKSURID
5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK
Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

Võtame tööle naistejuuksuri. 
Tel 5897 9293

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5672 7175

• Müüa täiskomplektne laifi lm kinoprojektor
UKRAINA, kitsasfi lm projektor LUTŠ ja muud 
fototehnikat. Tel 508 6959

• Müüa sõjaaegsed ajalehed (OMA RADA 
RINDELEHT) 1943-44. a. Tsaariaegseid
ajalooliseid raamatuid; nõukaaegset tehn. 
kirjandust ja lasteraamatuid, kalendrid, 
marke, märke ja muud kila-kola. Tel 508 
6959

• Müüa nõukogudeaegseid raamatuid. Tel 
5550 5148

• Müüa väga heas korras tööstusõmblusmasin
Minerva sik-sak suure pooliga ja väike maailma 
parim saksa TEXTIMA „Veritas“, õmbleb hästi 
paksu kui õhukest. Vajadusel toon kohale. Tel 
517 4186

• Müüa lumepuhur Titan, bensiin, lintidega. 
Tel 557 5132

• Kas kellelgi on pakkuda vanu propaani
ja hapniku balloone? Palun helistada. Tel 
5678 0335

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid esemeid, 
ka mööblit ja väärismetalle. 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 kõike. Tel 507 9984

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

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

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõusid,- too-
teid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 7175

• Ostan ENSV ja NLIIDU aegseid autasusid ja 
märke. Tel 510 7541

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid. Tel 5607 6805

• Ostan pildil olevad esemed. Tel 529 
1288

• Ostan pildil olevad esemed. Tel 529 
1288

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 55 
€/rm, saadaval ka sangleppa ja kaske. 
Puud on laotud 5 m3 alustele, hind alates: 
hall lepp 280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vastavalt kliendi 
soovile. Transport hinnas. Tel 5347 7664, 
Erko, Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Saetud-lõhutud küttepuud laotuna 
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, koorem 5-10 m3. 
Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepapuid 
(40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 3,50 €/kott ja kasel 4 €/kott. 
Tel 505 1528

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

• Müüa 30cm kase küttepuud võrkkotis, kott 50 
l. Koti hind 3.50 €. Info tel 5349 5103

• Müüa erinevaid puitbriketti, Premium 
pelletit 6/8mm, kivisüsi 25/1000 kg, transport 
hinnas. Tel 5390 0545

• Müüa toored lõhutud küttepuud. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Saadaval: hall lepp, 
must lepp, kask, metsakuiv kuusk. Hinnad. Ala-
tes 40 €/ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja 
vald. Tel 5375 4750

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi kütte-
puid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 553       

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632          

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 alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

METS
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•  Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust vanakraami ja kila-kola, viina ära teie 
mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. Tel 503 
1849

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

• Ostan vanu kellasid. Ei pea olema 
töökorras! Võib pakkuda ka hamba-
kulda või üksikuid kuld ja hõbe eh-
teid - ka sulatuseks. Kõik muud va-
nad esemed ka huvitavad! Tel 5872
 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja pal-
ju muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 
5458

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

TUTVUS

• 57-aastane mees Rakverest otsib sobivas 
vanuses naist, kellele meeldib elada maal. Tel 
5677 8596, õhtuti

• Tutvun üksiku pikemat kasvu naisega va-
nuses 60, kes oleks hea perenaine, Rakveres. 
Tel 554 6490

• Lihtne 59-aastane mees soovib tutvuda 
naisega. Tel 5604 0615 

MUU

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

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vajadusel 
tükeldamine.  Info tel 5196 2628 või 5354 3002

• Müüa Kungla Talu söögikartulit „Gala“ ja 
„Laura“. 30 kg võrk. Hind 15 €. Müüa ka seemne
suurust- ja praak kartulit, hind kokkuleppel. 
Vedu. Info tel 514 1338

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

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

• Ostan traktorid T16, T25, T40, MTZ 82, JUMZ, 
DT74-75, kombain, Niva, Jenissei, veokad 
ZIL, MAZ, GAZ, haagis kallutav 6t ning T-150 
haagised. Tel 5835 4991

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984

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

TASUB TEADA/KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

kuulutused.kuulutaja.ee

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

 Avaldame kaastunnet omastele
MILVI  EESMÄE

surma puhul. 
Perekonnad Süda, 

Traks, Boravik

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

Ütle telefonis suure raha lubajale „Ei, aitäh!“
Ainuüksi möödunud aasta detsembris kaotas 
üle 100 inimese Eestis petturitele pea 1,2 
miljonit eurot. Ilma on jäädud erinevatest 
summadest, suuremad neist üle 100 000 
euro. Kõik need inimesed on meie kaasmaa-
lased, naabrid, sõbrad ja tuttavad. Nii juhtus 
näiteks väikeettevõtja Toomasega, kes jäi il-
ma kõigist aastatega kogutud säästudest, 
laenas olukorrast pääsemiseks veel juurdegi, 
ent ka selle raha said petturid temalt kätte. 
Kokku kaotas mees 145 000 eurot. Miks me 
sellistel asjadel küll endiga juhtuda laseme? 

Katrin Talihärm
Pangaliidu tegevdirektor

Petturid, kes tutvustavad end investeerimisfirma 
esindaja, pangatöötaja või viimasel ajal järjest sa-
gedamini ka politseinikuna, on väga veenva ju-
tuga, vahel ähvardavad, vahel mesikeelsed, vahel 
hirmutavad raha kaotamisega pangaarvelt, vahel 
ahvatlevad võimalusega vähese ajaga palju lisaks 
teenida. Pettur võtab ohvri õnge palju lihtsamalt, 
kui me ettegi kujutame. 

Oskuslikud investeerimispettused
Eesti Pangaliidu poolt tellitud Norstati uuringust 
selgub, et peaaegu kõik ehk 93% 18-64 aastas-
test Eesti inimestest on  investeerimis- ja pan-
gapettuste teemast kuulnud või sellega kokku 
puutunud. Isiklikult on teemaga ühel või teisel 
moel kokku puutunud 23% ehk pea 185 000 Eesti 
inimest. 

Kahjuks ei tähenda suur teadlikkus alati seda, et 

oleme pettuste eest kaitstud. Investeerimispettu-
sed on tänapäeval väga nutikad. Petturid loovad 
internetis oma „firmadele“ kodulehed, mis näevad 
välja nagu päris ja näitavad, justkui teeniks nende 
ettevõttesse paigutatud raha väga lühikese ajaga 
suurt tootlust. Nii pannaksegi heausklik telefonile 
vastaja uskuma, et „investeering“ on väga tulus ja 
„investeerides“ teenid väga ruttu palju raha. 

Mõned petuskeemid viiakse läbi nii oskusli-
kult, et esmapilgul võivad isegi asjatundjad alt 
minna ja uskuma jääda. Sageli väidavad petturid, 
et helistavad välismaalt ja seegi lisab nende jutu-
le usutavust. Enamasti kõnelevad kelmid telefo-
nis vene keelt, räägivad enesekindlalt ja soravalt. 
Reeglina palutakse inimesel asi enda teada jätta, 
sest tegu olevat isikliku pakkumisega. Ja otsusta-
ma peab kiiresti, lausa kohe, kuna selline võima-
lus kaua ei kestvat! Sageli palutakse inimesel kas 
petturitele ülekanne teha või laadida oma arvu-
tisse ekraani jagamise tarkvara, mille abiga saab 
pettur võtta kontrolli ohvri arvuti üle. 

Kuidas ennast kaitsta? Kõige lihtsam – kui 
võõras inimene helistab ja tahab Sinuga Sinu ra-
hast rääkida, ütle lihtsalt „Ei, aitäh!“ Ja ära unus-
ta, et kui mingi raha teenimise võimalus tundub 
ulmeliselt hea, siis see enamasti ongi ulme, välja-
mõeldis! 

Päris pangatöötaja ei 
küsi mitte kunagi PIN-koodi!
Lisaks uskumatutele investeerimispakkumistele 
väidavad petturid tihti, et helistavad pangast ja 
tegutsevad selle nimel, et hoida ära Sinu kontol 
toimuvaid pettusi ja sealt raha ära kandmist. Ini-

meselt küsitakse pangakontole ligipääsu võimal-
davaid kasutajatunnuseid ja PIN-koode või pan-
gakaardi andmeid. Meeles tuleb pidada, et päris 
pangatöötaja ei küsi kliendile helistades MITTE 
KUNAGI interneti- või mobiilipanka logimiseks 
vajalikke andmeid! Mida tahes teile helistades ka 
ei väideta – ka pettuse ära hoidmiseks ei nõua 
pank teilt nii kontole ligipääsemiseks vajalik-
ke andmeid. Kui seda küsitakse, on ALATI tegu 
pettusega. Küll aga tasub meeles pidada, et kui 
inimene ise panka helistab, tuleb ennast identi-
fitseerida ja siis võidakse PIN-koode küsida küll. 
Ehk kokkuvõttes, lühidalt ja selgelt – kui pank 
ise helistab, teab helistaja, kes Sa oled ja Sinult 
isiku- ega kontoandmeid ei päri. Kui Sina panka 
helistad, peab aga pank aru saama, kes helistab ja 
seepärast palutakse enda isik tuvastada.

2021.a. jooksul langes investeerimis- ja mak-
sepettuste ohvriks kokku 1157 kaasmaalast, kes 
loovutasid petturitele ligi 9 miljonit eurot. Po-
litsei andmetel kaotasid 842 inimest kokku 4,8 
miljonit, reageerides kõnele, kus helistaja esitles 
end kui pangatöötajat, kel on vaja logida kliendi 
kontole. Investeerimispettuse ohvriks langes 315 
inimest ja kahjusumma ületas nelja miljonit eu-
rot. Need on väga kurvad numbrid, aga me kõik 
saame end sellest eest hoida. 

Kui keegi helistab Sulle ja pakub võimalust 
ülehomseks väga rikkaks saada või nõuab kiires-
ti Sinu pangakontole ligi pääsemise andmeid, et 
kahtlasi makseid ära hoida, ütle lihtsalt „Ei, aitäh!“ 
ja pöördu oma kodupanka abi ja nõu saamiseks. 

Rohkem infot, kuidas pettustest hoiduda, leiad 
Pangaliidu veebilehelt „Ei, aitäh!“

Jaanuarikuu energiaarvetele 
toovad leevendust uued toetused 

K uni märtsini kompenseeritakse kodutarbi-
jatele gaasi- ja elektrikulud kindla hinna-
piiri alusel. Kompensatsiooni saamiseks 

peavad lisaks elektri- ja gaasimüüjatele riigile 
avalduse esitama ka muud juriidilised isikud, kes 
vahendavad või müüvad korteriühistule ise elekt-
rit või gaasi.

Hinnapiiril põhineva kompensatsiooni saami-
seks ei pea kodutarbijad ise eraldi midagi tegema. 
Riigiga arveldavad elektri- ja gaasimüüjad ning 
riigipoolne toetus on seega tarbijatele laekuvatelt 
arvetelt juba maha arvestatud. „Selle kuu ener-
giaarvete ootamisel tasub varuda veidi kannatust, 
sest uue toetuse tõttu võivad need jõuda tarbijate-
ni tavapärasest hiljem,“ märkis majandus- ja taris-
tuminister Taavi Aas.

Elektritarbimise toetuse hinnalagi on 12 senti 
kilovatt-tunni kohta, millele lisandub käibemaks. 
Kui tarbija kuu keskmine elektrihind ületab sel-

le piiri, kompenseerib riik seda hinda ületava 
osa 650 kilovatt-tunnise tarbimise ulatuses. Gaa-
sitarbimise puhul kehtib sarnane toetusskeem, 
kuid hinnapiir kodutarbijatele on 65 eurot me-
gavatt-tunni eest tarbimisele kuni 2,75 mega-
vatt-tunni ulatuses. Nende toetuste arvutuskäik 
on leitav MKMi veebilehel.

Kui kortermajas elavatel inimestel pole elektri- 
või gaasimüüjaga otselepinguid, vaid need on sõl-
mitud läbi korteriühistu, siis toetuse maksmisel 
jaanuaris tarbimismahtu ei arvestata. „Nii saame 
vältida kiirelt välja töötatud toetusega liialt suurt 
halduskoormust. Lisaks peaks ka enamik korte-
relamutes elavaid leibkondi prognoositult oma 
energiatarbimisega niikuinii ettenähtud piiri sisse 
jääma,“ selgitas minister Aas. 

Minister rõhutas ka, et juhul, kui kodutarbija-
tele müüvad elektrit juriidilised isikud, kes ei ole 
elektri- või gaasimüüjad, peavad ka nemad kom-

pensatsiooni saamiseks Keskkonnainvesteerin-
gute Keskusele (KIK) avalduse esitama. Sinna alla 
kuuluvad näiteks ettevõtjad, kes haldavad korte-
relamuid ning arveldavad korteriühistute asemel 
ise elektrienergia või gaasiga. Ka need ühistud, 
kes ei saanud oma elektri- või gaasimüüjalt soo-
dustusega arvet, peaksid pöörduma soodustuse 
saamiseks KIKi poole.

Lisaks hinnapiiril põhinevale kompensatsioo-
nile hüvitatakse märtsini ettevõtetele ja asutustele 
elektri võrgutasu täielikult ja kodutarbijatele 50 
protsendi ulatuses, gaasi võrgutasu kõigile tar-
bijatele 100 protsendi ulatuses ja kuni keskmise 
sissetulekuga peredele hüvitatakse elektri-, gaasi- 
ja küttearvete alusel hinnatõusu osa 80 protsendi 
ulatuses. Vaid viimase puhul tuleb avaldus esitada 
kohalikku omavalitsusse, ülejäänud toetused ka-
jastuvad automaatselt tarbijate energiaarvetel.

Kuulutaja
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Müügil ka süldi ja pasteedi materjal,
subproduktid, sealihakonservid.

Info ja ettetellimine tel: 5358 6772
vajanguperefarm@gmail.com perefarm

Sealiha
al veerand seast 2. 04 €/kg2. 04 €/kg2. 04 €/kg
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SÕBRAKUU PAKKUMINESÕBRAKUU PAKKUMINE

LIHAPOOD RATASTEL
Lääne-Virumaal kojuvedu

TASUTA
Lääne-Virumaal kojuvedu

TASUTA

AKNAD • RÕDUDE KLAASIMINE

Säästa soojust ja energiat,

telli AKNAD

Järelmaksu võimalus.
Pakkumine kehtib kuni 28.02.2022

PVC-aknad kätte
3–4 nädala jooksul!

Riigikogu liige ja

Riigikogu sotsiaalkomisjoni

esimees Siret Kotka

Kirjalikud küsimused saab saata aadressile siret.kotka@riigikogu.ee

Vastuvõtuks palume eelnevalt

registreerida telefonil 5302 3206.

Keskerakonna Rakvere büroos

aadressil Lai tn 1

kell 13-15.

võtab vastu kodanikke

neljapäevi�
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