


Kuulutaja reede, 5. november 20212 UUDIS

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

Toimetus avatud E-R 9-17

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

Rakveres lisandub sotsiaalvaldkonda töötajaid
Sel sügisel on loodud Rakvere linnavalit-
suse sotsiaalosakonda täiendavad töö-
kohad: ametisse on astunud kaks juhtu-
mikorraldajat ning detsembrist asub töö-
le ka eestkostespetsialist. Seda selleks, 
et paremini saaksid abi töö- ja koolielust 
kõrvale jäänud noored, uussisserända-
jad ning eestkostevajadusega inimesed.

Katrin Uuspõld

Alates oktoobrist on kõigis Lääne-
Virumaa omavalitsustes asunud tööle 
NEET juhtumikoordinaatorid, nõnda ka 
Rakveres. Tegemist on Lääne-Virumaa 
Omavalitsuste Liidu projektiga, mis on 
rahastatud Euroopa Liidu vahenditest.

NEET noored (NEET on lühend väl-
jendist „not in education, employment or 
training“ – noored, kes ei õpi, ei töö-
ta ega osale koolitustel) on 16- kuni 
26-aastased noored, kes ei õpi ega tööta.

Selliseid noori, kes pole arvel Töötu-
kassas, ei õpi ega tööta ega saa sotsiaal-
toetusi Sotsiaalkindlustusametist, on 
Lääne-Virumaal suurusjärgus nelisa-
da, kõige enam Rakvere linnas ja Tapa 
vallas.

Oktoobrikuu seisuga on Rakvere lin-
nas selliseid noori 109 ning nendega 
võtab kontakti juhtumikorraldaja Sig-
ne Salujärv. „Ühendust püüan saada nii 
meilitsi, telefonitsi, sotsiaalmeedia kau-
du. Eesmärk on aidata noorel teha seda, 
mida ta soovib, jõuda kas tööle või õppi-
ma,“ rääkis Signe Salujärv. „Kui noor on 
huvitatud õppimisest, siis tutvustan tal-
le võimalusi, kuidas kombineerida tööd 
ja õppimist. Aitan leida koolitusi ja kui 
noorele peaks vajalik olema, pakun välja 
nõustamisteenuseid, nii psühholoogilist 
nõustamist kui võlanõustamist.“ Salu-
järv lisas, et on vajadusel valmis noore-
ga ka kaasa minema ametiasutustesse ja 
tööandjatega kohtuma.

Tegelemine uussisserändajatega
Novembris käivitub Rakveres piloot-
projekt, mille eesmärk on toetada ela-
ma, õppima ja töötama asunud uus-
sisserändajaid, kelle igapäevane keel 
pole eesti keel, samuti peresid, kes on 
naasnud Eestisse pärast mitmeaastast 
eemalolekut. 

Projekti partnerid on Rakvere linna-
valitsus ja Kultuuriministeeriumi kul-
tuurilise mitmekesisuse osakond. Kul-
tuurilise mitmekesisuse asekantsler Pi-
ret Hartman selgitas, et Eestisse elama 
asuvate inimeste kohanemist toetavad 
koordinaatorid nii Tallinnas kui Tartus, 
kuid üha enam asuvad Eestisse tulevad 
inimesed elama ka väiksematesse Eesti 

piirkondadesse nagu Rakvere.
„Meie jaoks on oluline koostöö koha-

like omavalitsustega, et omavalitsused 
saaksid toetada uute tulijate sisseelamist. 
Samas on oluline tegeleda ka kohalike 
inimeste ja kogukondadega, selgitada 
uussisserändajatega seotud põhjuseid, 
hirme ning aidata kaasa nende lõimumi-
sele ja kontaktide loomisele eestlastega,“ 
tõdes Piret Hartman.

Rakvere linnavalitsuse sotsiaal-
osakonna juhataja Kersti Suun-Deket 
rääkis, et ministeeriumile meeldis Rak-
vere ametnike lähenemine ja nõnda saab 
teoks pilootprojekt. „Meie eesmärk on 
hõlmata uussisserändajad meie kogu-
konda, avardada nende võimalusi: lapsed 
kooli, vanemad tööle, et nad ei jääks abi-
vajajateks, vaid tuleks ise toime,“ rääkis 
Suun-Deket. „Kõik pered soovivad eel-
kõige parandada oma võimalusi, leida 
sõpru ja kuuluda kogukonda, sõltumata 
nende kultuurilisest või hariduslikust 
eripärast.“

Suun-Deketi sõnul on neil on infot 
umbes viieteistkümne Rakveres elava 
pere kohta, kellest seitsme-kaheksaga 
tegeletakse individuaalselt. Need pe-
red on pärit Filipiinidelt, Pakistanist, 
Albaaniast, Süüriast, Nigeeriast, Egip-
tusest, Lätist, Ukrainast, Moldovast, 
Venemaalt. 

„Tahame toetada laste keeleõpet, et 
nad saaksid koolis hakkama, emasid, et 
nad ei jääks lastega koju. Projekti peami-
ne eesmärk ongi süsteemselt läheneda,“ 
rääkis ta.

Projekti raames koondatakse esmalt 
info, kui palju on Rakveres ja Lääne-
Viru maakonnas üldse teiste riikide ko-
danikke ja kuidas nad on siin kohanenud, 

milliseid toetusi ja võimalusi saaks veel 
luua, et nende kohanemine läheks kii-
remini. Sellest nädalast Rakvere linna-
valitsuses tööle asunud värske juhtumi-
korraldaja peamine ülesanne on toetada 
sihtgruppi kuuluvaid inimesi ja luua nei-
le tugivõrgustik.

Lisaks soovib Kersti Suun-Deket luua 
Rakverre ka sisserännanud noorte ema-
de beebiklubi, mis on teistes riikides end 
edukalt tõestanud. „See on väike ja kok-
kuhoidev koht teise kultuurilise taustaga 
kodustele emadele, kus nad saaksid koos 
lastega mängimas käia, õppida eesti kul-
tuurile omaseid lastelaule, mänge ja te-
gevusi. Samas saaksid juurde kogemusi 
meie kultuurile omastest lastekasvata-
mise tavadest ning kommetest,“ rääkis 
ta.

Uussisserändajate projekt kestab kuni 
2022. aasta lõpuni ja selle tegevusi rahas-
tatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahendi-
test ja riigieelarvest.

Eestkostel täisealiste arv tõuseb
Detsembris asub Rakvere linnavalitsu-
se sotsiaalosakonnas tähtajatult tööle 
eestkostespetsialist. Kersti Suun-De-
ket selgitas, et tänavu suvel selgus 
Sotsiaalkindlustusameti järelevalve-
menetluse käigus, et parandamist vajab 
sotsiaalteenuste abivajaduse hindamise 
korraldamine.

„Uus ametikoht on vajalik, et suudak-
sime kiiremini protsesse teostada, sest 
kliente ja uusi ülesandeid aina lisandub. 
Eestkoste on läinud spetsiifilisemaks 
ja kliente tuleb juurde. Kui kolm aastat 
tagasi oli täisealisi linna eestkostevaja-
dusega inimesi seitseteist, siis hetkel on 
36,“ tõi Suun-Deket välja. 

Eestis on sadu noori, kes ei õpi ega tööta. Et aidata neid töö ja hariduse juurde, on omavalitsuste juures projekti raames 
juhtumikorraldajad, kes noori suunavad ja toetavad. Oktoobris asusid juhtumikorraldajad tööle ka Lääne-Virumaal. Foto: 
Unsplash
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Konkurentsitingimustes palk tõuseb
Ettevõtjad nendivad, et olukord tööjõuturul ei 
ole lihtne ning nii mõneski sektoris tõstetakse 
palku. Olukorrale lisavad keerukust ka pan-
deemia ja kasvavad energiakulud.

Katrin Uuspõld

„Kahtlemata on Eestis tööjõupuudus ja jae-
kaubandus ei ole siin erand,“ nentis 
OG Elektra omanik Oleg Gross 
(pildil). Ta nimetas, et tööjõu-
puuduse leevendamiseks on 
palgatud töötajaid ka Uk-
rainast. „Nad on raskema-
tel töödel, mille tegemiseks 
Eestist töötajaid ei leia: ja-
heladudes, välitöödel, siga-
lates.“

Kroonilist müüjate puu-
dust Grossi sõnul ettevõttes ei 
ole, kuid mõnes piirkonnas võe-
taks teenindajad siiski juurde. „Kui 
Narvas on täna töötajate leidmine kõi-
ge lihtsam, siis Tartus on see keerulisem. Ja 
näiteks Harjumaal on palgasurve suurem kui 
Tallinnas,“ tõi ta välja. 

Hiljuti on ettevõte otsustanud tõsta oma 
jaekaubandusvõrgu töötajate palkasid. „Nä-
hes, et Lidl siseneb ambitsioonika palgapak-
kumisega Eesti turule, ei saanud me kõrvale 
jääda. Olukorras, kus energiavaldkonnas ku-
lud tõusevad, on keeruline palka tõsta, aga see 
on vajalik. Kui selle sektori ettevõtted palga-
tõusuga praegu kaasa ei tule, siis läheb hiljem 
raskemaks. Soovitaksin võimalused üle vaa-
data,“ rääkis Oleg Gross.

Ettevõtja nentis, et müüjate töö on üks ras-
kemaid, eriti praegusel ajal, kus tuleb kokku 

puutuda ka keeruliste klientidega. „Meie ette-
võtte jaekaubandustöötaja minimaalne palk on 
1. novembrist Eesti jaekaubanduse keskmise 
töötaja palk ehk mediaanpalk. See on täisaja-
ga töötajal 813 eurot. Sellega vähendame eba-
võrdsust neis piirkondades, kus on palk mada-
lam. Kõige rohkem võidab Narva müüja, sest 

regionaalselt on Narvas palgad kõige mada-
lamad. Vastavalt piirkonnale hakkab 

meie müüja palka saama 813-1100 
eurot,“ ütles Gross.

Ettevõtja nentis, et terminid 
keskmine palk ja mediaanpalk 
kipuvad tekitama segadust. 
„Keskmine palk on aritmee-
tiline keskmine, mida kõr-
gepalgalised tõstavad üles, 
aga tegelik keskmine töötaja 

seda ei saa. Mediaanpalk on 
töötasu, mida teenib arvuliselt 

keskmine töötaja ehk kui täna on 
Eestis 600 tuhat töökohta, siis me-

diaanpalk on, mida teenib palgaredelil 
300 tuhandes töötaja,“ selgitas Gross. „Kesk-
mine palk moonutab pilti, seda palka ei saa 
keskmine inimene. Keskmine inimene saab 
mediaanpalka. Sektori mediaanpalk on kõi-
ge objektiivsem hindamiseks võtta. Kaupluse 
teenindajale ei ole võimalik maksta arsti pal-
ka, need on erinevad sektorid.“

COVID pikendab värbamisprotsessi
HKScani Baltikumi personalidirektor Relika 
Rohtoja nendib, et töötajate leidmine COVI-
Di ajal on muutnud värbamisprotsessi pike-
maks. „Vastab tõele, et võrreldes varasemate 
aastatega on tööotsijaid sel aastal vähem ning 
nende leidmine keerulisem. Tavaliselt suure-

neb peale suveperioodi lõppu ka tööotsijate 
arv, mida käesoleval aastal polnud märgata. 
Tõenäoliselt on hetkesituatsiooni (vähemalt 
osaliselt) mõjutanud ka valitsuse otsus II pen-
sionisamba rahade väljamaksmise kohta,“ rää-
kis Relika Rohtoja.

HKScanis on tema sõnul hetkel vakantsi 
näiteks tootmises ja komplekteerimises.

„Palkade ülevaatamise protsess on meie et-
tevõttes iga-aastane normaalne ja planeeritud 
tegevus. Töötasud vaatasime üle sellelgi aastal 
ning osadel ametikohtadel neid ka korrigeeri-
sime, ent mitte kõikidel positsioonidel. Osa-
leme igal aastal töötasude uuringus ja jälgime 
pingsalt palgaturu arengut, soovides oma et-
tevõttes töötasud konkurentsivõimelistena 
hoida,“ rääkis Rohtoja.

Töötajate leidmiseks, motiveerimiseks ja 
hoidmiseks on HKScanis personalidirektori 
sõnul kasutusel erinevad soodustused ja toetu-
sed - seda alates sporditoetusest ja erinevatest 
koolitustest lõpetades ühisürituste or-
ganiseerimise, vabade päevade ning 
kingituste tegemisega oma toode-
te näol. 

Rakvere Aqva keskuse juht 
Roman Kusma (pildil) ütles, 
et suures plaanis on neil töö-
tajatega hästi. „Mõningaid 
töötajaid on meil puudu, aga 
mitte nii, et see tegevust pä-
rsiks. Võtaksime praegu töö-
le paar puhastusteenindajat 
ja restoraniteenindajat,” rääkis 
Roman Kusma. „Eks iga ettevõte 
peab jälgima turuolukorda ja vasta-
valt sellele reageerima. Meie ettevõttes tõu-
sid sel sügisel palgad märgatavalt. Üldiselt on 

läbi aegade olnud meil hea seis, leian, et Aqva 
tingimused on meie töötajatele head, meil on 
hea töökeskkond, sõbralik kollektiiv.”

Küll tõdes ta, et praegusel ajal on ettevõt-
ted eriti keerulisse seisu pandud, sest elektri- 
ja gaasihind on tõusnud. „See avaldab meile 
suurt mõju. Lisaks palgakulu. Ettevõtetel on 
täna rasked ajad, et omadega välja tulla. See-
tõttu tuleb ka oma pakutavate teenuste hinda-
sid tõsta. Kuna enamik meie tarbitavast elekt-
rist ja gaasist läheb läheb suuresti saunakesku-
sesse, siis oleme sunnitud ka lähiajal tõstma 
vee- ja saunakeskuse hindu,” rääkis Kusma ja 
viitas, et ilmselt juhtub see detsembris.

Tööd võiks olla rohkem
Rakveres Pikal tänaval tegutsevate Katariina 
Keldri söögikoha ja Katariina külalistemaja 
omanik Tõnu Leppik rääkis, et nende ettevõt-
tes on ametikohad praegu komplekteeritud, 
aga tööd ei ole. „Kui varem said vaktsineeri-

mata inimesed testida, siis nüüd enam 
ei saa. Sellega vähenes drastiliselt 

meie klientide hulk nii restora-
nis kui majutuses,” rääkis Tõnu 

Leppik. „Koondamist ma ei 
plaani, vaatame, mis saab. 
Pigem kaalun tööaja lühen-
damist.”

See aga paratamatult vä-
hendab töötajate sissetule-
kut. „Kogu aeg mõtled, et 

kuidas saaks rohkem tööd 
teha. Valitsuse tehtud otsused 

on aga poolikud ja ei ole mõistli-
kud ning ettevõtja on justkui pandud 

kogu kupatuse eest vastutama. Ähvarda-
takse trahvidega,” arutles Leppik.
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PAKUN TÖÖD

• 50-aastane füüsilise puudega mees otsib 
täiskoormusega abistajat, kelle ülesandeks on 
abistamine igapäevastes tegevustes (v.a hool-
dustöö), nt ratastooli ja -toolist teisaldamisel, 
harjutuste sooritamisel, arvutiga asjaajamistel, 
söömisel jmt. Eelnev kogemus tuleb kasuks, 
aga ei ole nõutav. Tasu: 3,48/h (kaasneb Haige-
kassa ravikindlustus) + soovi korral igapäevane 
toitlustus ning majutus. Asukoht: Väike-Maarja 
vald, Rakke alevik (olemas bussi- ja rongiühen-
dus). Tel 5663 3952

• Otsin paarilist tellingutöödele. Tel 5361 5043

• Pakkuda tööd  abimeestele Tallinnas 04.11 ja 
05.11. Tasu 9 €/h. Raha päeva lõpus . Tel 504 0123

• Pakume krohvijale tööd. Lühiajaline krohvi-
mistöö siseruumis, krohviparandused aknapõsed, 
sobib ka pensionärile. Info tel 553 3601

• Pakun tööd korteri remontimiseks (tapeetimi-
ne). Tel 5695 9345

• Katela saekaater pakub tööd Volvo FH16 au-
tojuhile. Põhitööaeg E-R 8.00-16.30. Tööüles-
anneteks palgivedu, platsi peal estakaadide 
täitmine, saepuru laadimine. Lisainfo: Toomas 
Hiielaid, tel 504 89 60. Võimalusel saata CV 
aadressile katelapuit@gmail.com

• Uhtna Hooldekodu otsib hooldajat ja abihoolda-
jat. Hooldaja töö vahetustega 10 h ja 14 h, võimalusel 
teha 24 h vahetusi. Abihooldaja E-R kell 8.30-17.00. 
Töötasu hooldajal 850 € bruto, töötasu abihooldajal 
750 € bruto. Kandideerimiseks saata CV marina@
rakverevald.ee või helistada tel 5387 5004

• Pakun tööd üksikule naisele koduabilisena mõ-
ned päevad nädalas väikese töötasu eest, Rakveres, 
majutus võimalus. Tel 554 6490

• Pakun tööd farmi abitöölisele Lääne-Virumaal. 
Vajadusel elamispind. Palk korralik. Tel 5656 4680

• SOL Baltics OÜ ootab oma kollektiivi puhas-
tusteenindajaid parvlaevadele. Tööaeg 2 nädalat 
tööl, 2 kodus. Toitlustus ja majutus tööandja poolt. 
Vajalik mereohutusalane väljaõpe. Kandideeri-
miseks helista meile 674 7399 või võta ühendust 
otse töödejuhatajaga Lea, tel 5344 2919. Kirjuta 
meile cv@sol.ee

• Veoautojuht saab tööd. Osalise tööaja võimalus 
CE-kategooria veokijuhile. Sobib ka pensionärile. 
Tel 509 8328

VÕTAME TÖÖLE 
OSKUSTEGA 

EHITUSTÖÖLISE. 

INFO TEL 509 1299  
www.dektumehitus.ee

VÕTAME TÖÖLE
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REVIN GRUPP OÜ
otsib Lääne-Virumaale

OBJEKTIJUHTI
SINU TÖÖÜLESANDED

SINULT OOTAME

OMALT POOLT PAKUME

TÖÖLE ASUMISE AEG: kohe.

info@revingrupp.eu või helista tel 322 0238
VÕTA ÜHENUDUST
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1961: külakooli põlengus hukkus 110 inimest
Täna 60 aastat tagasi, 5. no-
vembril 1961. aastal toimus 
Tšuvaššias kohutav õnnetus, 
kui külakoolis puhkenud tule-
kahjus hukkus üle saja inime-
se, enamikus väiksed lapsed. 
Kuigi tegu oli hiiglasuure tra-
göödiaga, ei maininud nõuko-
gude ajakirjandus sündmust 
isegi mitte poole sõnaga.

Allan Espenberg

See traagiline sündmus lei-
dis aset Elbarussovo külas 
(tšuvašipäraselt Aslă Hu-
rakassi), mis asub Tšuvaši 
põhjaosas Mariinski Possadi 
rajoonis. Elbarussovo küla, 
mille elanike arv pole kunagi 
ületanud tuhandet inimest, 
paikneb maalilisel maastikul 
kaheksa ja poole kilomeetri 
kaugusel Volga jõest. 

Juba tsaariajal ehitasid 
kohaliku saeveski omani-
kud sellesse külakesse 
puidust koolimaja. 

Tulekahju päevaks oli hoonel 
vanust 47 aastat, selles õppis 
üle 200 lapse, kusjuures lap-
sed ei pärinenud mitte ainult 
Elbarussovost, vaid ka teistest 
lähedalasuvatest küladest.

5. novembril 1961. aastal, 
sügisese koolivaheaja teisel 
päeval, toimus oktoobrire-
volutsiooni eelseisva aasta-
päeva puhul koolis pidulik 
aktus. Sellistel juhtudel kasu-
tati aktusesaali asemel, mida 
koolimajas polnud, kaht kõr-
vuti asetsevat klassiruumi, 
mille vaheline sein oli lahti-
võetav ja kokkupandav.

Piduliku aktuse ja kont-
serdi korraldamiseks lükati 
koolilauad akende alla ja pai-
gutati üksteise peale, samuti 
laoti kraami ka ühe ukse ette. 
Saal oli piduliku sündmuse 
puhul rahvast puupüsti täis, 
improviseeritud laval asusid 
pärast direktori kõnet poisid 
esitama meremeeste tantsu. 

Samal ajal olid kõrvalruu-
mis füüsikaõpetaja ja mitu 
vanemat õpilast, kes üritasid 
käivitada valgustamiseks ja 
filmi näitamiseks vajalikku 
elektrigeneraatorit. Ruumi 
köeti raudahjuga ja et mitte 
ära külmuda, otsustas õpeta-
ja selle küdema panna. 

Teise versiooni kohaselt 
tahtis õpetaja generaato-
ri parandamiseks soojen-
dada jootekolbi. Niisked 
küttepuud ei süttinud kui-
dagi. See tõi kaasa saa-
tusliku otsuse: piserdada 
generaatorile mõeldud 
bensiini ahju. 

Bensiiniga köeti ahju
Kuid õpetaja ei arvestanud 
vajalikku küttekogust välja, 
mistõttu leegid tõusid oo-
tamatult kõrgele ja õpetaja 
hüppas ehmatusest eemale. 
Kukkudes prantsatas ta ben-
siiniämbrile ja bensiin voolas 
põrandale, momentaalselt 
süttides. Sellises olukorras 
levis leek kiiresti kõrvalole-
vasse „aktuseruumi“, tuld 
võtsid põrand, seinad ja lagi. 
Tragöödia süüdlasel endal 
õnnestus aknast välja hüpa-
ta, suuremad õpilased põge-
nesid koridori. Tule levikut 
takistamas polnud kedagi. 

Kuna aktusesaal kattus 
hetkega musta suitsuga, siis 
ei näinud lapsed suurt mida-
gi. Algas paanika, karjumi-
ne ja rüselemine. Et akende 
ette olid lükatud koolilauad, 
siis ei saadud ka sealt kiires-
ti põgeneda. Ühel muusikul 
õnnestus oma bajaaniga üks 
aken siiski purustada, mis-
järel vanemad lapsed hakka-
sid selle kaudu välja ronima. 
Avariiväljapääs oli aga kasti-
dega ummistatud ja lukusta-
tud. Lisaks suitsule ja tulele 
langes varsti sisse hoone ka-
tus. Ühes klassiruumis klam-
merdusid esimese klassi kõik 
õpilased suurest hirmust 
oma õpetajanna külge ja põ-
lesid koos temaga surnuks. 
Hukkus üle saja lapse ja neli 
õpetajat.

Võib-olla oleks hukkunute 
arv olnud väiksem, kui koo-
li juhtkond poleks käitunud 
äärmiselt rumalalt. 

Tulekahju peale kokku 
jooksnud külaelanikel 
kästi ennekõike päästa 
kooli arhiiv, mitte õpilasi. 

Olukorra muutis keeruliseks 
tol õhtul küla ümbritsenud 
paks udu, mistõttu tuletõr-
jujad saabusid suure hiline-
misega. 

Põlenud surnukehi, mis 
paigutati spordiväljakule 
mitmesse ritta, tuvastasid 
vanemad kogu järgmise päe-
va. Paljud vanemad tundsid 
oma lapsed ära vaid säilinud 
riidetükkide järgi. Pooled 
hukkunutest olid alla kahek-
sa-aastased, sealhulgas kõige 
noorem laps oli kolmeaasta-

ne. 
Samal päeval maeti kõik 

hukkunud hiiglaslikku ühis-
hauda: seda tehti võimude 
sunnil, kuigi kohalike tra-
ditsioonide järgi oleks pi-
danud matused korraldama 
kolmandal päeval. Kuid kol-
mas päev oli 7. november, 
oktoobrirevolutsiooni aasta-
päev, ja võimud ei tahtnud 
süngestada suurt ja helget 
pidupäeva. Vigastatud lapsed 
saadeti ravile Moskvasse ja 
Tšeboksarõsse.

Kohalike elanike meenu-
tuste kohaselt põgenes koo-
li direktor Samuil Jarukin 
metsa, et vältida lintšimist. 
Just tema korraldusel viibis 
aktusesaalis kokku umbes 
230 inimest, kuigi lubatud 
ülempiiriks oli 115. Direk-
tor laskis kontserti kuulama 
ka eelkooliealised, kuid ilma 
vanemateta. 

Hiljem mõisteti direktor 
kohtus süüdi, kuid 8-aas-
tasest vanglaajast istus 
ta ära vaid 7 aastat ja pä-
rast vabanemist ta loomu-
likult külla ei naasnud. 
Veidi rohkem, 10-aastase 
vanglakaristuse sai tule-
kahju provotseerinud füü-
sikaõpetaja Mihhail Irit-
kov. 

Nõukogude ajakirjandus 
vaikis tragöödiast
Tragöödia mõjutas ka koha-
like parteijuhtide karjääri. 
Kuid väljaspool ei saanud 
Elbarussovo sündmused pea-
aegu mingit kajastust. Nõu-
kogude valitsuse jaoks oli 
liiga hirmutav tunnistada, et 

suure oktoobripüha eel suri 
nii palju lapsi. Pealegi aas-
tal, mil riik saatis esimese 
inimese kosmosesse. Hooli-
mata täielikule sobimatusele 
peeti 7. novembril leina käes 
kannatanud külas võimude 
korraldusel traditsiooniline 
pühadepidu.

Hukkunute sugulastelt 
võeti allkiri selle kohta, et 
nad ei räägi juhtunud tra-
göödiast mitte kellelegi. 

Kuid mingil kombel uudis 
tulekahjust siiski lekkis 
ja sellest teatas samal 
päeval raadiojaam Amee-
rika Hääl, öeldes, et 
„kommunistid põletasid 
lapsed ära“. Nõukogude 
ajakirjanduses ei räägi-
tud aga sellest traagili-
sest sündmusest sõnagi.

Elbarussovo küla jaoks oli 

tragöödia tohutu, sest Suure 
Isamaasõja nelja aasta jook-
sul hukkus 143 külaelanikku, 
kuid ühel päeval rahumeelsel 
1961. aastal peaaegu sama 
palju. Ellujäänud lapsed saa-
deti järgmisel aastal pionee-
rilaagrisse ja samal ajal ehi-
tati külla uus kool, seekord 
juba tellistest. 

Elbarussovo sündmustest 
sai avalikult rääkida alles 
pärast Nõukogude Liidu 
lagunemist. 

Esimene ohvrite avalik mä-
lestusteenistus toimus 1991. 
aastal ja kolm aastat hil-
jem avati mälestussammas 
ohvritele. Praegusel ajal on 
dokumendid ja mälestused 
juhtunust koos ohvrite fo-
todega üles pandud kooli 
kodulehele.
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5. - 18. november
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 5. - 11. november

1.58
4.79 €/kg

1.94

1.04
3.47 €/kg

1.24

1.94
9.70 €/kg

2.48

0.54
3.38 €/kg

0.68

0.36
8.37 €/kg

0.44

1.78
7.12 €/kg

1.98

1.98
al 7.47 €/kg

2.88

2.18
4.36 €/kg

2.48

Seajalg
1 kg

0.98
1.38

Grillvorst Kabanossi
1 kg

2.88
3.58

Keeduvorst
Vene
1 kg

2.38
2.98

0.98
1.08

6.53 €/kg

Einesink
(viilutatud)
150 g

Juustu-küüslauguvõie
1 kg

6.48
7.48

Kapsasalat
1 kg

1.88
2.68

4.48
5.48

Rosinakeeks
1 kg

4.48

Kodumarjakook
1 kg

5.48

Õllepunnid
juustuga
500 g
Rannarootsi

Kalkunilihasült
300 g / Nõo Lihavürst

1.68
5.60 €/kg

1.88

Kanalihapallid porgandiga
300 g / Maks & Moorits

A+ A

Kanasigar
200 g /
Tallegg

1.28
8.53 €/kg

1.48

Juust Atleet Originaal
(viilutatud) 26% 300 g
Valio

1.98
6.60 €/kg

2.98

Rohejuust
150 g / E-Piim

Juust Atleet Originaal
(viilutatud) 26% 300 g
Valio

2.18
14.53 €/kg

2.58

Juust Synnove
(laagerdunud 12 kuud)
150 g

Jogurt Skyr Baltais
160 g / 2 sorti

0.78
4.73 €/kg

0.98

AB-jogurt Sipsik
(jäätisemaitseline)
165 g / 2 sorti
Saaremaa Delifood

1.58
3.29 €/kg

1.98

Jogurt Activia
4 x 120 g / 2 sorti

Talve kohuke jogurtiglasuuri ja
vaarikatükkidega
43 g
Tere

Kondenspiima karamell
Jaani
190 g
Polven Foods

0.74
3.89 €/kg

0.98

Kohupiimavorm
250 g / 2 sorti
Farmi

Sifoonvahukoor
Hochwald
250 ml

Mustikakisell
Largo
1 l

Pannkoogid Mamma 200 g
(kõrvitsa-kohupiima)
Saarioinen

Pannkoogid Mamma 200 g
(kõrvitsa-kohupiima)
Saarioinen

1.84
9.20 €/kg

2.14

Topsijäätis Super Viva
al 245 g / 3 sorti

0.68
13.60 €/kg

0.98

Hematogeen
50 g / 2 sorti

18.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

A+ A

Sealihasteik kondiga
1 kg

3.18
3.88

1.58
6.32 €/kg

1.88

A+ A

1.48
2.28

Pannkoogid Mamma 200 g
(kõrvitsa-kohupiima)
Saarioinen
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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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

 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!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 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

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

KINNISVARA

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

• Müüa 2toaline mugavustega korter Rak-
veres, Roosi tn 1 (47,2 m2). Hea planeering, 
II korrus, vajab remonti. Otse omanikult. 
Tel 522 7764

• Müüa 2toaline korter Väike-Maarjas, II 
korrus, otse omanikult. Tel 5384 0897

• Müüa Tapa linnas (Tallinnast 1 tunni 
sõidu kaugusel) keskküttega 2toaline 
korter. Korter on vaba. Hind 23 000 €. 
Tel 511 0478

• Müüa Tapa kesklinnas, Roheline tn, 
keskküttega 2toaline korter. Hind 23 
000 €. Tel 511 0478

• Müüa 3toaline korter Rakvere lähedal. 
Helista tel 5619 9624

• Müüa Kundas 3toaline  korter  või 
vahetada 1toalise korteri vastu Rakveres. 
Tel 5894 2895

• Müüa suur kinnistu (1892 m2) koos 
renoveerimist vajavate hoonetega, 
Tapa vallas, Lehtse alevikus, hea raud-
teeühendus, Tallinnast 75 km, rajatud 
on uus puurkaev. Võimalik on vahetus 
korteri või põllu- ja metsamaa vastu. 
Hind 19 000 €. Tel 511 0478

OST

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

• Soovin osta 1-2toalist korterit Rakvere 
linnas. Tel 5664 1656

• Otsin korterit ahjuküttega, 1-2toalist, ostan 
kuni 5000 €. Tel 5555 8329

• Ostan 1- või 2toalise korteri Tapa või 
Tamsalu linnas. Tel 5697 5317

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

• Ostan Tapa või Kadrina vallas maamaja 
või vana talukoha. Tel 5697 5317

• Ostan maja, krundi või ridaelamuboksi 
(äärmine) Sõmerul või Näpil, võib pakkuda 
ka Rakveres. Pakkumised tel 553 2743 (ka 
sms)

• 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

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja Rakvere 
kesklinnas. Korralik elamine. Tel 516 4685

• Anda üürile värskelt remonditud 1toaline 
(34,5 m2) ahiküttega (pelletkamin) korter 
Rakveres,  WC- ja duširuumiga, internet, 
osaliselt möbleeritud. Parkimine maja 
hoovis. Tel 516 0906

• Üürile anda 1toaline mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Üürile anda või müüa elamiskõlblik 
keskküttega 1toaline korter Tamsalus (tuba, 
köök, esik, vannituba, turvauks, pakettak-
nad). Tel 5680 1956

• Üürile anda Rakveres 2toaline osaliselt 
möbleeritud korter. Tel 557 3108

• Anda üürile heas seisukorras suur (55 m2) 
2toaline ahiküttega korter Rakveres, WC- ja 
duširuumiga, internet, osaliselt möbleeri-
tud. Parkimine maja hoovis. Korter vabaneb 
9. novembril. Tel 516 0906

• Anda üürile soodsalt 2toaline puuküt-
tega korter Rakveres (vesi õues). Tel 5558 
7544

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Volkswagen Golf variant 07, tume-
sinine, normaalses korras, järgmine üle-
vaatus 09/2022, läbisõit 159 000 km, topelt 
veljed, kõik kirjas mis tehtud ja vahetatud. 
Hind 2500 €. Tel 523 6447

• Müüa odavalt kasutatud talverehve 13-15 
tolli. Tel 5340 7274

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid igas seisukorras! Raha kohe kätte! 
Vajadusel kustutame registrist! Helis-
tage 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 Toyota marki sõidukeid. Võib 
pakkuda absoluutselt igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Sobivad ka Nissan 
Sunny, Almera, Primera, King Cab, 
Pickup, Navara, Mitsubishi L200, Pa-
jero Sport, L300, L400, Mercedes 190D, 
Sprinter, vanad MB bussid. Paku julgelt 
telefonil 58961576

• Ostan kasutult seisma jäänud või kiir-
müügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, 
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja 
lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. 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 sõi-
dukeid, vanaaegseid sääreväristajaid, 
tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, Iž, 
Riga, Delta) jne. Maksan head hinda! Tel 
5388 4499

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

• Ostan VIS 2345! Võib vajada väiksemat 
remonti või ilma ülevaatuseta! Hind võiks 
olla soodne! Tel 5682 2544

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe 
järgi. Arveldamine ja dokumentide vormis-
tamine kohapeal. Tel 5438 0594

• Ostan BMW või Ford Sierra. Tel 5632 3142

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

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Võivad vajada remonti, olla seisnud, 
avariilised, heas korras, romud jne. Huvi 
pakuvad ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustutan arvelt. 
Maksan head hinda! Tel 5357 7108

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi va-
ruosasid, samas ostan uusi veneaegseid 
rehve. Tel 515 7395

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

N i s s a n  P u l s a r , 

04/2016a. 1.2 (85kw), 

bensiin, manuaal, sini-

ne met. Sn: 71 000 km. 

Hind: 7990.-

Nissan Pulsar Acenta, 

06/2015a. 1.2 (85kw), 

bensiin, manuaal, sini-

ne met. Sn: 80 080 km. 

Hind: 8990.-

Renault Master Pack 

Clim, 06/2013a. 2.3 

(92kw), diisel, manuaal, 

valge, Sn: 181 860 km. 

Hind: 8990.-

Peugeot 2008 Active, 

08/2018a. 1.2 (61kw), 

bensiin, manuaal, hall 

met. Sn: 39 500 km. 

Hind: 11 390.-

Nissan Qashqai Tekna,  

09/2016a. 1.2 (85kw), 

bensiin, manuaal, hall 

met. Sn: 122 570 km. 

Hind: 12 490.-

N i s s a n  N V 3 0 0 , 

11/2017a. 1.6 (107kw), 

diisel, manuaal, beež, 

Sn: 172 385 km. 

Hind: 15 490.-

Nissan Qashqai Tekna, 

01/2021a. 1.3 (116kw), 

bensiin, automaat, hõ-

bedane met. Sn: 6000 

km. 

Hind: 26 260.-

Renault Captur In-

tens 1,6 E-TECH 160hj 

P LU G - I N  h ü b r i i d , 

10/2020a. 1.6 (68kw), 

hübriid (bensiin / elek-

ter), automaat, valge 

met. Sn: 5500 km. 

Hind: 27 990.-

Nissan Leaf Tekna, 

07/2019a. elekter, au-

tomaat, valge met. Sn: 

6000 km. 

Hind: 29 990.-
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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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

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

* 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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee 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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Teen tulede poleerimist. 1 tuli alates 10 
eurost. Peale poleerimist kannan Meguairsi 
poolt välja töötatud ainega, et tulemus kes-
taks kauem. Tel 5816 4441

• Teostan auto keemilist pesu, naha 
hooldust ja vahatamist. Topsave OÜ. Tel 
5816 4441

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veoteenus kaubiku ja puksiiriga. Teenus 
eraisikule. Tel 514 8661

• Kallurautoteenus (karjääri kallur ja 13 
tonni kandejõud). Tel 503 2269

• Veoteenus: mööblivedu, väikses mahus 
kolimine jne. Kauba ruumi maht 3x1,5 m. 
Tel 503 2269

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 2269

 

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

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

KAEVETEENUS

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

• Biopuhastite, septikute paigaldus 
ja müük. Tel 57570202, erlend@eesti-
septik.ee

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

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

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Lammutus, ehitus, siseviimistlus (kor-
terid, majad, suvilad, kontorid) plaatimine, 
parkett jne. Tel 504 5560

• Teostame ehitus-ja remonttöid nii era-
mutes kui korterites. Vannitoad, siseviimist-
lus, fassaadid, soojustamine, vundamendid, 
katused, terrassid jne. San. tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 5965

• Lintvundamendid, müüritööd, puitfas-
saadid, sisetööd. Tel 5646 0674

• Korterite ja vannitubade renoveerimine. 
Tel 5380 0863

• Kõik lammutustööd, keldrite ja pöö-
ningute koristus koos prahi äraveoga. Tel 
5380 0863

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektritööd. Süsteemide paigaldus, reno-
veerimine ja remont. Tel 511 1964

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
süvendamine, remont, rõngaste vaheta-
mine ja kaevuümbriste ehitus. Tel 5840 0240

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, 
grillmajad, terrassid. Vanade majade 
renoveerimine ja uute ehitus. Tel 5380 0863

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa hin-
naga immutatud puidust piirded. Tehtud 
töödele arve ja garantii. www.kodupuit.ee 
Tel 5888 9999

• Maalritööd, trepikodade remont, fas-
saadide värvimine, üldehitus, renoveeri-
mistööd. Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

• Te o s t a n  s a n t e h n i l i s i t ö i d  L ä ä n e -
Virumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone 
vundamentide rajamine. Tel 5693 8220. 
E-mail: Initex@hotmail.com

• Pleki kantimine: valmistame plekke vas-
tavalt 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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. 
Tel 522 1165

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküt-
tespetsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

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
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

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

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

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

kuulutused.kuulutaja.ee

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

PEREJUUKSUR
Laada 25, Rakvere

Juuksur Keiu  
554 7332

Juuksur Jaanika  
5626 9611

Ootame uusi ja 
vanu kliente!

Rendime ja müüme 
piirdeaedasid, 

soojakuid ja pop-up 
telke ning inventari 

ürituste jaoks

5771 2345  I  info@rentbull.ee
  www.rentbull.ee

www.kuulutaja.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

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

MUUD TEENUSED

• Olen staažiga puhastusteenindaja. 
Staaž on 10 aastat. Teen keemilist pu-
hastust, vaibad, diivanid, arvutitoolid 
ning on võimalik puhastada teie auto, 
auto koristus, nahahooldus, keemiline 
puhastus või tavaline koristus, võin 
ka ise teie juurde tulla. Võimalus ka 
aeg broneerida tel 5679 4783, e-mail: 
olesja26-81@mail.ru

• Abistan teid korteri või maja müümisel. 
Tel 5357 6624

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

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab ja 
hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneer, siis küsi meilt pakkumist! 
Õhksoojuspump on väga mugav ja säästlik 
küttelahendus. Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või http://www.rakverekliima.ee 
MEIL ON LÜHIKE OOTEAEG!

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

• Aedade kujundus, puude-põõsaste istu-
tus, viljapuude hooldustööd. Tel 5380 0863

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

• Puulehtede koristus puhuriga ja vajadu-
sel ka äravedu. Tel 503 2269

• Elektrigeneraatori teenus (20kW). Tel 
503 2269

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Printerite müük, hooldus ja 
rent. Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. Aadress 
E. Vilde 14/1, telefon 553 5475, meiliaadress 
info@itsalong.ee

• Kogemustega kõrgharidusega raamatu-
pidaja pakub teenust igat liiki fi rmadele 
ja FIE-dele. Aastaaruanded soodsalt. Tel 
5568 6385

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

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5672 7175

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda erinevaid 
täitematerjale (killustik, liiv, muld) võima-
lus tasuda ka vanametallis ja autoromudes. 
Tel 5627 2666

• Odavalt anda umbes 10-15 kg munakoori 
ja umbes 300 karpi. Tel 5390 6270

• Müüa kaseluuad, hind 1.20 €/tk, Lää-
ne-Virumaal, kohale toomisega. Tel 5384 
1694

• Müüa Rakveres puudega köetav klaasuk-
sega malmkamin, kõrgus 70 cm, laius 52 cm, 
sügavus 42 cm, suitsutoru 140 tagant - hind 
200 € ja uus televiisor LG Smart TV 32 FULL 
HD LED LCD -hind 200.- /kaupluses 260.-/ 
Tel.5545134

• Müüa nõukaaegne gaasiballoon. Tel 
5913 7349

• Müüa vähe kasutatud 4-rattaline tugiraam 
ja potitool. Tel 527 5026

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud 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 mängu-
autosid, pakkuda võib kõike, ka remonti 
vajavaid. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõusid,- 
tooteid. 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 Tarbeklaasi vaase, karahvine 
ja pitse. Samuti ostan Norma/Salvo  
mänguauto, rongi, trammi ja 1970–90. 
a cccp 1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, resti, pra-
eahju, ahju- ja pliiditarvikuid. Võivad olla 
kasutatud. Tel 503 1849

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

• Ostan tööriistu ja ehituslikku saemater-
jali. Tel 5380 0863

• Ostan vana rauda ja tehnikat, ka väiksed 
kogused. Tel 5808 1220

• Ostan tuntud kunstnike maale, akvarelle 
(R. Sagrits, E. Kits, R. Uutmaa, E. Haamer). 
Pakkuge ka teisi. Hind 1500 €. Tel 5677 0569

• Ostan pildil olevaid lillevaase. Pak-
kuge ka teisi värvilisi Tarbeklaasi vaase. 
Hind kuni 100 €. Tel 5677 0569

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab ja 
hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneeri, siis küsi meilt pakkumist! 
Õhksoojuspump on väga mugav ja säästlik 
küttelahendus. Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või http://www.rakverekliima.ee 
MEIL ON LÜHIKE OOTEAEG!

• 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

• Müüa lõhutud küttepuud: sanglepp, lepp, 
metsakuivkuusk (mänd) ja kütteklotsid 40 L 
võrk 2 €. Tel 5192 4320

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

• Müüme Haljalas küttepuid. Lehtpuu, 
kuivad ja toored, transport, koorem 5-10 
m3. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepa-
puid (40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott ja kasel 3.50 
€/kott. Tel 505 1528

• Müüa puitbriketti, premium pelletit 
6/8, kivisüsi 1000/25 kg. Lisaks pakume ka 
halumasina teenust. VIRUKÜTTEJAAM.EE. 
Tel 53 900 545

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770
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KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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

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

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

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

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

• Müüa toored lõhutud küttepuud. Halu 
pikkus vastavalt kliendi soovile. Saadaval: 
hall lepp, must lepp, kask. Hinnad alates 38 
€/ruum. Saadaval ka kuivad halupuu klotsid 
(eripikkusega halud) 40 L võrkotis – 2 €/
kott. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald. 
Tel 5375 4750

• Müüa kuiva küttepuud, kask 40 cm. Tel 
5645 0678

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

EHITUS

• Jeld-Wen mändmanteluksed komplekt: 
900x2100 – 2tk, 1000x2100 – 4 tk. Tule-
tõkkeuks valge lengis 1000x2100 – 1 tk. 
Toauksed saarvalge komplekt: 1985x860 
seinapaksusele 200 mm, 1985x860 seinapak-
susele 120 mm. Tuuletõkkeplaat roheline 
2700x1200 – 3 tk. Tel 5814 0356  

• Kivivilla Paroc 1220x565x100 – 3pk. 
Isolatsiooniplaat 2000x500x30 – 20 tk. 
Aluplastaknad 800x400 – 4 tk. Aluplasta-
ken 900x500 – 1 tk. Hind kokkuleppel. Tel 
5814 0356

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322 

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kas-
vavat võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m ja 
lõhutud küttepuud, tel 504 3326

www.kuulutaja.ee
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PÕLLUMAJANDUS

• Teraslind OÜ tegeleb linnu ja loomasöö-
da müügiga Virumaal. Kokkuleppel koju-
vedu. Tel 5564 5448 või info@teraslind.ee

• Müüa toidukartulit „Vineta“, „Flavia“, „Tii-
na“, „Carolus“, „Laura“. Tel 5647 5596/5616 
5542

• Odavalt müüa kaks aastat seisnud sõnni-
kut. Tel 5390 6270

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

OST
• Ostan seisvat tehnikat remondiks, 
varuosadeks ja utiiliks: traktorid, kom-
bainid, veoautod, haagised, seadmed jne. 
Tel 5360 6046

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

• Ostan võsalõikaja Stihl või Husqvarna. 
Samuti ka vana mootorsae, võib vajada 
remonti. Tel 503 9650

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

LOOMAD

• Müüa noored kuked. Tel 514 8848

VANAVARA

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

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

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

• Ostan erinevat vanavara: raamatuid, 
tehnika ajakirju, mööblit, rahasid, orde-
neid, rinnamärke, vimpleid, heliplaate, 
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 hambakulda 
või üksikuid kuld ja hõbe ehteid - ka 
sulatuseks. Kõik muud vanad esemed 
ka huvitavad! Tel 5872 5458

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

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

• Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõu-
sid: kausid, kannud, napsu ja morsiklaasid, 
karahvinid, serviisid ja lillevaasid. Ilusval-
gus@gmail.com. Tel 5859 9737

• Tarbeklaasi toodete koguja ostab Tarbek-
laasi vaase – 270 €, napsu ja morsiklaasid 
– 60 €, kausid -60 €, karahvinid – 90 €. Tulen 
järgi Eesti piires. Tel 5398 7800

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaasist 
vaase kuni 100 €/tk, nõukogudeaegseid 
ja vanemaid ehteid, sõlgi, käevõrusid, 
merevaiku, karpides lusikaid, EW 
aegseid kohvikanne ja piimakanne. 
Samuti ostan nõukogudeaegseid ja ka 
vanemaid raamitud seinapilte, graafi lisi 
lehti, õlimaale, akvarelle, kujusid, keraa-
milisi seinaplaate, fotoaparaate, fotosid, 
fotoalbumeid, postkaarte jne. Igasuguse 
huvitava vanavara, raamatute ja kunsti 
ost! Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käe-
võrusid, merevaiku, münte, hõberub-
lasid, paberrahasid, kellasid, hõbedat 
(pitsid, lusikad, portsigarid jne). Huvi-
tavad ka vanad rinnamärgid, medalid, 
ordenid, koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. Ostan 
raamatu „Oikumeeni äärel“ 30 €/tk ja 
enne 1940. aastat trükitud nahkköites 
raamatuid (raamatu selg või kaaned on 
nahaga kaetud) ja muid vanu raamatuid. 
Pakkuda võib igasuguseid esivanematest 
jäänud asju! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rakveres, 
Laada 14. Müügil soojad joped, mantlid 
lastele, naistele, meestele. Leidub ka 
suuremaid numbreid

TUTVUS

• Nooruslik naine Lääne-Virumaal tutvuks 
mehega vanuses 57-62 aastat. Tel 5561 
8941, õhtuti

• 60-aastane Virumaa mees, kes elab maal 
ja omab maakodu soovib leida naisterah-
vast, kellele meeldiks ka maal. Tel 5809 4634

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

LOE
www.kuulutaja.ee

Sinu mälestus me hinges elab, 
sinu laulu hääl veel kõrvus kolab, 

meie kallis Salme. 

Südamlik kaastunne lastele peredega 
kalli EMA ja VANAEMA

SALME KUSMINA 
kaotuse puhul. 

Ansambel „Barvinok“ 
 

Iga hetk on meie elusaatus, 
igal hetkel oma hind. 

Iga hetk võib tulla viimne vaatus, 
kostub kell ja sulgub eluring. 

Südamlik kaastunne 
Marikale 

elukaaslase 
kaotuse puhul. 

Turu Kaubamaja kollektiiv
 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet vendadele 
Vallimägidele  

EMA
kaotuse puhul. 

Mauri ja kõik sõbrad 
Kauba tn. val.
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KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM HIND KÕRGEIM HIND

Kartul kg 0,68 0,80

Maitseroheline (r.sibul, till, petersell) kg 7,00 10,00

Küüslauk kg 10,00 12,00

Tomat kg 3,50 4,50

Tomat, imp. kg 2,50 3,00

Mugulsibul kg 2,50

Peakapsas kg 0,80

Hapukapsas kg 2,50

Kõrvits kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,50 2,00

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 1,50 2,00

Mesi kg 7,00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00

Värske räim ja kilu kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL 4. NOVEMBER 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Müügil  soojad kudumid ja kalmuseaded!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Margarita Voites oli ja on Margarita Voites
Oktoobri viimasel päeval 
tähistas Estonia teater 
Opera restoranis (endine 
Talveaed) Margarita Voite-
se 85. sünnipäeva. Peate-
gelane oli varavalges kohal 
ja istus väärikalt kuldses 
mantoos, kui endine kol-
leeg, Liidia Panova Järvi 
koos tütre Lemme Järviga 
(endine tantsija) teda esi-
mestena õnnitlema tulid.

Marvi Taggo

Õnnitlejate seas oli ka Rah-
vusooperi direktor Ott Maa-
ten ja lavastaja Arne Mikk, 
kes ei pidanud vajalikuks pi-
kalt rääkida, sest „Margarita 
Voites oli ja on Margarita 
Voites“. Sünnipäevalisele ula-
tas teatri direktor tulipuna-
sed roosid ja esinesid noored 
lauljad. Juubeliõhtu omade 
keskel oli õdus ja kodune.

Rita, kes 
armastab laulda
Margarita on vendade keskel 
üles kasvanud ja poiste män-
ge mänginud. Roninud igale 
poole, kus võimalik: hobuse 
selga ja üle aia, kus okastraati 
kinni jäi ja veriste põlvedega 
maha prantsatas.

Oma hääle on ta ilmselt 
pärinud oma isapoolselt 
vanaemalt. „Aga hällilaulu 
laulis mulle isa, Artur Lom-
bak. Isal oli väga ilus hääl,“ 
märkis Margarita Voites.

„Mind kutsuti Ritaks. Rita 
armastab laulda. Kui isale 
tulid külalised, tulin nende 
hulka ja ütlesin: Ja artistka! 
Kuidas ma seda teadsin? Aga 
ütlesin!” naeris oma 85. sün-
nipäeva tähistanud Margarita 
Voites.

Ta rääkis, et omal ajal tahe-
ti kangesti saada arstiks, aga 
tema tahtis õppida žurnalis-
tikat. „Mulle meeldis kirju-
tada, aga ma ei olnud sellega 
rahul. Kirjutasin ühe lehe-
külje ja kirjutasin seda küm-

me korda ümber,” meenutas 
Voites. Ja kui sõbranna tuli 
jutuga, et läheme ülikooli, 
siis astuski Margarita Tartu 
riiklikusse ülikooli biblio-
graafia osakonda. „Sain sisse 
ja õppisin kaks aastat seda hu-
vitavat eriala,” rääkis naine, 
kes saatuse tahtel sattus siiski 
Montmatre`ile.

Nimelt tegutses noil aastail 
ülikooli juures operetitrupp, 
kellele ta silma jäi. Tema esi-
mene roll kutselisel laval oli 
laulda Imre Kalmani opere-
tis „Montmatre'i kannike“ 
Violettat.

Kuulun neile, kes on 
mind kuulata tahtnud
Eks iga artist elab tundega, et 
viimast etendust ei tulegi. Ka 
ei osata endale ette kujutada, 
kui raske on teatrist ärami-

nek. Igatahes on selles osas 
Margarita Voitesel, kui nii 
võib öelda, vedanud. Kuidas 
ja miks? Primadonna ees pole 
sulgunud ühegi teatri uks ega 
langenud viimast korda ees-
riie. Margarita Voites lahkus 
kolm aastakümmet tagasi Es-
toniast omal soovil, et jätkata 
edaspidist kontserttegevust 
väljaspool koduteatrit.

„Olen sellele mitu ja mitu 
korda mõelnud. Ilmselt kuu-
lun inimestele, kes mind on 
mõistnud ja kuulata tahtnud,“ 
rääkis Margarita Voites.

Tema pehme koloratuur on 
kõlanud kirikutes, Klassika-
raadio soovikontsertidel ja on 
isegi „Su nägu kõlab tuttavalt“ 
telesaate paroodiameistreid 
inspireerinud.

Endisaegne tantsija ja tant-
supedagoog Kalju Saarekese 
sõnul on Margarita Voites 
olnud suurepärane laulja ja 
meie uhkus ka välislavadel. 
Ta on laulnud Sri Lankal, In-
dias, Moldaavias, Armeenias, 
Gruusias ja Venemaal. Oma 

turneedelt on ta peale menu 
kaasa toonud ka suurel hulgal 
merekarpe, kivikesi, koralle 
ja isegi lilli.

„Indias nägin palju sära-
vaid silmi ja valgeid ham-
baid. Inimesed hoolivad seal 
üksteisest, keegi ei vibuta-
nud autoaknast rusikat ega 
ajanud koera alla,” meenutas 
lauljanna.

Möödunust meenub Mar-
garitale seegi, et Tseilonil 
polnud keegi kuulnud kolora-
tuuri. Kontserdi ajal vilistati 
ja püüti saalist koloratuure 
kaasa laulda.

„Meid oli ka hoiatatud, et 
ärgu me ehmatagu, see on 
tunnustus,” rääkis Margarita 
Voites. Ega teda see ei häiri-
nudki, aga kontsertmeister 
Ivari Ilja prõmminud ühte 
klaveri klahvi seni, kuni saal 
rahunes...

Primadonna 
pajatamised
Kodune Margarita teeb prae-
gu heegeldustöid, poputab 
aias linnukesi. Viimsi kodu-
õu pole täis tühja-tähja, vaid 
puid, mida abikaasa Juhan 
laseb istutada. Endisajal oli-
me kolleegid, töötasime kõr-
vuti laval. Nüüd, uuemal ajal, 
suhtleme telefonitsi – pri-
madonna pajatamisi on koh-
vitassi kõrval tore kuulata. 
Ega teater olegi olnud pelgalt 
kolm tundi etendust, vaid 
ka see, mis jääb lava ja saali 
vahele.

„Kui oled professionaal, 
pole ükski ala raske,“ täheldas 
Margarita Voites, kes on and-
nud tingimusteta oma publi-
kule, mis tal anda on.

Kas primadonnade abikaa-
sad on nii kunstiaustajad kui 
ka kodukokad? – „Kodus te-
gin kõike ikka ise. Kontsert-
reiside ajal jah, võttis abikaasa 
kodus kohustused enda pea-
le,“ rääkis lauljanna.

Ta tunnistab, et praegu 
on kõik päevad ühtviisi õed 
ja vennad, ta peab end isegi 
heas mõttes telesõltlaseks ja 
rõõmustab, nüüd on palju ka-
naleid, mida vaadata ja kodus 
mitu ekraani: ühte vaatab, tei-
selt loeb teksti, kolmas on va-
hel „häälest ära! Aga mis siis!“.

Margarita Voites 1974. aastal „Traviatas“. Violetta sõnadega: “Ikka vabalt elumöllus, 
küllalt lõbu ja rõõmu, jäägu maha mured, valu, ei neid taha tunda ma“. Foto: Marvi Taggo 
erakogu

Tarvanpää juubelikontsert 
„Mustrisse kirjatud“ lükkub edasi
Mitu korda edasi lükatud 75aastaseks saanud Tarvanpää juu-
belikontsert jääb 7. novembril ära, täpsemalt: lükkub edasi. 

„Viimase hetkeni lootsime, et üldine viiruseolukord lubab 
meil 7. novembril publiku ette astuda, kuid paraku puudutab 
see liiga paljusid meist ning seetõttu peame me olukorra pa-
ratamatusega leppima, et mitte tuua teie ette poolikuid rühmi 
ja tantse ning et aidata kaasa üldisele olukorra paranemise-
le,“ rääkis MTÜ Tarvanpää Seltsi tegevjuht ja juhatuse liige 
Maarja Rooplik-Barnes.

Uue kontserdi aeg teatatakse nii pea kui see on selge, kõik 
ostetud piletid kehtivad ka uuel kuupäeval, soovijad saavad 
aga piletid tagastada läbi Piletimaailma kuni 28. novembrini.

Kuulutaja

Riik toetab kõiki tarbijaid elektriarvete tasumisel
Tarbijatele kompenseeritakse võrguteenuse tasust 50 prot-
senti ning soodustus kehtib oktoobrist märtsini tarbitud 
elektri kohta. „Soodustuse saamiseks ei pea tarbijad ise omalt 
poolt midagi tegema ega kuskile pöörduma, oktoobrikuu 
elektriarve laekub teenusepakkujatelt kõigile juba poole väik-
sema võrguteenuse tasuga,“ selgitas majandus- ja taristumi-
nister Taavi Aas.

Minister märkis, et praeguses globaalse energiakriisi olu-
korras pole hindade vähendamiseks väga häid kiireid lahen-
dusi. Energiahindade tõusu mõjude leevendamiseks töötas 
Rahandusministeerium lisaks välja ka toetuse vähemkindlus-
tatud leibkondadele elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete tasumi-
seks.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 5. november 2021 15VABA AEG

KUHU MINNA

Rakvere teater
5.11 kell 19 “Suvitusromaan” s/s, 
lav. Aare Toikka
5.11 kell 19 “Kasvatushoone” v/s, 
lav. Hendrik Toompere
10. ja 11.11 kell 19 “Tavaline ime” 
s/s, lav. Eili Neuhaus
11.11 kell 19 „Kõike head, vana 
toriseja” v/s, lav. Eili Neuhaus
 

Lääne-Virumaa 
Vaegkuuljate Ühing
Ühingu koosviibimine toimub 
8. novembril kell 14.00 Rakvere 
linnavalitsuse majas. Teemaks 
„Pettused, kelmused ja kuidas 
vältida nende ohvriks sattumist“. 
Ole vaktsineeritud!

HingePai 
(Vilde 14, Rakvere)
05.11 kell 18.30 Gongimeditat-
sioon/Tiina Karjatse
10.11 šamaan Kadri vastuvõtt
11.11 kell 18.00 vestlusõhtu nais-
telt naistele koos häälerännakuga
12.11 kell 18.30 terve pere lama-
miskontsert/ Artjom
13.11 kell 10.00 kaartide meister-
damise töötuba
13.11 kell 14.00 Naistering – tüd-
rukust naiseks/ Liisbeth Oruste
13.11 kell 18.00 Meestering – 
naistest/ Liisbeth Oruste
14.11 kell 15.30 rännak – restart 
alateadvusele/ Kõrgema teadvuse 
energiapai
Täpsem info FB: HingePai, 
5284195

Film, mis paneb enda ümbert unustama kõik muu 
Kindlasti on eelmisel näda-
lal kinodes linastunud 
„Louis Waini kassimaail-
ma“ palju parem vaadata 
pimedas kinosaalis suurelt 
ekraanilt, sest see lihtsalt 
on nii hingematvalt kaunis, 
südantlõhestavalt kurb, sa-
mas sümpaatne ja üdini ar-
mastusväärne, kaunis film 
ühe kunstniku eluteest. 
Aga kitsastel aegadel, kui 
kinokülastus on löögi all, 
tasub uurida erinevate fil-
miplatvormide võimalusi. 
Alates 5. novembrist peaks 
see film lisanduma ka 
Amazon Prime platvormil. 

Margit Adorf

Filmi sündmused viivad meid 
19. sajandi lõppu, 20. sajandi 
algusesse, peamiselt aristo-
kraatide klassi Inglismaale, 
kus vaataja silme ees rullub 
lahti ihaldusväärne vana-
moodne elu, kus kõik oli veel 
ehtne ja päris, kuigi juba tõs-

tis pead tööstusrevolutsioon 
ja elekter hakkas tasapisi 
jõudma igasse kodusse – esi-
algu veel müstiline ja mitte 
kõigile kättesaadav, imetlus-
väärne ja elumuutev. Ja siis 
muidugi kassid.

Louis William Wain 
(1860-1939) oli inglise kunst-
nik, kes sai tuntuks oma kas-
sipiltidega ning tänu kellele 
Inglismaa aristokraatide seas 
kassid kiiresti suurt populaar-
sust kogusid. Mitte et ta ise 
oleks palju kasse kodulooma-
dena pidanud, aga igal juhul 
ta maalis neid, palju. Kass oli 
tal muidugi ka, kuid vähemalt 
filmis ei ole kass kodulooma-
na esikohal, vaid jääb pigem 
kõrvaltegelaseks, sümboliks, 
omamoodi antidepressan-
diks. 

Waini elulugu on filmis 
üsna täpselt järgitud tema 
lapsepõlvest alates, film al-
gab matusestseeniga sellest 
ajast kui tema kaupmehest 
isa sureb ja 20-aastane Louis 
Wain, pere ainus poisslaps, 

peab üle võtma perepea rolli 
ja hoolitsema oma ema ja viie 
õe eest. Algul proovis Wain 
kätt õpetaja ametis, kuid kuna 
see fakt on elulooliselt eba-
oluline ja tegelikult sai temast 
suuremate vaevadeta ja üsna 
ladusas tempos hoopis vaba-
kutseline kunstnik, siis pub-
likuna saamegi jälgida selle 
eriskummalise kunstniku elu-
teed surmatunnini välja.

See on sügavalt poeetiline 
ja tundeküllane rännak, kus 
on palju konarusi ja raskusi, 
abikaasa ränk haigus ja surm, 
perekonda tabanud vaimu-
haigus ja õe teekond hullu-
majja, ema surm, see, et õed 
ei saanudki kunagi mehele ja 
lõpuks Waini enda meelte-
segadus ja aastad vaimuhaig-
las. Kindlasti saaks sellisest 
materjalist teha sünge raske-
meelse, painava filmi, kuid 
režissöör Will Sharpe on läi-
nud teist teed – tema käe all 
on valminud soe, armas, kaa-
sahaarav, võiks isegi öelda, 
et nurruv film, mida vaada-

tes vähemalt filmi pikkuseks 
ajaks unustad kogu ümbritse-
va maailma muud mured. See 
on ajarännak, väga haaravalt 
jutustatud visuaalne lugu. 

Režissöör Will Sharpe on 
senimaani peamiselt näitle-
jaleiba söönud, kuid tegemist 
ei ole siiski debüüdiga, tema 
esimene ja seni ainus vara-
sem täispikk film Must Tiik 
(Black Pond) jõudis Briti ki-
nodesse 2011. aastal ja päl-
vis Briti kinomaailmas kohe 
suurt tähelepanu ja tunnus-

tust. Rõõm näha, et Sharpe 
on suutnud pandeemia ajal 
välja tulla niisuguse klassika-
liselt stiilipuhta pärliga, mille 
peal silm puhkab ja mis annab 
tõesti vaimustava kunstiela-
muse, arvatavasti ka neile, 
kellele kassid koduloomana 
tegelikult üldse ei meeldi. Aga 
nagu öeldud, siis kassid puu-
tuvad asjasse vaid niipalju, et 
kunstnik maalis neid. Nad ei 
ole loo keskmes. 

Peategelast Louis Waini 
mängib Benedict Cumber-
batch ja ta annab kunstnikule 
õrna, veidi kohmaka, tundeli-
se natuuri. Huvitav on jälgida 
ka seda, kuidas tema tegelas-
kuju ekraanil vananeb, algselt 
noor mees on filmi viimastes 
kaadrites juba kõrges vanu-
ses – 79-aastane. Waini 
abikaasa Emily Richard-
son-Waini rollis astub üles 

Claire Foy. Abielludes oli 
Louis 23 ja Emily 33-aastane, 
toona oli selline vanusevahe 
üsna skandaalne. Kui aga rää-
kida kunstniku eluteest, siis 
oli just tema abikaasal suur 
roll selles, et mees keskendus 
põhiliselt kasside joonista-
misele. Naine innustas enne 
oma surma meest kassipilte 
näitama ja avaldama.

Isegi kui te kuulete prae-
gu Louis Waini nime esma-
kordselt ja ei olegi kunagi 
varem mitte ühtegi tema pilti 
näinud, siis igal juhul väärib 
tema eluloofilm vaatamist, 
sest ega mingeid erilisi taus-
tateadmisi selle vaatamiseks 
vaja ei lähegi. Ainult süda 
peab olema õigel kohal. Ja 
kui see on olemas, siis on vai-
mustav kunstielamus garan-
teeritud. Julgen lubada. 

Kui kedagi aga hakkab 
Louis Waini kunst ja persoon 
rohkem huvitama, siis 9. no-
vembril ilmub Chris Beetlesi 
koostatud Louis Waini kassi-
piltide raamat, milles on ka 
Benedict Cumberbatchi kir-
jutatud eessõna. Paraku vist 
pole loota, et see ka eesti 
keeles ilmub, kuid ainuüksi 
300 kassipildi pärast tasuks 
seda ju osta? Igal juhul – jah, 
ka raamat käib selle filmiga 
kaasas, sedapuhku niipidi, et 
enne film ja siis alles raamat. 
Head nautimist!

Peaosalise Louis 
Waini rollis on Benedict 
Cumberbatch. Foto: 
Pressimaterjalid
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• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS
Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

voodrilauad, lavalauad,
põrandarestid

REISKA PA OÜ

Avatud esmaspäevast-reedeni

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,
Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

VÄRSKE JA EESTIMAINE

MAMORTÜÜPI SEALIHA PEREFARMIST

VÄRSKE JA EESTIMAINE

MAMORTÜÜPI SEALIHA PEREFARMIST

Sealiha

al 2,65 €/kg

Sealiha

al 2,65 €/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE

MAMORTÜÜPI SEALIHA PEREFARMIST

Sealiha

al 2,65 €/kg

www.omaporsas.ee

Ootame sind meie lihapoodides
Vaala keskuses Rakveres
Klooga mnt 5a Tabasalus

Balti Jaama ja Mustamäe turul

Ootame sind meie lihapoodides
Vaala keskuses Rakveres
Klooga mnt 5a Tabasalus

Balti Jaama ja Mustamäe turul

Ootame sind meie lihapoodides
Vaala keskuses Rakveres
Klooga mnt 5a Tabasalus

Balti Jaama ja Mustamäe turul

Vaala keskuse lihapoes uued lihatooted,

ootame sind uudistama!

Vaala keskuse lihapoes uued lihatooted,

ootame sind uudistama!

Vaala keskuse lihapoes uued lihatooted,

ootame sind uudistama!

Elektritööd - eramud

Elektritööd - sõidukid

Kliimaseadmete täitmine

ja hooldus - sõidukitel

Tel. 527 7791

allan.lainla@gmail.com

Sealiha
al veerand seast

2. 05 €/kg

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu
TASUTA

LIHAPOOD RATASTEL

Lisatasu eest tükeldamise võimalus

Müügil ka subproduktid

vajanguperefarm@gmail.com

perefarm

LIHAPOOD RATASTEL

Müügil ka subproduktid

* AALTONEN

SAAPAD OOTAVAD

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 Tel 5647 3004

* REMONTE

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

SAAPAD OOTAVADSAAPAD OOTAVAD

21

aastat

kogemusi

* v.a tasakaalustamine

• VELJED • REHVITÖÖD

BRONEERI REHVIVAHETUS TELEFONI VÕI INETERNETI TEEL:

TEL. 324 4090 / info@k-kummid.ee
RAKVERE VALD, TÕRMA TÖÖSTUSKÜLA

Meilt ostetud rehvidele PAIGALDUS

- 0%4
Soodustus

kuni
OÜ KK-RIDEEN

K- KUMMID

TASUTA!

• UUED JA KASUTATUD TALVEREHVID
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