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Kuulutaja toimetus ei vastuta kuulutuste 
sisu eest.

JUHTKIRI

Paljud inimesed on nördi-
nud, et Rakvere linnas ei ole 
võimalik hommikul enne 
tööle minekut värsket aja-
lehte lugeda. Samuti on tõr-
keid muu perioodika kätte-
saamisega.

Postiljone napib
Kas talv tuli ootamatult ja 
postiveo häiretes on süüdi li-
bedus? Omniva Rakvere 
kandekeskuse juhataja Imbi 
Toots vastas, et sõltumata 
aastaajast püüavad nad alati 
tööd hästi teha ja talve tulek 
pole probleemide põhjusta-
ja. „Apsakad ajalehtede kät-
tesaamisel on tekkinud hal-
bade asjaolude kokkusattu-
mise tõttu,“ ütles ta. „Rakve-
re põhiprobleem on selles, et 
postiljone napib. Linnas on 
13 kandepiirkonda ja kahek-
sas piirkonnas kõik toimib. 
Aga tööle oleks vaja viit uut 
kirjakandjat.“
„Seetõttu ei suuda me kõiki-

Kirjakandjate 
nappus pidurdab 
posti kojukannet
Rakveres on viimasel 
ajal muutunud luksu-
seks värske ajalehe lu-
gemine hommikukoh-
vi kõrvale. Kui varem 
potsatas ajaleht juba 
kell seitse postkasti, 
siis nüüd peab seda 
pahatihti poole lõuna-
ni ootama.

Ülle Kask

des piirkondades vedada 
posti laiali kaks korda päe-
vas, praegu toimub ajutiselt 
üks kanne,“ selgitas Toots. 
”Kriisiolukord tekkis uue 
aasta alguses, kui üks kirja-
kandja lahkus töölt ja oota-
matult lisandus talle veel 
kaks, kes lahkusid päeva-
pealt väga isiklikel mõjuvatel 
põhjustel.”
„Lisaks on üks postiljon libe-
dal jääl libastumise tõttu 
ajutiselt rivist väljas, kuid 
see pole ka ime, sest linnas 
on kõikjal liustik,“ kõneles 
Toots. „Oleksime väga tänu-
likud, kui eramajade omani-
kud ja korteriühistud puis-
taksid kõnnitedele liiva või 
killustikku, et tagada kirja-
kandjatele ohutu ligipääs 
postkastidele.“
Kandekeskuse juhataja kin-
nitas, et tema hallatavates 
piirkondades on tööl väga 
tublid inimesed. Näiteks kir-
jakandja Anu Kaljusalu on 
Eesti Postis ja nüüd uue ni-
mega Omnivas ametis olnud 
19 aastat. Enne töötas ta Võ-
sul, nüüd Rakveres.

Juhataja
veab ise ka posti
Maire Põldmäe on Rakveres 
posti laiali vedanud 15 aas-
tat. Tamsalu kirjakandja Hel-
gi Steinberg, kes ametis ol-
nud 42 aastat, on aga Lää-
ne-Virumaa kõige staazhi-
kam postiljon.

Imbi Tootsil on praegu pin-
gelised päevad. Vajadusel on 
ta ka ise autorooli istunud, et 
aidata Rakveres posti laiali 
vedada.
Ühtlasi on Toots ka Jõgeva 
piirkonna juhataja. Nimelt 
viis Omniva mullu suvel 
Rakvere ja Jõgeva kandekes-
kuse ühise juhtimise alla. Jõ-
geval õnneks hetkel kõik toi-
mib ja postiljonide ametiko-
had on täidetud. Vastavalt 
vajadusele käib juhataja ko-
hapeal tööd koordineeri-
mas, ülejäänud ajal toimub 
suhtlemine interneti ja tele-
foni teel.
Omniva on pannud töötaja-
te leidmiseks CV-keskusesse 
kuulutused. Samuti teavita-
takse inimesi vabade töö-
kohtade olemasolust töötu-
kassa ja ajakirjanduse kau-
du. „Ootame väga Rakvere 
kandekeskusesse uusi tööta-
jaid,“ ütles Imbi Toots. 
„Vabandan kõikide klientide 
ees, kellele oleme probleeme 
tekitanud. Kinnitan, et aju-
tistest ümberkorraldustest 
olenemata jõuab Rakvere 
inimeste post hiljemalt lõu-
naks nende postkastidesse. 
Loodan, et olukord normali-
seerub jaanuari lõpuks ja siis 
saavad tellijad jälle värske 
ajalehe hommikukohvi kõr-
vale, aga teise kandega kir-
jad ja muu perioodika kät-
te.“

Fotod: Ülle KaskStaazhikad postiljonid Anu Kaljusalu (paremal) ja Maire Põldmäe.

Eksam kandidaatidele
Rumala inimese üle ei ole ilus naerda, aga kui rumal ise 
oma rumalust vabatahtlikult eksponeerib ja kuulutab, siis 
vist võib ikka muiata küll. Isegi avalikult.
Proua nimega Svetlana Ivnitskaja otsustas taas kandideeri-
da. Sel korral pürib ta üksikkandidaadina Riigikokku. Polii-
tikahuviline peaks teda mäletama – ta kandideeris ka Eu-
roopa Parlamenti, sai üksikkandidaadina isegi 167 häält; 
kuid „kuulsaks“ sai ta siiski oma valimisplatvormi ettevu-
ristamisega ETV poolt antud tasuta eetriajal. Vaadatavuselt 
oli tema klipp vastavas pingerivis esirinnas, kuid mitte selle 
pärast, et sealt kostunuks poliitilist sära. Lugu oli vastu pidi.
Nüüd siis kandideerib Ivnitskaja taas ning avalikkuse ette 
on jõudnud ka osa tema teadmistest ja tõekspidamistest. 
Eks otsustage ise: armee tulevat laiali saata, sest kindlasti 
kulutatakse selle ülalpidamiseks rohkem kui avalikult rää-
gitavad kaks protsenti (Õhtulehele antud usutluses: „Mõel-
ge ise, kui palju nad seal sõjaväes ära söövad: neli korda 
päevas ja toit on nagu restoranis.“); rahva elujärge tulevat 
parandada, mis on muidugi üllas ja kena eesmärk, kuid va-
hendid selle ülesande täitmiseks peaks leidma järgmisel 
moodusel: „Raha tuleb juurde trükkida ja maksud tuleb 
kaotada!“
Ühe sõnaga: rohkem pole vist vaja. Saate isegi aru…
Ivnitskaja usub siiralt, et ta on väga populaarne kandidaat, 
kuid Riigikokku pääsemine olevat siiski problemaatiline, 
sest tulemusi ju võltsitavat.
Ma ei tea, äkki peaks kandidaatidele kehtestama mingi lä-
vendi? Kahju Ivnitskajast – ilmselgelt ei saa ta ise aru, et Rii-
gikokku ta ei pääse ja kui pääsekski, siis jätaksid tema tead-
mised teda hätta. Ta kandideerib ja toob sellega endale vaid 
kulusid kaela. Mis siis, et väikesi (reklaamkampaaniat ta ju 
ei tee), aga lubagu parem selle raha eest endale mõni lõõ-
gastav pärastlõuna spaas või mis iganes, mitte ärgu kuluta-
gu täiesti tühja.
Võimalik, et valimiskomisjonis elementaarsetele küsimus-
tele vastamine praagiks nimekirjadest välja veel nii mõnegi 
kandidaadi. Ja halba sellest küll ei juhtuks.

Aivar Ojaperv

Olerex avas
tankla Rakveres
Olerex avas Rakveres Räga-
vere tee 2 oma järjekordse, 
uue ja kaasaegse kontsept-
sioonitankla.
„Uues teenindusjaamas on 
varikatuse all neli tankimis-
kohta sõiduautodele ning 
kiire diislitankur kaubiku-
tele ja bussidele. Lisatee-
nustena on olemas LPG au-
togaasitankla, automaatpe-
sula ning ka Rakveres on 
nüüd mugav võimalus tan-
kida klaasipesuvedelikku 
otse tankurist,“ sõnas AS 
Olerexi arendusjuht Mairo 
Hirmo pressiteenistuse va-
hendusel. 
Rakvere Olerexi autopesula 
automaatpesuseade on 
sarnaselt uute kontsept-
sioonitanklatega tavapära-
sest veidi kõrgem, mis või-
maldab pesta lisaks sõi-
duautodele ka väikebusse. 
Pesula sisseseade pärineb 
Saksa tipptootjalt Otto Ch-
rist AG. 
Ööpäevaringselt on avatud 
kohvik-pood, kus saab ke-
ha kinnitada Teelise kauba-
märki kandvate eestimaiste 
võileibadega, kohapeal val-
mistatud maitsva sooja toi-
duga ning nautida kõrvale 
head kvaliteetset kohvi. 
„Poest on võimalik soetada 
söögikraami, maiustusi, 
jooke, esmatarbe- ja auto-
kaupasid ning võimalus os-
ta kaasa ka kingitus,“ lisas 
AS Olerexi kaubandus- ja 
toitlustusjuht Tiiu Valk.
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Päästetöid juhtinud opera-
tiivkorrapidaja Andrus Aas-
mäe sõnul oli esimeste pääs-
temeeskondade saabudes 
palju musta suitsu ja pääst-
jatel oli raske hinnata, kust 
see suits pärit on. Hilisemal 
kontrollimisel selgus, et te-
gemist oli katla ülekuume-
nemisest tingitud kerge põ-

lenguga, mille tagajärjel süt-
tis omakorda korstnas olev 
tahm.

Evakueerimine
toimus kiiresti
Lisaks põlengukolde otsimi-
sele oli päästjate esmaüles-
andeks kauplusest inimeste 
ja töötajate evakueerimine, 

Süttinud kütteõli põhjustas Tapal
Grossi Toidukaupades häireolukorra

AUTOLT
VARASTATI REHVID
15. jaanuaril varastati Rak-
verest Narva tänavale pargi-
tud sõiduautolt Toyota neli 
rehvi. Kahju on 2500 eurot.

PRÜGIKASTIS
PÕLES MÖÖBEL
20. jaanuaril kell 12.51 sõit-
sid päästjad väljakutsele 
Vinni alevikku Kiige tänava-
le, kus prügikastide juures 
põles äravisatud mööbel, 
mis ähvardas süüdata ka lä-
hedal asuvad puud. Põlev 
mööbliese kustutati. Keegi 
kannatada ei saanud.

KOER KUKKUS KAEVU
20. jaanuari hommikul kell 
9.13 said päästjad väljakut-
se Rakveresse Rägavere tee-
le, kus koer oli kukkunud 
2,5 meetri sügavusesse kae-
vu, mille kaas oli ära mäda-
nenud. Päästjad tõid koera 
kaevust välja, loom vigasta-
da ei saanud. Kuna objekti 
omanikku ei olnud võima-
lik leida, siis katsid päästjad 
augu lauajuppidega ning 
piirasid ohtliku kaevu linti-
dega. Samuti teavitati oma-
valitsust ohtlikust kaevust. 

Kuulutaja

Ööl vastu pühapäeva, 18. 
jaanuaril kell 5.28 teatati 
häirekeskusele, et Vihula val-
las Metsiku külas on näha 
tugevat tulekuma ja kuulda 
praksumist.
Sündmuskohale sõitsid 
päästjad Rakvere ja Kunda 
komandost, Võsu vabatahtli-
kud ning meedikud. Päästja-
te kohale jõudes põles ühe-
korruseline puidust elumaja 

lausleegiga ning katus oli ju-
ba sisse kukkunud. Kustu-
tustööde käigus leiti majast 
hukkunud 55aastane mees-
terahvas. Tulekahjule pandi 
piir kella 6.32 ajal ja pääste-
töö lõpetati kella 11.54ks.
Ida päästekeskuse valveme-
netleja Viktor Balobani sõnul 
on esialgu raske öelda tule-
kahju tekkekohta ja -põh-
just, sest elumaja hävis tules. 

Sündmuskohal oli jälgi alko-
holi tarvitamisest. Hukkunu 
poja ütlusel oli isa suitsetaja, 
suitsuandur olevat majas ol-
nud, kuid mitte selles toas, 
kust leiti hukkunu. Tulekah-
ju täpsemad asjaolud selgu-
vad menetluse käigus.
Tänavu on Eestis tulekahju-
des hukkunud seitse ini-
mest, neist neli Lääne-Viru-
maal.

Päästeamet kutsub kõiki 
üles olema tähelepaneliku-
mad nii lahtise tulega üm-
berkäimisel kui ka suuremat 
tähelepanu pöörama kodu-
de tuleohutusele – aeg-ajalt 
tuleks üle kontrollida kütte-
kolded ja elektrijuhtmestik. 
Ka on tulekahjud näidanud, 
et ühest suitsuandurist ma-
japidamise kohta ei piisa 
traagiliste tagajärgede ära-

hoidmiseks. Töökorras väike 
elupäästja peab olema igas 
toas.
Tuleohutusalaseid nõuan-
deid saab ööpäevaringselt 
töötavalt infotelefonilt 1524, 
samuti saab sealt endale ko-
ju tellida päästespetsialisti.

Kuulutaja

MUST KROONIKA

Metsiku külas puhkenud tulekahjus hukkus mees

Laupäeva, 17. jaanuari ennelõunal kella 11.20 
paiku sai häirekeskus äreva teate Tapalt Grossi 
Toidukaupade kauplusest, kus oli helistaja sõnul 
puhkenud tulekahju. Kohale kihutasid pääste-
autod isegi kõrvalmaakonnast.

Mari Mölder
Aivar Ojaperv

milles neile olid abiks polit-
seinikud.
„Sellised tulekahjud on 
päästjate jaoks alati kõrge-
ma prioriteediga ning rea-
geeritakse suurte jõudude-
ga,“ ütles operatiivkorrapi-
daja. „Väljas oli enamik maa-
konna päästeressursist, sa-
muti vabatahtlikud päästjad 
mitme masinaga. Lisaks oli 
julgestuseks kohal nii kiirabi 
kui ka politsei. Ligemale 70 
inimest saadi kauplusest 
ruttu välja.“
Poe ümbrusesse kogunes 
palju uudistajaid, kes erine-
vate nutiseadmetega sünd-
must jäädvustasid. Mõned 
uudishimulikud tulid seda-

võrd lähedale, et politsei oli 
sunnitud neid eemale pele-
tama, sest oli oht päästjatele 
töö segamisel. Samuti jäid 
ette mõned pargitud sõidu-
kid päästemasinale manöö-
verdamisel, kuid ka nende 
juhid leiti kiiresti üles ja 
päästjatel oli tegutsemiseks 
tee vaba. 

Päästjate võimekus on 
paranenud
Grossi Toidukaupade oma-
nik Oleg Gross ütles Kuulu-
tajale, et sel korral oli ehma-
tus suurem kui asi väärt. 
„Kõik õige ja suur tänu 
päästjaile, et nad kiiresti 
ning suurte jõududega rea-

geerisid, kuid tegelikult õiget 
tulekahju polnudki,“ selgitas 
ta. „Katlamajas kasutusel ol-
nud kütteõli oli halva kvali-
teediga, ei põlenud kütte-
seadmes korralikult ära, süt-
tis alles korstnas ja viskas 
seetõttu musta tahmalondi 
üles. Korsten on korralikult 
vooderdatud ja hiljuti hool-
datud. Reaalset tulekahjuoh-
tu polnud, kuid loomulikult 
peab sellistes olukordades 
kiiresti reageerima ja kaup-
luse külastajad ning perso-
nali evakueerima.“
Grossi Toidukaupade kauba-
märgi omanikfirmas OG 
Elektras on varem üks suur 
tuleõnnetus toimunud: 

2003. aasta kevadel süttis et-
tevõtte tootmisbaasis Tobial 
ilmselt keevitustööde taga-
järjel ladu, mis hävis täieli-
kult. „Päästjate valmisolek 
on tublisti paranenud,“ arut-
les Gross. „Tol korral jõudis 
esimene päästeauto sünd-
muskohale poolteist tundi 
pärast hädakutsungi saat-
mist ja selleski autos polnud 
vett. Nüüd jõudis 6-7 pääste-
autost koosnev kolonn 
sündmuskohale väga kiires-
ti.“
Gross lisas, et Tapal toimu-
nud intsidendi tõttu ettevõte 
majanduslikku kahju ei kan-
natanud.

Sündmuskohal juhatas vägesid operatiivkorrapidaja Andrus 
Aasmäe. 

Vabatahtlikud tulid kiiresti abistama päästjaid. Kõrge prioriteediga sündmusele reageeritakse suurte 
jõududega. Fotod: Mari Mölder
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Tõele au andes Vassiljev mit-
te ei imiteerinud kassapidaja 
tööd, vaid tegi seda reaalselt. 
„TV3 palus poliitikuil teha 
harjumuspäratut tööd ja 
tahtis meid selles keskkon-
nas filmida,“ selgitas Vassil-
jev. „Võtsin asja tõsiselt ja 
enne kaamera saabumist ma 
nüüd siis harjutan. Mul on 
hea õpetaja, läheb juba päris 
ladusalt.“

Papist poisid
hääli ei saa
Vassiljevi sõnul võimalike 
valijatega suhtlemiseks tal 
töö kõrvalt aega ei jäänud, 
kuigi oma kandidaadinumb-
ri jõudis ta mõnele neist siis-
ki edasi öelda. Igatahes teki-
tas poliitiku kassapidaja roll 
kaupluses elevust, kuid spet-
siaalselt tema kassase ka jär-
jekorda ei võetud – mindi ik-
ka sinna, kus saba lühem.
Poliitilise konkurendi tabas 
otse teolt Keskerakonna ni-
mekirjas Riigikogu valimistel 
kandideeriv Rakvere ekslin-
napea Andres Jaadla, kes 
hakkas konkurenti oma nuti-
seadmega filmima. Märgates 
ajakirjanikku, muutus Jaadla 

Poliitik kolis plakatilt kaupluse kassapidajaks
Noori oodatakse
varivalimiste debatile
30. jaanuaril kell 12 toimub 
Rakvere Kultuurikeskuses 
varivalimisdebatt, kuhu oo-
datakse kuulama ning küsi-
musi esitama kõiki noori.
Varivalimisdebatil on esin-
datud neli parlamendiera-
konda ja lisaks neile EKRE, 
kes arutavad koos noortega 
Eesti elu üle. Võimalik on 
küsimusi esitada, saada 
teadmisi poliitikast ning 
nautida huvitavat seltskon-
da. Keskerakonda esindab 
Andres Jaadla, IRLi Marko 
Pomerants, Eesti Konserva-
tiivset Rahvaerakonda Anti 
Poolamets, sotsiaaldemo-
kraate Rannar Vassiljev 
ning Reformierakonda Val-
do Randpere.
Varivalimiste projekti ees-
märgiks on tõsta noorte po-
liitilist teadlikkust ning sü-
vendada noorte huvi ühis-
konnas kaasa rääkima. Va-
rivalimisdebattide jooksul 
saadud teadmistega saavad 
noored langetada läbi-
mõeldumaid otsuseid. Pro-
jekti abil viiakse noorte ar-
vamuse avalikkuse ja otsus-
tajateni, et Eesti poliitika 
arvestaks rohkem noorte 
vajadustega.
Projekti kohta saab lugeda 
lähemalt aadressil www.va-
rivalimised.ee.
Varivalimiste projekt on 
Eesti Noorteühenduste Lii-
du poolt neljandat korda 
läbiviidav kodanikuhari-
duslik ettevõtmine, mille 
raames korraldatakse ko-
danikehariduslikke tegevu-
si ning mis kulmineerub 
varivalimisperioodiga, kus 
13-17aastased noored saa-
vad varivalida.

Alates kolmapäevast on 
keelatud poliitiline vä-
lireklaam. Poliitikuist 
endist ei saa aga siiski 
üle ega ümber, näiteks 
Rannar Vassiljev, Riigi-
kogu valimistel sot-
siaaldemokraatide esi-
number Lääne-Viru-
maal, kehastus Grossi 
Toidukaupade Rakvere 
Turu kaubamajas kas-
sapidajaks.

Aivar Ojaperv

ülemeelikuks ja taris kassa-
järjekorda ka eksmaavanem 
Einar Vallbaumi. Seda vii-
mast küll pinnalaotuse ehk 
papist inimfiguuri kujul – 
Vallbaum kandideerib vali-
mistel teatavasti IRLi nime-
kirjas ja tema elusuurune 
reklaamfiguur meelitas vali-
jaid enne välireklaami kee-
lustamist pea igas Grossi Toi-
dukaupade poes.
„Papist poisid hääli ei saa,“ 
arvas Jaadla Vallbaumi šans-
sidest.
„Valijatega tuleb suhelda na-
gu Rannar,“ kiitis ta konku-
renti.
Vassiljev omalt poolt märkis, 
et „Vallbaum“ on vist pisut 
kaalust alla võtnud või on 

see siis reklaamifirma osav 
fototöötlus.

Sotsid tahavad
kahte mandaati
Milliseks prognoosib Rannar 
Vassiljev valimistulemusi 
Lääne-Virumaal, kust teata-
vasti saab teenida maksi-
maalselt viis mandaati, kuid 
neljale suurele parlamen-
dierakonnale pakuvad tõsist 
konkurentsi ka väiksemad 
parteid.
„Ideaalsete tingimuste ja 
maksimaalse pingutuse kor-
ral püüdleme kahe mandaa-
di poole, kuigi anname aru, 
et see on ambitsioonikas 
eesmärk,“ pakkus ta. „Samas 
Lääne-Virus lati seadmine 

alla valimisvõidu poleks ene-
se suhtes aus. Usun, et kõigil 
parlamendierakondadel on 
potentsiaal mandaat saada, 
kuigi Keskerakonna puhul 
võib selleks vaja minna mõ-
ningast eneseületust.“
Kuulutaja uuris ka sotsiaal-
demokraatide arvamust Re-
formierakonna kohta, kes 
eelistas Lääne-Virumaale 
esinumbritena kandideeri-
ma saata poliitikud pealin-
nast (Valdo Randpere ja Sig-
ne Kivi – toim.)
„Reformierakonna jaoks ei 
ole saadiku ja valimisring-
konna vaheline side varemgi 
oluline olnud,“ tõdes Rannar 
Vassiljev. „Nii ka seekord. Eks 
see on Reformierakonna ot-

sus, sotsidel ei ole kunagi 
„sisserändajatega“ problee-
mi olnud.“
Miks võiks või peaks sotsidel 
Lääne-Virus hästi minema? 
„SDEl on hea nimekiri, mis 
on sooliselt, vanuseliselt ja 
tegevusvaldkonniti kenasti 
tasakaalus. Sisekliima on vä-
ga hea ning oleme valmis 
võistlustulle astuma, et 
märtsist alates parlamendis 
ja valitsuses inimeste eest 
seista.“
Sotsiaaldemokraatliku Era-
konna kandidaadid Lää-
ne-Virumaal on lisaks Vassil-
jevile Kairit Pihlak, Eerik Lu-
miste, Ene Augasmägi, Paul 
Lettens, Garri Raagma ja 
Maimu Berg.

Foto: Aivar Ojaperv

Filmib konkurenti: keskerakondlane Andres Jaadla jäädvustab sotsiaaldemokraat Rannar Vassiljevi tööd kassapidajana.

Ootame Teid meie erakonna kontoris 
Rakveres, Tallinna tn 25 järgmise nädala 
jooksul iga päev kell 16.00–19.00.

26. jaanuar Signe Kivi ja Toomas Varek
27. jaanuar Indrek Kesküla ja Leo Aadel
28. jaanuar Marko Torm ja Leo Aadel
29. jaanuar Toomas Varek ja Leo Aadel
30. jaanuar Kaido Veski ja Valdo Randpere

Pakume kohvi, teed ja suupistet!

TUle koHtuMa 
REfoRmiEraKonNa  
kAndIdaAtiDegA!
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„Kape on alternatiiv breketi-
tele,“ selgitas DentaLine´i 
tootja Eestis Martin Murd. 
„Mujal maailmas, eriti USAs, 
on kape breketid peaaegu 
välja tõrjunud.“
Raviprotsess koosneb mit-
mest etapist, mille vahel tu-
leb käia arsti juures kontrol-
lis, kuid see ei võta üldjuhul 
palju aega. Pärast hammaste 
kontrolli annab arst järgmi-
seks ravietapiks uue kape-
komplekti, mille patsient 
saab kodus iseseisvalt ham-
mastele paigaldada ja vaja-
duse korral eemaldada söö-
mise või hügieeni ajaks mak-
simaalselt kaheks tunniks 
ööpäevas. Samm sammu 
haaval reastuvad hambad lõ-
puks soovitud asendisse 
ning kujuneb ilus hamba-
kaar.

Moodne alternatiiv breketitele: DentaLine kape
Hambakaare korrigee-
rimisel võidab üha 
suuremat populaarsust 
DentaLine´l läbipais-
tev, peaaegu nähtama-
tu kape. Tegemist on 
abivahendiga, õhuke-
sed seinad ja eemalda-
misvõimalus teevad 
hammaste kauni kaare 
saavutamise lihtsaks 
ning mugavaks.

Aivar Ojaperv

„Ravi pikkus sõltub inimese 
hambumusprobleemist ja 
raskusastmest,“ selgitas 
Murd. „Konkreetse ravi pik-
kus selgub hambaarsti koos-
tatud raviplaanist. Arst kon-
sulteerib ka DentaLabi teh-
nikuga. Väiksemad liiguta-
mised võtavad aega neli 
kuud ja pikemad kuni pool-
teist aastat.“
„Ravi DentaLine’iga on efek-

tiivne, kiire ja lihtne,“ lisas 
ta. „Arstiga saab kokku leppi-
da kontrollkäigu ajad, sest 
DentaLab on teinud valmis 
patsiendi raviplaani ning 
kõik ravietapid on ette teada 
ja planeeritavad. Arstil  käik 
kulgeb üldjuhul kiirelt: es-
malt kontrollitakse hambaid, 
seejärel antakse kliendile 
järgmise etapi aligner’ide 
komplekt. Seevastu breketi-

ravi puhul võtab vahepealne 
arstil käik rohkem aega, sest 
breketite aktiveerimine (li-
gatuuride eemaldus, kaare-
vahetused, stepid, uuesti li-
geerimine) on ajamahukas.“
DentaLine´i kape sobib nii 
lastele kui ka täiskasvanute-
le. DentaLine’iga on võima-
lik korrigeerida roteerunud 
või puseriti asetsevaid ham-
baid, vahedega hambaid ja  

kuhjunud hambaid.
DentaLine´i kaped on väga 
tugevast materjalist. „Seda 
katsetati aastaid ja tulemu-
sena peab kape väga hästi 
vastu: sellesse ei teki mikro-
pragusid, see ei kahjusta 
suuõõnt ega keelt,“ kinnitas 
Murd.
Kuna DentaLine on kirgas ja 
läbipaistev, pole seda suus 
näha ja seega ei muuda see 
kandja välimust.
Suuhügieeni eest hoolitse-
mine probleeme ei tekita ja 
süüa saab kõike, sest kape 
saab söögi ajaks eemaldada. 
DentaLine ei tuhmu kokku-
puutel alkoholiga, mida si-
saldavad näiteks paljud suu-

veed.
DentaLine kapet peab kand-
ma ööpäevas vähemalt 22 
tundi ja kape tuleb uue vastu 
vahetada iga 2-3 nädala ta-
gant. DentaLab vajab arstilt 
patsiendi fotosid hammas-
test, silikoonjäljendeid ja 
hammustust hambakaarest 
ehk baiti et määrata ravi pik-
kus; lisaks vajadusel rönt-
genpilti.
DentaLine kapesid saab ra-
vimooduseks pakkuda ham-
baarst ja ortodont. Kui soovi-
te kõnealust raviviisi kasuta-
ma hakata, võtke DentaLabi-
ga ühendust info@dentalab.
fi.

KUIDAS DENTALINE’I SAADA?

Mine netilehele http://dentalab.fi/et/dentaline-2/ või leia 
Facebookist. Leia endale lähim hambaarst, kes pakub 
DentaLine’i aligner’e. Täiendav info (eesti keeles) 
56299020. Suunamine arstile, kui on soov saada DentaLi-
ne komplekt.

Eelised
Õhuke – kapet ei tunne suus peaaegu üldse ja sellega har-
jumine ei võta kaua aega.
Kerge paigaldada ja eemaldada.
Võimalik eemaldada söömise ajaks.
Võimalik eemaldada hammaste puhastamise ajaks, et ta-
gada parem suuhügieen.
Läbipaistev, suus peaaegu nähtamatu, ei muuda oluliselt 
välimust.
Vastupidavam kui muud tooted
Sitke, painutamisel võtab tagasi algse kuju, ei väändu



Kuulutaja reede, 23. jaanuar 20156 Töö ja koolitus

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Vajatakse lapsehoidjat 3a poisile. 
Venekeelne. Elame Rakveres. Tel 
5836 5675
• A-Sport  Rakvere kauplusesse 
võetakse tööle klienditeenindaja. CV 
saata stabira@hot.ee, info tel 5544 339
• A-Sport  Rakvere kauplusesse 
võetakse tööle klienditeenindaja. CV 
saata stabira@hot.ee, info tel 5544 339
• Üldehitusega tegelev firma pakub 
tööd ehitustöölisele. Objektid üle 
Eesti.Info tel 5463 7464
• Ehitusfi rma otsib lihttöölisi.  Töötasu 
vastavalt tulemustele põhitasu + 
lisatasu. Kont. tel. 5625 6916
• Ettevõte otsib ekskavaatori peale 
võsagiljotiinile kogemustega juhti. 
CV saata baltictimberenergy@gmail.
com. Tel 5104 510
•  A S  V i r u  Õ l u  p a k u b  t ö ö d 
tootmisliinioperaatoritele.  Töö 
toimub vahetustes. Ettevõte pakub 
tasuta transporti liinil Rakvere-Haljala-
Rakvere. CV saata aadressil: wiru@
wiru.ee või helistada tel 32 95 000

• Rehvitöökoda Rakveres Vabriku tn 
7 võtab tööle rehvitehniku. Eelnev 
töökogemus pole vajalik, väljaõpe 
kohapeal. CV saata pratumar@hot.ee 
või tulla kohapeale Vabriku 7, Rakvere. 
Tel 3243 421

• Pakume tööd  territo oriumi 
h o o l d u s t ö ö l i s e l e  ( p õ h i k o h t , 
täistööaeg). Töökoht asub Maardus, 
aadressil Saha – Loo tee 5b. Info 
telefonil 6388 965 või +372 50 99 814

• AS Viru Õlu otsib osalise ajaga 
koristajat. Sooviavaldus saata wiru@
wiru.ee. Info tel 32 95 000 

• Osaühing Pajustis võtab tööle 
vasikatalitaja  ja  karjaku.  Töö 
vahetustega. Tel 552 6723; 503 6413.

• Villa Takso võtab tööle taksojuhi. 
Nõutav taksojuhi koolituse plastik-
kaart. Tel 5349 8764

• Otsin kodust tööd. Kiire! Tel 5360 
5145, Ludmilla

• Otsin tööd kujundajana. Tel 5685 
6617

• 45a naine otsib tööd. Sobib töö kl 
8-17 Rakveres. Tel 5894 7157

• 28a naine otsib tööd. Kiire! Tel 5530 
621

•  O l e n  s e l t s i k s  ü k s i k u l e 
vanainimesele, vajadusel aitan 
m a j a p i d a m i s t ö ö d e l .  T a s u 
kokkuleppel. Tel 5385 3922

• Inglise keel algtase 
(al E 26. 01)

• Inglise keel kesktase 
(al K 28.01)

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

Koidula tn 1 
(Tsentrumi IV k) 

kella 18.30 – 20.00         
Reg 5566 1419

• Hispaania keel algtase 
(al N 29. 01)

• Soome keel algtase 
(al T 27. 01)

• Kunderi Seltsi Rahvakooli soome 
ja hispaania keele kursused on edasi 
lükatud. Soome keele A1.1 kursus 
algab 17.02 ja A1.2 algab 16.02. 
Hispaania keele algus on 19.02. Kohti 
on veel inglise keele A1.1 (algus 24.03), 
aiakujunduse (4.03) ja suguvõsa 
uurimise (4.04) kursusele. Kirjapanek 
kunderi.rahvakool@mail.ee või 32 40 
651. Info www.kunderiselts.eu

Bellus Furniture OÜ on asu-
tatud 1997. aastal vendade 
Rolf ja Rikard Relanderi 
poolt, kes n-ö põlve otsas 
valmistasid ja müüsid esi-
mesed 10 diivanit. Tänaseks 
on Bellusest saanud suurim 
pehme mööbli tootja Eestis, 
tootes 100 000 diivanit aas-
tas. Bellusel on üle Eesti neli 
tehast: Lääne-Virumaal Hal-
jalas, kaks Lõuna-Eestis Rä-
pinas ning õmblustsehh 
Narvas. Ettevõte annab tööd 
350 inimesele.

Töötajad
räägivad kaasa
Bellus on välja töötanud töö-
tajate ettepanekute süstee-
mi. Juhtkond kaalub iga lae-
kunud ettepaneku läbi ning 
vastab sellele. Suur osa ette-
panekutest ka realiseeritak-
se. 
Tänu töötajate ettepaneku-
tele on nii mõnedki asjad 
tootmistsehhis saanud posi-
tiivse muudatuse, mis lõpp-
kokkuvõttes säästab töötaja 
aega, energiat ning tõstab 
tööviljakust ja töötasu. Sa-
muti töötab alates 2014. aas-
ta oktoobrist programm 
MTE – „Metsikult Tähtsad 
Eesmärgid“. Programmi 
kaudu kaasatakse töötaja ak-
tiivselt just neisse tegevus-
tesse, mis mõjutavad tule-
must enim. Iga nädala algu-
ses tehakse igas töölõigus 
vastavasisulised koosolekud, 
kus meeskond näeb eelmise 
nädala tulemusi ja saab kaa-
sa rääkida kuidas edaspidi-
seid tulemusi õiges suunas 
mõjutada.
Mare Matto on Belluses töö-
tanud 12 aastat ja on tööko-
ha üle väga rõõmus. „Mina ei 
lähe siit kuskile. Kui uksest 

Belluse tugevuse tagab 
kõrge kvaliteet ja 
töötajate kaasatus
Tänase seisuga töötab 
neljas üle Eesti asuvas 
Belluse tehases kokku 
350 inimest. Tasuta 
transport viib tööle ja 
koju 60 kilomeetri raa-
diuses. „Töötaja peab 
tundma, et ta on ooda-
tud ja vajalik,“ märkis 
ettevõtte personalijuht 
Tiia Jürisoo.

Tiia Paist

välja ajavad, tulen aknast ta-
gasi,“ naeris naine. 
Tema elu- ja töökoha vahele 
jääb mõni kilomeeter. Talvi-
sel ajal kasutab ta tasuta 
transporti, aga suvel käib 
meeleldi jala või rattaga. 
„Mulle meeldib!“ kordas ta 
veel kord. 
Noor töömees, pereinimene, 
ütles kindla veendumusega: 
„Teenin küll veidi vähem kui 
Soomes ehitamas käiv sõber, 
kuid töö on kindel ja stabiil-
ne. Pean oluliseks olla koos 
perega.“

Töötajaid
värvatakse juurde
“Rõõmu teeb eelmisel näda-
lal Narva tehases toimunud 
lahtiste uste päev, kus leidsi-
me 43 hea õmblemiskoge-
musega inimest, kes avalda-
sid soovi meile tööle tulla. 
Nii mõnigi neist tundis ka-
hetsust, et polnud meie pa-
kutavat tööd varem leid-
nud,“ rääkis personalijuht 
Jürisoo.
Juhtkond annab enesele aru, 
et tublide inimesteta, kes tü-
kitöö alusel oma tööd tee-
vad, ei jõuaks kuhugi. Tööle 
ja koju pääsevad töötajad et-
tevõtte tasuta transpordiga, 
aga unustatud pole ka pisi-
kesi tähelepanuavaldusi: 
näiteks korraldab ettevõte 
igal aastal korraliku jõulupeo 
ja jagab igale töötajale jõulu-
kingituse, ilma ei jää ka ko-

dus kommi ootav pisipere.
„Olen töötajatelt positiivse 
tagasisidena kuulunud kii-
dusõnu just kuiva ja sooja 
töökeskkonna ning kindla 
töögraafiku kohta,“ märkis 
tootmisdirektor Randel Vee-
rits. „Ületunde küll aeg-ajalt 
teeme, kuid üldjuhul teeme 
ette kas jõulu- või jaaninäda-
la tööpäevi, et sel ajal pike-
malt kodus perega aega vee-
ta. On oluline, et töötaja 
saaks oma isiklikke tegemisi 
pikemaks ajaks planeerida. 
Suvel oleme võimaldanud 
töötajatele vähemalt kolm 
nädalat järjestikust puhkust, 
et nad saaksid sooja nauti-
da.“
Uute töötajate koolitamisel 
rakendatakse alates 2015. 
aasta algusest programmi, 
kus tulijale tagatakse tugi 
sisseelamiseks. „Kõige oluli-
sem on tahe tööd teha, kaasa 
rääkida ja läbi selle ka teeni-
da,“ lausus Tiia Jürisoo. 
Igale värskele meeskonna-
liikmele määratakse juhen-
daja, kes kahe kuu jooksul 
õpetab uue töötaja välja. 
Seega eelnevat töökogemust 
ettevõttesse kandideerimisel 
ei nõuta. 
„Oodatud on meile nii nai-
sed kui ka mehed,“ tutvustas 
Belluse personalipoliitikat 
tootmisdirektor Randel Vee-
rits. „Eriti huvitav väljakutse 
on polsterdamine, mis an-
nab inimesele väärt oskuse 
terveks eluks. Näiteks Räpi-
na tehastes on valdav osa 
polsterdajaid just naisterah-
vad ja selles töölõigus tuleb 
naistele omane ilumeel tihti-
peale kasuks. Uue töötaja ju-
hendamisega tegelevad nii 
tema juhendaja, vahetuse 
meister, kvaliteedikontrolör 
kui ka regulaarselt toote-
arendaja, personalijuht ja 
tootmisdirektor.“

Tänaseks on Bellusest saanud suurim pehmemööbli toot-
ja Eestis, ettevõte toodab 100 000 diivanit aastas. Tooted 
valmistatakse eelkõige ostja soovist lähtudes, kus kliendil 
on iga detail võimalik eraldi kokku panna. Tootmisdirek-
tor Randel Veeritsi sõnul on põhirõhk tootearendusel ja 
kvaliteedil.
Toodangust 99 protsenti läheb välisturule: koduturg on 
Skandinaavia, aga aktiivsed ollakse ülejäänud Euroopas, 
lisaks eksporditakse Venemaale ja Ukrainasse.

BELLUS FURNITURE OÜ

Belluses saab tööd 350 inimest. Foto: Tiia Paist



Kuulutaja reede, 23. jaanuar 2015 Töö ja koolitus 7

Pakume: • soodsaid teenimisvõimalusi
paindlikku töögraafikut vajadusel koolitust• •

Võtame tööle Rakvere Säästumarketisse

Info tel 5090698 või e-postil aivar@grifsag.ee

Nõudmised: • eesti ja vene keele oskus • hea tervis
• laitmatu minevik • vähemalt põhiharidus ja vähemalt 19.a

turvatöötaja

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES
B-kat 06.02 ja 17.02
B-kat e-õpe 29.01 ja 19.02
C-kat 26.01 ja 09.02
CE-kat 26.01 ja 09.02
Esmaabi koolitus 13.02 ja 27.02
Algastme pimedaaja koolitus 04.02 ja 18.02

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 04.03 kell 18.00

•

algab 07.02 kell 10.00

• algab 26.01 kell 18.00

• algab 03.02 kell 18.00

• algab 18.03 kell 18.00

T-kategooria koolitus

Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

(traktor)

(35 ja 70 tundi)

(buss)
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Alljärgnevaid mõtteid aval-
das Nastja oma ingliraamatu 
esitlusel.
„Igal inimesel on kaitseing-
lid, kellega on võimalik su-
helda, ja ehkki kontakt ei 
pruugi meie kogenematuse 
tõttu kohe esimesel korral 
õnnestuda, tuleb kannatlik 
olla ja sedalaadi suhtlemist 
õppida. Inglid kaitsevad ja 
hoolitsevad meie eest, see 
on taevane abivägi,“ kinni-
tab selgeltnägija Nastja.
„Ükski maagiline rituaal ei 
mõju nii tugevalt kui inime-
se usk oma kaitseinglisse. 
Kui olete veendunud, et kait-
seinglid pole mingi müüt 
ega muinasjutt, kui te nen-
desse tõepoolest usute, siis 
nad teid aitavadki. Inglid on 
meile väga lähedased olen-
did, nad nutavad ja rõõmus-
tavad koos meiega.“

Kuidas inglid
välja näevad?
Oleme harjunud nägema 
vaid materiaalse maailma 
asju. Materiaalse maailma 
seisukohalt pole inglitel ku-
ju, kuid nad võivad võtta ini-
mestele tuttavaid, traditsioo-
nilisi kujusid. Inglite jaoks 
pole see oluline, kas me näe-
me neid või mitte. See on 
inimeste ja inglite omavahe-
line kokkulepe. Nad võivad 
võtta traditsioonilise tiiba-
dega kuju, kui inimene seda 
soovib. Aga nad võivad tulla 
meie juurde ka tavalise ini-
mese kehastuses, et meid ai-
data. Nähtamatu maailm ja 
materiaalne maailm ei kattu. 
Me ei näe ingleid, vaid näe-
me nende tehtud tööd, nen-
de abi. Mulle meenub üks 
näide USAst, kus nähtama-
tut maailma palju uuritakse. 
Hädanumbrile 999 tehti väl-
jakutse surija juurde. Inime-
ne päästeti, hiljem väljakut-
set uurides selgus, et see oli 
tehtud telefoniputkast, kuid 
turvakaamera ei fikseerinud 
ühtegi inimest. Kõnesalves-
tist uuriti, hääl oli väga ime-
lik, ei meenutanud inimese 
häält, oli pigem müstiline, 

Selgeltnägija Nastja:
igal inimesel on kaitseingel!
Kas sulle tundub, et 
keegi justkui hoiaks 
sul pidevalt silma peal? 
Vaadates üle parema 
õla, pole seal aga keda-
gi. Ometigi sa tunned, 
et keegi kaitseb sind 
igal sammul. Kes see 
siis on?

Kaire Kenk

ebamaine. Olen veendunud, 
et see oli inglite töö. Just sel-
listele olenditele pühenda-
singi oma „Nastja ingliraa-
matu“.
Inglid teevad kõik, et me ei 
satuks sinna, kuhu me ei pea 
sattuma. Niisama naljalt ja 
juhuslikult sa alla kukkuva 
lennuki peale ei satu. Inglid 
veeretavad sinu teele selli-
seid takistusi ja tõkkeid, et sa 
kohe mitte mingil juhul ei 
jõua sinna, kuhu sul ei ole 
vaja jõuda. Inglid ehk kõrge-
mad jõud ei karista inimesi 
mitte kunagi – kõik, mis ini-
mestega toimub, juhtub ing-
lite loal. Inimene ei kuku ega 
murra jalga niisama heast 
peast. Kui nii juhtub, siis nii 

pidigi minema, kuigi see kõ-
lab ehk pisut julmalt.

Miks peaks
inglitesse uskuma?
Kui ei oleks ingleid, oleks 
maailm ilma kaitsjateta. 
Kõik kukuksid ja lõhuksid pi-
devalt midagi ära. See toi-
muks kogu aeg ja iga päev. Il-
ma ingliteta valitseks maail-
mas täielik kaos. Vahet pole, 
kas tegu on õela või heasü-
damliku inimesega. Kas või 
üks ingel on alati meiega. 
Kui inimese kõrval ei oleks 
ühtegi inglit, ei elaks ta en-
nast vigastamata isegi üht 
nädalat. Andke inglitele 
tööd: mida rohkem neisse 
usume, seda rohkem anna-

me neile jõudu ja seda roh-
kem võivad nad meid aidata.
Kui meid varitseb hädaoht, 
siis lendavad inglid kohale. 
Igapäevaselt on meie kõrval 
üks või kaks inglit. Ingleid, 
kes inimest kaitsevad, ongi 
tavaliselt rohkem kui üks, 
aga igapäevaselt ei ole nad 
kõik pidevalt meie ümber. 
Ma ei usu, et maailmas üldse 
elaks inimesi, kel ühtegi kait-
seinglit pole, see on väga ha-
ruldane. Kõige halvem, mis 
minu meelest võib inimese-
ga juhtuda, on oma kait-
seinglitest ilma jääda. Aga 
ma ei tooks sellist paralleeli, 
et mida parema südamega 
inimene, seda rohkem on tal 
kaitseingleid. Võib-olla on 

hoopis sellisel inimesel roh-
kem kaitseingleid, kes vajab 
abi.
Ma ei armasta oma kait-
seinglitele arvudes mõelda. 
Kaitseinglid on meil kõigil, 
olenemata staatusest, ise-
loomust, olenemata, kas 
usume või ei usu. Nad ei tohi 
sekkuda sinu ellu kutsuma-
ta, nad võivad seda teha ai-
nult eluohtlikus olukorras. 
Nad annavad sulle endast 
märku - edastavad märke, 
kui oskad neid lugeda ja 
kuulata.
Ingel on olemas igal inime-
sel, mõnel on neid rohkem 
või mõnel on need tugeva-
mad - näiteks kangelastel. 
Kuulsatel inimestel on see 
kaitse suurem lihtsalt selle-
pärast, et nendele on suuna-
tud paljude inimeste tähele-
panu. 
Inglid tunnevad ennast hästi 
armastavas ja rahulikus at-
mosfääris, mitte agressiivses 
ja riiakas õhkkonnas. 
Võib-olla te ei suuda unusta-
da mõnd ebameeldivat juh-
tumit argielus, näiteks too-
rutsejast autojuhi. Aga ärri-
tusest vabaneda on täitsa 
võimalik, on vaja alustada 
lihtsalt suhtlust inglitega. Al-
guses kas või 5-15 minutit 
päevas. Lülitage välja kõik 
välisärritajad: telekas, raa-
dio, arvuti ja minge oma 
lemmiktuppa. Kujutage en-
dale ette ingleid. Teid võib 
aidata oma lemmikingli ette-
kujutamine. Seejärel suhelge 
temaga. Lihtsalt rääkige ing-
lile oma probleemidest. Rää-
kige niimoodi nagu oma pa-
rima sõbraga muresid ja rõõ-
me jagades. Pärast kuulake. 
Oodake, kuni tulevad mõt-
ted, mis ingel teile saadab. 
Peagi hakkavadki teie suhted 
inglitega spiraali mööda 
ülespoole liikuma ja need ai-
tavad teil olla alati positiiv-
ses tujus. Aga positiivne 
mõtlemine lähendab teid 
inglitele.

Kas intuitsiooni
arendamine aitab?
Kujutlusvõime arendamine 
aitab intuitsiooni tundliku-
maks timmida. Intuitsiooni 
kaudu annavad mu kait-
seinglid mulle teada, kuidas 
elada. 
Jumal ja inglid armastavad 
meid, nad soovivad meile 
vaid head. Igal hommikul on 
uus võimalus alustada oma 
elu uuesti, parema inimese-
na. Varem kogesin ma ar-
mastatud oleku tunnet vaid 

siis, kui midagi toimis või ma 
nägin mingit märki. Nüüd 
olen ma selles harmoonilises 
olemises enamiku ajast. Mul 
on teistmoodi juba raske. 
See tunne - nagu ka usk, et 
sind aidatakse alati ja kõik 
laabub - on intuitsiooni taju-
miseks hästi oluline. 
Ise suhtlen inglitega iga 
päev. Nad on minu jaoks sa-
ma reaalsed kui tavainime-
sed. Ma ei pöördu nende 
poole nõu küsimiseks. Ingli-
tega suhtlemine ei tähenda 
tingimata ainult nendelt abi 
palumist. Aga ma mõtlen 
nende peale pidevalt. Kui 
midagi õnnestub, mõtlen 
alati neile, sest nende abil 
mul asjad sujusid. 
Taevas on koht, kus ei ole 
halba, on vaid hea. Hingede-
le antakse üdini õilsaid üles-
andeid, näiteks kaitseingliks 
olemine. Inglid saavad aida-
ta maa peal inimestena ela-
vaid hingesid, neid kaitsta ja 
abistada. Pärast surma, kui 
hinged lähevad taevasse, 
kohtuvad nad seal oma lah-
kunud lähedastega. Neile 
antakse võimalus näha kogu 
oma elatud elu läbi kõrval-
seisja silmade, selleks et 
mõista, miks oli üks või teine 
raskus nende teele saadetud. 
Selle kaudu antakse neile 
võimalus paremini õppida ja 
areneda. 
Kõike neilt muidugi paluda 
ei tohi. Näiteks lotonumb-
reid. Inglid ei anna meile sel-
list infot, mis ei too meile 
õnne. Nad ise valivad, millist 
infot meile edasi annavad.

Kas inglid saavad meie 
tervist parandada?
Jah, saavad küll. Inglid suu-
davad meid aidata igas vald-
konnas. On olemas spet-
siaalseid rohelist värvi ing-
leid, neid tuleb paluda, kui 
on mingeid tervisehädasid. 
Ka teist värvi ingleid on ole-
mas. Ma ei ole fanaatiliselt 
usklik, kuid käin kirikutes, 
usun, et palvel on suur või-
me. Minu raamatus on viis 
pühakut, kelle vägi on minu 
meelest kõige tugevam. Iga 
mure jaoks on oma pühak. 
Kõige võimekamad inglid on 
Neitsi Maarja, Sergii Rado-
nezhskii (pühak), Ksenija Pe-
terburzhskaja (pühak), pe-
aingel Miikael ja peaingel 
Gabriel. Isegi siis, kui need 
pole teie kaitseinglid, võite 
ikkagi neilt igal juhul abi pa-
luda. Pühakult saab abi pa-
luda ka oma lähedase abista-
miseks. 
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Läinud nädalavahetusel toi-
mus Tallinnas Energia Avas-
tuskeskuses ülemaailmse ro-
bootikavõistluse First Lego 
League (FLL) Põhja-Eesti 
poolfinaal, kus osales ka Vin-
ni-Pajusti Gümnaasiumi Ro-
boring. Kogu võistluse noo-
rimad osavõtjad tõid koju 
kaks karikat, edastas Vinni 
vallavalitsuse pressiteenis-
tus. 
Vinni noored teenisid välja 
Ahhaa eripreemia lõbusaima 
ja toredaima võistkonna eest 
ning FLLi karika ägedaima 
meeskonnaala eest. Lisaks 
pälvis eripreemia Vinni ro-
bootikutele kaasa elamas 
käinud kooli maskott Vinni 
Puhh.
Vinni Roboringi juhendaja 
Mai Pitsneri sõnul olid tema 
õpilased esimest korda nii 
suurel võistlusel, ühtlasi ol-
di, nagu mainitud, kõige 
nooremad.. „Teise klassi õpi-
lased Marten Pitsner, Rober-
ta Jürna, Kristjan Pobbul ja 
Mario Mäoma on kooliaasta 
algusest saati tööd teinud 
ning huviringis võistluse kol-
mele aspektile keskendu-
nud,“ rääkis ta. „Nad on kir-
jutanud robotile program-
me, kogunud projekti jaoks 
infot ning FLLi põhiväärtus-

Vinni Roboring
üllatas ägeda mänguga

tele vastavalt käitunud.“ 
Robotimängu ettevalmistus 
tähendas võistluslauale vas-
tava roboti ehitamist ning 
programmide loomist, mis 
aitaksid missioone lahenda-
da. „Projektiks valisid Vinni 
noorrobootikud väljakutse, 
kuidas vähendada koolikiu-
samist. Pärast uurimistööd 
ning analüüsi jõudsid nad 
lahenduseni, et igas koolis 
peaks olema robot, kes koo-
likiusajad hüpnotiseerib 
ning nad hästi käituma õpe-
tab,“ tutvustas Mai Pitsner 
robotimängu ettevalmista-
mise käiku. 
Ülesande täitmiseks käisid 
lapsed konsulteerimas nii 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 
sotsiaalpedagoogiga kui ka 
psühholoogiga. 

FLLi ühe põhiväärtusena 
selgitatakse lastele muuhul-
gas, kuidas isegi konkureeri-
des teiste võistkondadega 
tuleb jääda viisakaks, sõbra-
likuks ning professionaal-
seks. „Meil olid seljas erksad 
särgid ja kaasas kooli mas-
kott Vinni Puhh. Olime pide-
valt pildil, kõik käisid uudis-
tamas. Teise auhinna saime-
gi oma fänniklubi ja karu 
eest. Lapsed olid väga rahul 
ja fänniklubi muidugi ka,“ li-
sas võistlustel kaasas käinud 
lapsevanem Ly Räpo.
FLL on ülemaailmne roboo-
tikavõistlus, millest sel aastal 
võtab osa rohkem kui 200 
000 9-16aastast koolinoort.

Kuulutaja
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Müüa Tamsalus, Sääse 8, 2-toaline re-
noveeritud rõduga korter neljandal 
korrusel. Korteris tehtud värske re-
mont umbes kuuaega  tagasi, korter 
asub keskuses. HIND 4700 EUR. Helis-
ta 5063921 Galli

Müüa Rakveres, Koidula 2, 3-toaline 
korter, kolmandal korrusel südalin-
nas. Toimiv korteriühistu, pake ak-
nad päikesepoole. Põrandatel lami-
naatparke , mööbel jääb soovikorral 
sisse. Soe korter. HIND 29900 EUR. 
Helista 5530227 Eino

Müüa privaatses asukohas, Rakvere 
kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamu-
boks. Elamus on 5-tuba, oma küte, 
keskküte, õhksoojuspump ja elektri-
küte. Toimiv ühistu, elamul on mada-
lad kommunaalkulud. Hoones puitpõ-
randad, mööbel jääb soovi korral sis-
se, 2 tuale ruumi, saun, eraldi seisev 
garaaz ja puukuur, kinnistul on oma 
väikese aiaga hoov ja terass. HIND 
79000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Vinnis, Kiige 3, remonditud 
2-toaline korter, 5-korrusel. Köögi-
mööbel hinna sees, soe korter, uus 
elektrisüsteem. HIND 14500 EUR. He-
lista 5530227 Eino

Üürile anda äriruumid Rakvere, Räga-
vere 35, suuruses 20m2, ja 50m2. 
Maja asub kergelt leitavas asukohas 
ja on heade parkimis ngimustega. 
Hoonel on kinnine sisehoov. Ruumi-
des on remont tehtud, soovi korral 
jääb mööbel sisse. HINNAD: 20m2 80 
EUR ja 50m2 150 EUR. Helista 
5233830 Lisete

Müüa ideaalses korras soe suur maja 
Aseri keskuses, Tellise 14. Sobib suu-
rele perele, mitmed kõrvalhooned, 
grillimisnurk, saun, kinnine veranda, 
ideaalses korras õueala. Majal kõik 
aknad vahetatud, küte Pellet ahjuga 
või puudega. Maja ei vaja remon , 
võib kohe elama asuda. HIND 99 000 
EUR. Helista 58147077 Liidia

Müüa Rakvere kesklinnas, Koidula 7 
omapärase planeeringuga maja 4 kor-
rusel 2-toaline korter. Korter valgus-
küllane suurte akendega. Majas ava-
rad trepikojad ja hea ühistu. HIND 
27000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas Pos  25 pri-
vaatses asukohas 2- korruselises ma-
jas teisel korrusel avar 4 toaline kor-
ter. Korteri vaheseinad kerges  teisal-
datavad, kaks vannituba, sauna ehita-
mise võimalus, riiete hoidla ja muud 
abiruumid. Soodsad kü e hinnad. 
HIND 45000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa Rakvere kesklinnas, Pos  25, 
privaatse krundiga kahekordses ma-
jas teisel korrusel heas korras avar 
2-toaline korter. Majal renoveeritud 
kü esõlm, kulud minimaalsed. Tule 
vaata ja tutvu. HIND 39000 EUR. He-
lista 53331805 Olev

Müüa 2 toaline korter Pargi 1, Essu 
keskuses, pargi kõrval. Korter on ava-
tud köögiga, mööbel jääb sisse, reno-
veeritud 2010a. Ühistrepikoda re-
mondi järgus. HIND 12700 EUR. Helis-
ta 5233830 Lisete

Müüa renoveeritud 3-toaline rõduga 
korter Sõmerul, Astri 1, looduslikult 
kaunis kohas. Korter on väga heas 
korras ja asub teisel korrusel. Korteris 
on 2 panipaika ja korteri juurde kuu-
lub ka keldriboks. HIND 29900 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa korter Kundas, Mäe 20. Korteril 
3 tuba, osa aknaid vahetatud. Korter 
asub maja keskel, viiendal korrusel ja 
on keskmises seisukorras. HIND 8500 
EUR. Helista 5063921 Galli

Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, 
KORTER, PÕLD, METS JM).

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

ÄRIPIND

MÜÜA MAJAD

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post : 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa väike korter Tallinnas Kopli 81. 
5/5, mööbel, vann + WC renoveeritud. 
Hind 22 500 €. Tel 5551 8067, Roza. 
Krediidiabi

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305

• Müüa 1toaline korter Vinnis. 
Kõigi mugavustega, suur rõdu, WC 
ja vannituba eraldi. Tel 5038 032

• Müüa 1toaline korter Vinnis 39 m2, 
II korrus, elektriküte. Tel 5554 0402

• Müüa 1toaline k.m. korter Kundas 
Koidu 81. Euroremont. Tel +358 4070 
21378

• Aseris müüa  1toaline sisustatud 
korter (3/5, kinnine rõdu, toimiv 
ühistu).  Hind 4000 €.  Tel 5787 7316

• Müüa Tamsalus Ääsi 8 1toaline 
renoveeritud korter (31 m2). Hind 3500 
€, tingi! Võtmed kätte notaritehingu 
päeval. Tel 5551 8067, Roza

• Müüa 1toaline rõduga korter (43 m2)  
Rakkes. Info 5675 0239

• Müüa Tallinnas Sõle 18 väike korter 
(16 m2), renoveeritud. Hind 23 000 €. 
Tel 5551 8067, Roza

• Müüa Tallinnas Tööstuse 89 1toaline 
renoveeritud ilus korter. 1/4, 30 m2. 
Hind 40 000 €. Tel 5551 8067, Roza

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, III k. üp. 39 m2. Hind 15 
900 €. Tel 5884 1397 

• Müüa 2toaline ahi– ja elektriküttega 
korter väga soojapidavas 8 korteriga 
majas Rakveres Ilu pst 6. Korter asub 
II korrusel, 42 m2, soojustagastusega 
vent, klaasitud rõdu. Korter on vaba. 
Hind 26 000 €. Tel 5874 5469

• Müüa 2toaline heas seisukorras 
korter  Lääne-Virumaal Kadrina 
alevikus (II korrus). Info tel 5110 478

• Müüa 2toaline korter  Tapa 
kesklinnas, korter asub III korrusel, 
remonditud ja vaba. Korteri suurus 
on 37,2 m2. Hind kokkuleppel  ja 
müük toimub otse omanikult. Tel 
5809 3285

• Müüa Tallinnas Kopli 100c 2toaline 
korter (38 m2). 2/5, vajab san.remonti, 
Sirbi peatuse juures (hruštš). Hind 38 
000 €. Tel 5551 8067, Roza

• Müüa Tamsalus 2toaline ahiküttega 
korter. 2/2, vajab remonti, madalad 
kom.kulud – 16 €, kuur, kelder. Hind 
2950 €. Tel 5551 8067, Roza

• Müüa 3toaline korter Sõmerul. 
Aknad ja uksed vahetatud. Remont 
pooleli. Hind 21 000 €. Tel 5383 8091

• Müüa Tapa kesklinnas Pikk tn 8 
3toaline korter (57,5 m2, I k.). Otse 
omanikult. Hind 6700 €. Kii-re! Tel 
5363 9060 

• Müüa 4toaline keskküttega korter 
Rakvere vallas Veltsi külas. Mööbli 
võimalus. Otse omanikult. Hind 14 000 
€. Tel 5800 2142

• Müüa 4toaline remonti vajav korter 
Tamsalu vallas (aknad vahetatud, 
osaliselt ka remondi materjal olemas). 
Hind 2500 €, tingi! Tel 5354 0390

• Müüa maja Rakveres. Tel 5169 731

• Müüa Haljalas Uuel tn elamumaa, 
koht soodne, el. krundil. Tel 5690 2628

• Müüa garaaž ja maatükk (1136 m2) 
Tapal. Info tel 5110 478

KINNISVARA

• Soovin osta otse omanikult 2-3toalise 
ahi- ja keskküttega korteri. Piirkonnad 
Vinni, Pajusti, Sõmeru, Hulja, Rakvere  
ja Lepna. Sobivuse korral kiire tehing. 
Võib vajada kapitaalset remonti. Olen 
kursis kv.ee ja city24 hindadega. Tel 
5624 4605, mebelland@gmail.com

• Ostan soodsalt 2toalise korteri 
Rakveres otse omanikult, soovitatavalt 
ahiküttega. Tel 5844 7898

• Soovin osta 3toalise remonti vajava 
korteri Rakveres. Tel 5188 770

• Ostetakse 3toaline renoveeritud 
korter Kadrinas. Tel 5110 478

• Ostetakse 3toaline või suurem 
2toaline korter Tapa linnas. Tel 5110 
478

• Sooviksin osta remonti vajava maja 
Rakveres või lähiümbruses. Info tel 
5354 2997

• Ostame maja kuni 20km Rakverest. 
Hind kuni 25 000 €, plaanis kapitaalne 
renoveerimine. Tel 5557 5171

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• Üürile anda tuba eramajas Rakveres. 
100 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile korter (III korrus) 
Lepnal. Tel 5566 1274

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Kungla 6, IV korrus. 120 € + kom.maks. 
Tel -358 4070 21378

• Anda üürile 1toaline korter Tapal 
alates 01.veebr. Tel 5110 478

• Üürile anda 1toaline korter Tapal 
1. Mai pst 12, I korrus. Hind 150 €. Tel 
5034 972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5322 6733

• Üürile anda 2toaline k.m. korter 
Vinnis Kiige 5. Info tel 5043 673

• Anda üürile 2toaline korter Sõmerul. 
Tel 5517 614

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
möbleeritud korter Kadilas (15 km 
Rakverest). 45 €. Tel 5556 3199

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter L-Virumaal Laekvere aleviku 
keskuses heas teeninduspiirkonnas, 
I  k., aiamaa kasutamise võimalus, 
sobilik ka pensionärile, üür 65 €. Info 
tel 5330 4937

• Üür i le  anda 2toaline korter 
Tapal Valve tn, 2/2, 41 m2, ahiküte, 
mööbel, dušš, parkimine tasuta. Hind 
kokkuleppel. Tel 5551 8067, Roza

• Anda üürile 3toaline korter Kundas. 
Tel 5667 0309

• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

• Müüa või rentida äripind (80 m2) ja 
kinnistu (1100 m2) Rakveres Rägavere 
tee 3. Tel 5284 330

• Müüa toimiv puidutöökoda Näpil.
Tel 5021 919

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas (80 m2). Sobib ka kahele. 
Tel 5636 4032

ÄRIPINNAD

• www.toonklaas.ee

• Müüa Fiat Stilo 1,6 bens. 2003. a, 
luukpära, 5 ust, tumepunane metallik, 
rikkalik lisavarustus, ostetud uuena 
Eestist, läbisõit ainult 96 000 km. Auto 
väga heas korras, hooldusajalugu. Tel 
5028 156

• Müüa Ford Mondeo universaal 1,8 
bensiin 2005.a . Tel 5667 7294

SÕIDUKID
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•  Op el  Astra Comfor t  1 ,6i  8V 
2002.a. 62kW, bensiin, tumesinine, 
luukpära, 5 ust, hooldusraamat, 2xel.
aknad, kesklukk, naastrehvidel, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse - kehtiv 
01/2016, väga heas tehnilises korras, 
ökonoomne, soodsalt, Rakvere. Tel 
5850 5151

• Opel Astra N-Joy 2,0DTI 2002.a. 
7 4 k W ,  t u r b o d i i s e l ,  h õ b e d a n e 
m e t a l l i k ,  l u u k p ä r a ,  5  u s t , 
konditsioneer, kesklukk+sign. puldist, 
püsikiirusehoidja, naastrehvidel, 
kehtiv ülevaatus, heas tehnilises 
korras, ökonoomne, soodsalt, Rakvere. 
Tel 5850 5151

• Müüa Opel Zafira 2,0TDi 2002. 
aasta, must metallik, mahtuniversaal, 
7  koht a,  r ikkal ik  l isavar ustus, 
ökonoomne. Sõiduk väga heas korras, 
omab ülevaatust 08.2015. Hind 
soodne. Tel 5079 984

• Volkswagen Golf 4 Variant 1,9TDI 
2002.a. 74kW, turbodiisel, universaal, 
kuldne metallik,  konditsioneer, 
k e s k u l u k k + s i g n .  p u l d i s t , 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, tume 
salong, veokonks, v.heas tehnilises 
korras, roosteta, ökonoomne, soodsalt, 
Rakvere. Tel 5850 5151

• Müüa pagasikate Toyota Avensis 
Verso. Tel 5646 8055

• Motopood ostab jalgrattaid, ATV-
sid, mopeede, sääreväristaja - selle 
mootori. Tel 5648 6638

• Ostame igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-
ist arvelt maha. Tel 5500 724

• Ostan autoromusid. Tel 5558 3686

• Ostan diiselsõiduauto, kaubiku, 
veoauto (ka mittesõitva). Tel 5558 3686

• Ostan VAZide uusi plekke, ilukilpe, 
tulesid, stangesid, Vene-aegseid uusi 
rehve. Tel 5157 395

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD     97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 00
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
CITROEN C5    2,0HDI                   -04

DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ    0,8i             99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      98
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

KIA CARNIVAL  2,9TD/aut                   99
LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  97
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                   -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA            2,0 TD                          99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                      05 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER    2,5TD               99
PEUGEOT 206 3ust  1,1                 99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi       05
PEUGEOT 107 5 ust 1,0i                       06
PEUGEOT PARTNER   1,9D                  -04

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04

ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car    2,0i/aut               99

SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed     1,6i         98

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 
tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

www.kuulutaja.ee

•  Me t s av ä l jav e d u  M T Z - 8 2 - g a . 
Vajadusel koos lõikusega. Info: 51 
46 788

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee, tel 
5083 305

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

•Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektriprojektid ja teostusjoonised 
hoonetele. Küsi pakkumist. Kontakt: 
kvaliteetprojekt@gmail.com, tel 5126 
226

TEENUSED

• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743

• Ehitus-remonttööd. Tel 5157 386

•Ehitus, remont ja siseviimistlus 
eraisikutele ja fi rmadele. Tel 5045 560

• Ehitusfi rma teeb kõiki ehitustöid. 
WC-de ja pesuruumide, korterite, 
eramute remont- ja ehitustööd. 
Tel 5349 1627

• Katusepaigaldus (kivi, plekk, 
eterniit), fassaaditööd, üldehitus, 
remonditööd, katustelt lume 
koristus. Tel 5380 9667

•Fie Mart Nestor ehitab uusi ja 
renoveerib vanu hooneid. Tel 5646 
0674

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Väiksem ehitusfirma teeb kõiki 
ehitustöid .  Korterite,  eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. Tel 
5349 1627

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5565 6744

• Ehitus- ja pottsepatööd. www.
tulekolle.ee, tel 5551 9113

• Sisetööd, põrandate ja seinte 
ehitus, plaatimine. Tel 5552 8487

• Lumekoristus hoovidest ja 
kitsatelt teedelt, jäätunud torude 
sulatus. Tel 5143 783

• Müün, paigaldan ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

•  Te o s t a m e  a l u m i i n i u m i , 
roostevaba teras e ja musta 
metalli keevitustöid. Tel 5814 9350

• Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. 
Sõiduautode diagnostika ja remont. 
Visa Transport OÜ. Tel 52 06 306, www.
puksiir.eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

• San.tehnilised ja torutööd. Tel 
5157 386

• San.tehnilised tööd, korterite 
remont. Tel 5143 783

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

• Loodusliku kivi ja pottsepatööd. 
Tel 5129 689

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670

•  Ahjud,  pli idid,  kaminad, 
antiikkrohv. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Pakume vee-, kanalisatsiooni, 
m a h u t i t e ,  s e p t i k u t e  j a 
g a a s i t o r u s t i ku  p a i g a l d u s t , 
hooldust, remonti. Pakume ka 
kaevetöid. Teostame keevitustöid: 
e r i n e v a d  ra u a t ö ö d  m u s t a s t 
ja rv metallist, rõdupiirded, ka 
poleeritud rv torust. Nimativ OÜ 
5348 7973

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e ,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• Reisijate vedu  16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

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

• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Veoteenus (kandevõime 13,8 
tonni, madel, kraana tõstevõime 
5,4 tonni). 0,85 €/km. Tel 5682 7009

• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707

• Pakume veo- ja kolimisteenust, 
lammutustööd. Hind kokkuleppel. Tel 
5563 0387, 5669 1997

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri-  (T-
130, TD-75),  kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei 
aegu! Tel 503 2269

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298

•Teen pehme mööbli remonti, veo 
võimalus. Rakvere Vee 21a. Tel 32 27 
822, 5061 547

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus

• T V- ja sat.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• Arvutite kiire remont Rakvere 
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel 
5190 1697

• Raamatupidamisteenus firmale, 
KÜ-le, MTÜ-le. Hind kokkuleppel. Tel 
5567 0709

•  K o o s t a n ,  k o r r a s t a n 
tööohutusalaseid dokumente. Tel 
5560 2804

• Pulgainternetist tüdinud? Linna 
parim pakkumine!!!  Interneti 
püsiühendus + telepilt täiesti 
hullumeelse hinnaga al. 5 eurost. 
Levib linnas ja maal. Sobib kokku 
Wifinet-i  seadmete ja Elioni 
digiboksidega. Ära muretse, kui 
Sul aparaaturi ei ole, me anname 
Sulle need tasuta!!! Uuri lähemalt: 
http://www.telestar.ee või helista 
tel 5552 5432

• Kallid kliendid! Olete oodatud 
Rakveres Laada 14. Juuksur Alli. Tel 
5620 3174

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. Tel 
509 7850
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• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole!   Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com 

• Õhtujuht: estraad, juubelid jne. 
Tel 5535 885

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja 
planeerimine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

h.1,09 eurot/min või 
TELLI ENNUSTUS 
h. 0,75 eurot/min 
www.ennustus.ee 

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine ja 
transport. Sulatame jäätunud ka-
nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

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

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com
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WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• 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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
E-post solvering.info@gmail.com

SOLVERING OÜ

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

 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

KODU
• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Müüa korralik lahtikäiv söögilaud 
(pruuni värvi). Hind supersoodne. 
Tel 5079 984

•  Mü ü a  k o r ra l i k  e l u t o a d i i v a n 
(3-kohaline). Hästi hoitud. Hind 
supersoodne. Tel 5079 984

• Müüa Võru sektsioon-puhvetkapp 
(hele matt, 2 vitriiniga). Supersoodne. 
Tel 5031 849 

• Müüa uus õhksoojuspump Eurom 
WACIIR, 300 €. Tel 5209 960

• Müün 40liitrise roostevaba õlleankru 
(manomeetriga). Tel 5340 6263

• Müüa plastämbrid 5l – 0,50€ ja 10l – 
1€/tk Parkali 7 Rakvere. Tel 32 55 889

• Müüa kasutatud väga heas korras 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste/noorte uus sügistalvejope 
DE PUTA MADRE (S) , hamstripuur, 
metallgaraaž, värava sepishinged, 
söögilaud + toolid, diivanilaud 
(kirss), nurgadiivan + tumba (beež), 
2 paari suusasaapad (nr 38, valged ja 
sinised). Tel 5104 147

• Müüa uued laste suusasaapad 
Alpina (nr 37, hind 50 €) ja Rossignol 
(nr 36, sõitnud 1 hooaeg, hind 30 €). 
Tel 5243 322

• Ostan veneaegse vahvliküpsetaja 
Esta või Volta. Tel 5039 650

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
saunaahju, pliidiplaadi, praeahju, 
õlleankru. Tel 5031 849

• Ostan tõukekelgu. Tel 5039 650

• Ostan sepaalasi, õunapurusti ja 
-mahlapressi. Tel 5558 3686

• Ostan autoklaavi ja kaanetaja. Tel 
5039 650

• Ostan gaasiballooni, võib olla täis või 
poolik. Tel 5031 849

•  O s t a n  v a n u  e e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan vanu vene mudeleid. Tel 
5463 7570

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

• Ostan Vene-aegseid ehteid: 
merevaigust kaelakee (huvitavad 
ka muud merevaigutooted) ja vanu 
ehteid (sõled, prossid, mansetid 
jne), käekellasid, kuld- ja hõbe 
ehteid, vanu söögiriistu ja palju 
muud. Maksan teie soovitud hinna. 
Alati aus asjaajamine ja aitan ka 
hinnata. Tel 5872 5458

•  O s t a n  v e n e a e g s e t  t e h n i l i s t 
kirjandust (raamatud autodest, 
traktoritest jne). Tel 5039 650

• Ostan vanu postkaarte, fotosid, 
L a n g e b r a u n i  t o i d u n õ u s i d , 
hõbelusikaid, maale. Samuti võib 
ka muud vanakraami pakkuda. Tel 
5665 5551

•  O s t a n  v a n a  Ve n e  s õ j a v ä e 
elektroonikat. Tel 5673 8790

• Koguja ostab Vene kopikaid, 
t s a a r i a e g s e i d  m ü n t e ,  S a k s a 
j a  t s a a r i a e g s e t  p a b e r r a h a , 
Nõukogudeaegseid märke, medaleid, 
ordeneid. Tulen ise kohale, aus kaup ja 
raha kohe kätte! Tel 5590 6683

• Ostan igasugust katkist kodutehnikat 
ja vanametalli, vanu raamatuid, 
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790

• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17 €/gr. Hansa Antiik 
Pikk tn 7 Rakveres. Tel 32 405 42

• Ostan heas säilivuses Eesti krooni 
paberraha. Eesti Panga kurss+10%. 
Tel 5043 349

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kuld- ja hõbeesemeid, münte , 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067 
819, 32 30 702

• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508

• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

• Müüa küttepuid ja kaminapuid 
(erinevad puuliigid, pikkused). 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234
• Müüa küttepuid. Transport. Tel 
5304 0689

•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
2 € kott ja kasel 2,30 € kott. Tel 505 
1528

• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüme Haljalas  küttepuid. 
Lehtpuu, transport, koorem 5 m3. 
Tel 5051 528

• Kõrge kütteväärtusega lehise 
puitbrikett otse tootjalt hinnaga alates 
150 €/tonn. Olemas ka transpordi 

KÜTTEPUUD

võimalus.  Küsige l isa numbrilt 
53476878 või e-maililt :  marek@
wellmax.ee

• Самый теплотворный брикет 
и з  о п и л о к  л и с т в е н н и ц ы .  О т 
производителя. Цена от 150 евро за 
тонну. Возможна доставка. Больше 
информации по телефону 53476878 
или по электронной почте marek@
wellmax.ee
• Müüa saetud-lõhutud küttepuud. 
Tel 5192 4320

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 848

• Kuivad pliidipuud (25 - 30cm), 
segapuit, pakitud 40L võrkkottidesse. 
Hind 2 € kott. Transport. Tel 5012 326

• Müüa kuivi puid (lepp, kask, saar, 
lehis) 40L võrk 1,70 €, vedu tasuta. Tel 
5784 1300

• Müüa lõhutud kuivi ja poolkuivi 
küttepuid. Pikkused on mitmetes 
mõõtudes. Tel  5631 6913 ja 5636 5652

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

•  Mü ü a  u u e d  h a l u m a s i n a d 
Taanist ja Saksast. Elektri- ja 
bensiinimootoriga. Hinnad alates 
2250 €+km. Samuti pakume ka 
muud metsa- ja aiahooldsusega 
seotud tehnikat. Info Rakveres: 
Tel 5453 8053 või aivar@profi le.ee, 
www.profi le.ee või www.mets24.ee

• Ostame 3m küttepuud. Tel 365 
3504

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Müüa saematerjali, voodri- ja 
põrandalauda. Tel 5089 215, www.
toomonu.ee

EHITUS

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Müüa 2 kuu vanused küülikud, 3 €/
tükk. Tel 5646 0588
• Ära anda suure õuekoera emane 
kutsikas, asub Haljalas. Tel 5279 907, 
pildid internetis: www.hot.ee/janla

LOOMAD

• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 5059 
151 või 5354 3002

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info tel 
5351 7414 või5059 151

• Müüa otra, nisu ja jahu. Vajadusel 
transport. Tel 5200 783

• Müüa toidukartulit “Laura”. Asume 
3 km Rakverest. Tel 5334 5348

• Ostame söödaotra. Tasume kohe, 
veovõimalus. Tel 5118 848

PÕLLUMAJANDUS

Loe Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee
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• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504

• Ostame kasvavat metsa ja raieõigust. 
Tel 5365 3504

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid kila-kolani. Tel 5031 
849

• Ostame lauahõbedat proovidega 
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 702

• Müüa taskukalendrite kogu (176 tk). 
Hind 30 €. Tel 5385 3922

•  O s t a n  v a n u  E e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan vanu märke, silte, embleeme. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984

• Hotellide soodsad pakkumised: 
www.majutus.ee

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

•  S õ b ra p ä e v a  l a a t  R a kv e re 
Spordihallis 14 veebruaril kell 
9.00-15.00. Olete oodatud!

TEATED

METS

VANAVARA

MUUD

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, mänguasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

raamatukapid, kummutid, 
lauad, toolid, rätikunagid, 
kohviveskid, margapuud, 

samovarid, petroolilambid, 
pudelid, portselan- ja 
klaasnõud, seina- ja 

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 

fotod, postkaardid, kuld- ja 
hõbeesemeid, mündid, märgid, 

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

(vana turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

TUTVUS
• 65/170/75 sportliku eluviisiga 
leskmees tutvub üksiku daamiga. 
KOOD 01

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. Hind 1.09 /min või TELLI 
ENNUSTUS h. 0,75 /min. www.
ennustus.ee

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

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid kila-kolani. Tel 5031 
849

• Ostan vanametalli, vanu sõidu- ja 
veoautosid. Transport ja vajadusel 
lõikamine meie poolt.Töötame iga 
päev 5679 7793

•Ostan vanu Vene elektroonikaplaate, 
skeeme, dioole, lintmakke, katkisi 
või vanu arvuteid. Tel 5673 8790

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

KES ON ANONÜÜMSED 
ALKOHOOLIKUD (AA)?

*AA ühendab mehi ja naisi, 
kes jagavad üksteisele oma 
kogemusi, jõudu ja lootust, 

et saada ise jagu oma 
probleemidest ja aidata ka 

teistel alkoholismist paraneda.
*Ainus nõue AA-sse 
kuulumiseks on soov 

joomine lõpetada.
*AA-l ei ole liikmemaksu. 
Me majandame end ise 
omaenda annetustest.
*AA ei ole seotud ühegi 

usuühingu ega usundiga, 
ei poliitika ega ühegi 
organisatsiooniga.

*AA ei sekku 
ühiskondlikku ellu.

Meie peamine eesmärk on 
püsida kaine ja aidata ka 

teistel alkohoolikutel 
joomine lõpetada.

Kui sul on alkoholiprobleem ja 
sa soovid lõpetada joomise, 

siis tule, võib-olla leiame 
koos lahenduse. 

AA rühmad käivad koos 
Rakveres Pikk tn 19 

(sissepääs hoovi poolt) 
laup. kell 18.00

• Müüa Rakveres Austria jahipüss S.R 
20 V.R 222 (57 mm) optiline punatäht 
3x9x56, kiire! Ostja loaga. Hind 500 €. 
Tel 5386 6881

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Rainer, Moonik, Maria ja 
Maarika lastega. 

Sügav kaastunne teile kalli ema, 
vanaema 

AILI MEIERI 
surma puhul. 

Mare ja Rein Kadrinast

Avaldame kaastunnet omastele 

LINDA KALJULA 

surma puhul. 

Naabrid Kunderi 2-15 

Avaldame kaastunnet omastele

AINO-MIRALDA KENDERI 

surma puhul.

KÜ Tuleviku 7

Kallis Rainer Rohumäe! 
Sügav kaastunne kalli ema 

AILI MEIERI 

kaotuse puhul. 
Lääne-Viru Pimedate Ühing

Kallist tädipoega

 HELDUR ARULA 

mälestavad Aino, Astra 
ja Irma peredega. 

Sügav kaastunne abikaasale,
 pojale, tütrele, õele 
ja vennale peredega

Sügav kaastunne lähedastele 

VIIVIAN PIIGI 

kaotuse puhul. 
Milvi, Laine, Aili, Kaja 

ja Janne perega 

Mälestame 

VIIVIAN PIIKI 

Avaldame kaastunnet omastele.
Vello, Jaan, Lembit, Viktor, 

Endel, Tauno ja Janek 

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591 www.kuulutaja.ee
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Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee 
http://virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Jaama tänava kutsikas - 21.01.15 
Lääne Virumaalt Rakvere linnast 
Jaama tänavalt Cash and Carry 
juurest leitud emane sõbralik 
kutsikas.

Järva-Jaani- 21.01.15 Järva-Jaani 
vallast Jalgsema külast leitud 
sõbralik koer.

Metto on Vihula vallast Metsiku 
külast maja maha põlemise 
tõttu varjupaika sattunud koer. 
Tulekahjus hukkusid kutsa 
m õ l e m a d  o m a n i ku d  n i n g 
seetõttu vajab Metto uut ja 
armastavat kodu, kes aitaks 
tal kaotusevalust üle saada. 
Metto on saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised ja mikrokiibi.

Urri on Tudu alevikust omaniku 
s u r m a  t õ t t u  v a r j u p a i k a 
sattunud emane sõbralik koer. 
Urri on vaktsineeritud ning 
steriliseeritud.

Viitna kutsikas - 10.01.15 Kadrina 
vallast Viitna tee äärest leitud 
sõbralik emane kutsikas.

Tamsalu - 16.01.15 Tamsalu 
vallast Tamsalu alevikust aia 
külge seotuna maha jäetud isane 
koer.

Maiu on umbes 2 aastane 
emane kass, on ilusa koheva 
karvaga. Iseloomult on sõbralik 
, hell ja julge armastab süles 
olla ja paisid nautida, armastab 
mängida nii üksi kui ka teiste 
kassidega. Saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
steriliseeritud ja kasutab ilusti 
liivakasti.

Annika - Nurrumootor Annika 
on umbes 1,5 aastane emane 
sõbralik kass. Iseloomult väga 
julge, leebe ja rahulik, kes 
peab väga lugu paitamisest ja 
süles olemisest ning naudib 
kõiksuguseid hellitusi. Saanud 
ussirohtu,  vaktsineer i tud, 
mikrokiibistatud, steriliseeritud 
ja kasutab ilusti liivakasti.

Simon on umbes 6 kuune isane 
sõbralik mänguhimuline kiisu, 
kes on saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised, mikrokiibi 
ning kastreeritud. 

Kevin on umbes 6 kuune isane 
kassipoeg,  kes  on saanud 
ussirohtu,  vaktsineer i tud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud 
ja kasutab ilusti liivakasti. 
Iseloomult on Kevin sõbralik 
ning armastab väga mängida, 
ent siiski on ta veidi arglik ning 
seega vajab veidi julgustamist 
ja kannatust, kedagi kellel oleks 
aega ja soovi temaga tegeleda. 
Sobib muidu nii aste kui ka teiste 
loomadega. 

Virumaa 
varjupaik 
palub abi 

loomadele 
alla panekuks 
vanade riiete 

kujul.

Sportliku bridzhi selle aasta 
esimene Lääne-Viru meistri-
tiitel mängiti välja paaride 
arvestuses. Kolme maksi-
mumtulemusele mängitud 
turniiri kokkuvõttes tulid 
esimeseks Mihkel Juhkami – 
Kalle Pentel (56,60%), järg-
nesid Ants Olev – Jaak 
Strandberg (54,90) ja Eha 
Kork – Viktor Varkki (54,33).
Hilisemad võitjad alustasid 
turniiri tagasihoidlikult, lõ-

petades esimese osavõistlu-
se keskpärase 51,91ga. Õige 
mänguhoo leidsid nad aga 
teisel osavõistlusel, kus saa-
di tulemuseks 60,15% ja 
edestati teist kohta ligemale 
4 ja kolmandat-neljandat ligi 
5 protsendiga, mis maksi-
mumtulemusele mängitavas 
bridzhis on juba suur üle-
kaal. Kolmandal osavõistlu-
sel jäid Juhkami-Pentel küll 
57,73 protsendiga teiseks, 

kuid see ei vääranud nende 
üldesikohta.
2. veebruaril korraldab Rak-
vere Bridzhi Selts Lääne-Vi-
ru individuaalsed meistri-
võistlused. Mängitakse Kata-
riina keldris, võistlus algab 
kell 18. Osalemiseks tuleb 
saata sooviavaldus korralda-
jale (kontakt aounapuu@
gmail.com), osalemise eel-
duseks on pakkumissüstee-
mi Ranna Ruutu elemen-

taarne valdamine.
Lisaks kõnealustele mängu-
viisidele selguvad kevadeks 
meistrid veel segapaaride 
arvestuses, võistkonnamän-
gus, pattonis (võistkonna-
mängu üks eriliike) ja kesk-
misele tulemusele mängita-
vas mänguviisis paaridele.

Aivar Ojaperv

Aasta parimad spordiinimesed valitud
Reedel, 23. veebruaril toimub Rakveres Villa Theresas tänu- 
üritus Lääne-Viru aasta parimatele sportlastele ja teistele 
spordiga seotud inimestele.
Aasta parimad on juba teada. Tiitli aasta meessportlane 2014 
pälvib Ralf Tribuntsov, aasta naissportlane on Kaidi Kivioja, 
aasta parim noor meessportlane Sander Moldau ning noor 
naissportlane Merili Sirvel. Aasta võistkonnaks 2014 tunnis-
tati Rakvere BC Tarvas/Rakvere SK C2 klassi korvpallivõist-
kond ja aasta spordiveteraniks Helga Vasemägi. Tiitli  spor-
diaktivist 2014 pälvib Margus Martin.
Kui aasta sportlased ja võistkonnad valisid hääletuse abil 
välja spordiklubid, spordihuvilised ja ajakirjanikud, siis Lää-
ne-Viru maavalitsus valis maakonna spordinõukogu ettepa-
nekul välja aasta spordialgatuse ja sportlikuma perekonna.
Viimasena nimetatud tiitli pälvib perekond Ivanov. 
Perekond Ivanov on spordiga tegelenud terve elu ja see on 
kujunenud nende elustiiliks. Kogu pere tegevuste planeeri-
mine keerleb ümber spordi ning poegade Sandri ja Randari 
kooli ja spordielu ühildamise. Väike kuueaastane õde Rebe-
ka ei jää sportlikest vendadest maha, ta käib kolmandat aas-
tat Esteetika- ja Tantsukoolis tantsimas, osaleb Triinu laste-
aias tantsu- ja jalgpallitrennis ning koos perega spordihallis 
rulluisutrennis. Ema Liivika ja isa Alar olid aktiivsed spordis 
juba kooliajal, osaleti mitmetel kergejõustiku, suusatamise 
ja korvpallispordivõistlustel. Täna on enamiku pereliikmete 
harrastuseks rulluisutamine.
Aasta spordialgatuseks valiti Kunda Ühisgümnaasiumi õpi-
lasesinduse ja spordiklubi Team Yong algatud liikumissünd-
mus „Jookse südamest“. Eestvedajate soov on kujundada 
sellest südamenädala raames korraldatavast üritusest tradit-
sioon, et arendada Kunda linnas erinevaid liikumissündmu-
si noortele.

Aivar Ojaperv

Volikogu kinnitas Rakvere 
linna kolmele esindusvõist-
konnale ette nähtud toetuste 
eraldamise. Kui Rakvere 
Võrkpalliklubi ja jalgpalliklu-
bi Rakvere JK Tarvas saavad 
kumbki 7000 eurot, siis korv-
palliklubi Rakvere Tarvas 
1000 eurot vähem ehk 6000.
Linnavolikogu esimees Too-
mas Varek ei varjanudki, et 
tegemist on n-ö kasvatusliku 
käitumise ehk signaali saat-
misega. „Linn jälgib spordi-
võistkondades toimuvat tä-
helepanuga ega tolereeri au-
sa mängu reeglitega patusta-
mist,“ selgitas ta. 
Ehk siis: korvpalli-Tarvas 
saab 1000 eurot vähem selle 
tõttu, et nende lätlasest 
võõrleegionär Roberts 
Stumbris (pildil, foto: Ain 
Liiva) jäi eelmise aasta lõpus 
vahele dopingu tarvitamise-
ga (kanep).
„Volikogu otsus toetust vä-
hendada on märgilise tähen-
dusega – me jagame maksu-

Bridzhi esimene meistritiitel paarile Juhkami-Pentel

Dopinguskandaali tõttu vähendas 
linn Tarvale ette nähtud toetust

maksja raha ja pooldame fair 
play`d,“ lausus Varek. „Avali-
kud rahalised vahendid ei 
tule kergelt, seda peab 
mõistma iga toetuse saaja.“
Vareku sõnul karmim karis-
tus ehk toetusrahast täiesti 
ilma jätmine kõne all pol-
nud. „Me ei saa ühe patusta-
ja pärast löögi alla panna 
tervet võistkonda,“ põhjen-
das ta, „kuid elu on elu ja loo 
tähelepanuta jätmine pol-
nuks ka õige. Andres Sõber 
on mõistlik treener, looda-
me, et ta oskab kõnealuse 
seiga ära kasutada kasvatus-
likel eesmärkidel ja teeb oma 
meestele selgeks, et igal teol 
on tagajärg, sealhulgas toe-
tusraha vähenemine.“
Tarvalt ära võetud 1000 eu-
rot otsustas volikogu ülejää-
nud kahe võistkonna vahel 
mitte laiali jagada ja selle 
summa kavatseb linn kulu-
tada mõne muu spordiüritu-
se või –rajatise peale.

Aivar Ojaperv
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Pakute ilusalongis Belle 
Stuudio uue teenusena 
body wrapping`ut. Mida see 
endast kujutab?
Kehamähkimine ehk body 
wrapping on kehahooldus, 
mille eesmärgiks on tsellulii-
di ja rasvkoe vähendamine 
ning ainevahetuse ja lümfi-
ringe kiirendamine. Selle tu-
lemusena väljuvad kehast 
toksiinid ja jääkained ning 
kehaümbermõõt väheneb. 
Samuti saab protseduuri abil 
ennetada kapillaaride ja vee-
nilaiendite teket ning paran-
dada naha struktuuri. Hool-
dus põhineb eksklusiivse ka-
neelikreemi kasutamisel ja 
keha spetsiaalse tehnikaga 
kilesse mähkimisel.

Ega ometi Eesti kosmeeti-
kud sellist kehahooldus-
meetodit välja töötanud?
Kehahooldusmeetod on väl-
ja töötatud USA-s, kus seda 
praktiseeritakse juba üle 20 
aasta. Efektiivse kehahool-
dusmeetodina on body 
wrapping kasutusel väga 
paljudes ilu- ja tervisehool-
dusasutustes üle kogu maa-
ilma ja saanud klientide hul-
gas populaarseks eelkõige 
oma efektiivsuse tõttu.

Kuidas kehamähkimist läbi 
viiakse?
Kehamähkimisel on kaks 
etappi: ettevalmistav osa ja 
kompressteraapia. Etteval-
mistavas osas kasutatakse 
kaneelikreemi, mis spet-
siaalse tehnikaga kantakse 
kliendi kehale. On väga oluli-
ne, et keharakkudest väljuk-
sid jääkained ja toksiinid. 
See saavutatakse teises faa-
sis. Keha mähkimiseks kasu-
tatakse spetsiaalset foolium-
kilet. Protsessi tulemusena 
tekitatakse pidev ühtlane 
surve kõikidel hooldatavatel 
kehaosadel.
Kile tekitatud väline surve 
toob kaasa sisemise surve 
intensiivistumise rakkude-
vahelisel alal, mis aktiveerib 
lümfi- ning vereringet. Selle 
tulemusena transporditakse 
vedeldunud jääkained läbi 
keha filterorganitesse ning 
soolestikku ja väljutatakse 
kehast.

Miks kaneelikreem? Teata-
vasti lisatakse kaneeli saia-
kestele ja pirukatele, mis 

Pigem soovitavad kosmeeti-
kud tervislikku ja tasakaalus-
tatud toitumist ja kehamäh-
kimist omavahel kombinee-
rida. Ainukesed vastunäi-
dustused protseduurile on 
tromboos, dermatoos, rase-
dus ja neerupuudulikkus.

On ka vanusepiiranguid? 
Murdeealisi tüdrukuid, kes 
ihkavad modellivälimust, 
vist mähkida ei tohi?
Vanusepiiranguid ei ole keh-
testatud. Kuid murdeealiste-
le tüdrukutele, kes ihkavad 
modellivälimust, soovitaksin 
siiski tervislikku toitumist ja 
füüsilist treeningut. Body 
wrapping on mõeldud eel-
kõige daamidele, kes soovi-
vad oma figuuri korrigeerida 
ja näiteks aastavahetuse pi-
dusöömingute ajal tekkinud 
lisakilodest vabaneda, et 
saavutada rannahooajaks bi-
kiinivorm.

Kehamähkimine ehk body
wrapping toetab kaalulangetamist
Paljud daamid soovivad, et tema ümbermõõt 5 
või enama sentimeetri võrra kiiresti kahaneks. 
Ilusalongi Belle Stuudio kosmeetik Maaris Lehis 
soovitab kehahooldust nimega body wrapping – 
tema kinnitusel võib juba ühe protseduuriga 
mõnest ülearusest sentimeetrist lahti saada. Aga 
et ka kaalust alla võtta, peab protseduurile lisa-
ma kaloririkastest toiduainetest loobumise ja 
mõõduka tervisespordi.

Ülle Kask

saledad liigse tselluliidi all 
kannata?
Body wrapping ei ole sugugi 
mõeldud ainult ülekaalulis-
tele inimestele. See sobib nii 
neile, kes on võtnud eesmär-
giks alustada kaalulangeta-
misega, kui neile, kes pole 
rahul oma teatud kehapiir-
konnaga, kuhu on ladestu-
nud rasvkude ja tselluliit. 
Tselluliidi all kannatavad ka 
saledad naised. Seetõttu 
võib jääda vale arusaam, et 
peale igat kehahooldust hak-
kavad kilod kiiresti kukku-
ma. Body wrapping ja ka tei-
sed kehahooldused on mõel-
dud eelkõige figuuri korri-
geerimiseks, tselluliidist va-
banemiseks, ladestunud ras-
va eemaldamiseks kõhult, 
reitelt, puusadelt ja seljalt. 
Lisaks paraneb naha elast-
sus, nahk pinguldub ega lõt-
vu.

Mitu korda peaks keha 
mähkima, et saledaks saa-
da?
Tulemused on näha kohe 
peale esimest protseduuri, 
mil ümbermõõdud võivad 
väheneda kuni 5 cm. See on 
tingitud peamiselt vee kaost 
ning tulemus säilib mõned 
päevad. Kui soovitakse püsi-
vamaid ja efektiivsemaid tu-
lemusi, siis on soovitav teha 
hoolduskuuri 5-10 korda, in-
tervalliga 2-3 korda nädalas. 
Tähtsaks faktoriks on ka ter-
visliku eluviisi järgimine, 
millega kaasneb füüsiline 
koormus, tasakaalustatud 
toit ja joogirezhiim. Meie sa-
longis on müügil ka styler- 
tee, mis aitab organismi jää-
kainetest puhastada. Styler-
tee sisaldab nelja taimset 

komponenti ja mõjub hästi 
ainevahetuse aktivaatorina.
Toitumisteadlane Mai Ma-
ser soovitab tervisliku kaa-
lulangetamise puhul nädala 
jooksul mitte üle ühe kilo 
alla võtta. Kuidas kommen-
teerite?
Liiga kiiret kaalulangetust ei 
pea ka meie õigeks, kuid kõik 
on väga individuaalne. Õige 
ja tasakaalustatud toitumi-
sega ongi reaalne kaalulan-
gus üks kilo nädalas. Ekst-
reemsed dieedid annavad 
lühiajalise efekti ja kaotatud 
kaal kipub kiiresti tagasi tu-
lema.

Millist ohtu kujutab keha-
mähkimine, kui sellega 
kaasneb ka nõndanimeta-
tud ekstreemne dieet või ko-
guni mõni toitumishäire na-
gu anoreksia ja buliimia?
Body wrapping ohtlik pole 
ega süvenda toitumishäiret. 

Foto: Ülle KaskKosmeetik Maaris Lehis. 

rakvereteater.ee

24. ja 25. jaanuar kell 21
26. jaanuar kell 15:30

Õudus
(Alla 12 a mittesoovitatav)

NAINE MUSTAS:
SURMAINGEL

24. ja 25. jaanuar kell 15 ja 17
26. jaanuar kell 17:30

Draama
(Alla 12 a keelatud)

WHIPLASH

24. ja 25. jaanuar kell 19
26. jaanuar kell 19:30

Draama
(Alla 12 a mittesoovitatav)

SUURED SILMAD

30. jaanuaril kell 19 väisab Jõhvi Kontserdi-
maja Armeenia riikliku kammerkoori Ho-
ver solistidest koosnev vokaalansambel, 
keda juhendab koori peadirigent ja asutaja 
Sona Hovhannisjan. 
Kuigi ansambel loodi vaid paar aastat taga-
si, on kiire rahvusvaheline edu viinud laul-
jad kontserdireisidele Prantsusmaale, Sak-
samaale ning Taiwani.
Koosseis saabub siia MustonenFest raa-
mes. Festivali algataja ja kunstiline juht 

Andres Mustonen toob 2015. aasta talvisele 
muusikapeole väljapaistva valiku muusi-
kaisiksusi, kes astuvad üles kontserdipaika-
des üle Eesti. Seekordsel festivalil pole pla-
neeritud ava- ega lõppkontserti. Kõik esi-
nejad on säravad, mitmekülgsed ning huvi-
pakkuvad. Täpsemat infot leiab lugeja Eesti 
Kontserdi kodulehelt. 
Armenian Voicese piletid on müügil Pileti-
levis, Piletimaailmas ning Jõhvi Kontserdi-
maja kassas. 

JÕHVI KONTSERDIMAJA SOOVITAB: ARMENIAN VOICES

võivad kehakaalu hoopis 
tõsta, kui nendega liigselt 
maiustada?
Kaneelikreem on tselluliidi-
vastane spetsiaalkreem, mis 
sisaldab mitmeid aktiivai-
neid nagu ingver, metspäh-
kel ning kõige olulisemat 
komponenti kaneeliõli, mil-
lest pärineb ka kreemi nimi 
ja iseloomulik aroom. Ka-
neelikreemil on kaks funkt-
siooni. Esiteks kiirendab see 
ladestunud rasvade põleta-
mist ja rasvapadjakeste vä-
hendamist. Teiseks stimu-
leerib kreem jääkainete ja 
toksiinide vabanemist rasva-
rakkudest vahekudedesse, 
mis toob kaasa loomuliku 
jääkainete vabanemise ja 
positiivse pinge rakkudes. 
Kreemi kehalt maha ei pesta 
ja klient lahkub kui soe ka-
neelilõhnaline sai pagariä-
rist.

Kui kaua kehamähkimine 
kestab?
Ettevalmistavale osale kulub 
umbes 15 minutit, mil toi-
mub keha kreemitamine ja 
kilesse mähkimine. Seejärel 
jääb klient 60 minutiks soo-
jade tekkide alla. Samal ajal 
võib ta soovi korral lasta en-
dale teha näohooldust või 
pediküüri. Mõni inimene 
lihtsalt naudib väikest puh-
kust, lülitades end medita-
tiivse muusika saatel argias-
keldustest välja.

Kuidas jõudsite sellise keha-
hoolduse juurde?
Eesti Näituste Paviljonis toi-
mus möödunud aasta sügi-
sel ilu- ja terviseteemaline 
mess. Kuna meie salongis 
pakutakse erinevaid salen-
davaid kehahooldusi, siis 
body wrapping pakkus huvi 
just erilise kaneelikreemi ka-
sutuse tõttu.
Lisaks saab seda kombinee-
rida juba aparaatsete keha-
hooldustega. Messikeskuses 
nägime teenuse efektiivsust 
ja tulemusi juba peale esi-
mest prooviprotseduuri. 
Teeme alati katsetused iga 
uue teenuse puhul, mida 
klientidele pakkuma hakka-
me, et veenduda nende tõ-
hususes.

Kas kehamähkimine on 
mõeldud ainult ülekaalulis-
tele inimestele? Egas ometi 
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
Sissepääs tasuta
24.01 Retro night DJ Ailan Kytt
31.01 valib head tantsumuusikat DJ Marko Pille

Rakvere Teater
31.01. kell 19 Maalermeister Rakvere Teatri suures majas 
(lav. Gerda Kordemets)
30.01. kell 19 8 armastavat naist Rakvere Teatri suures ma-
jas (lav. Eili Neuhaus)
29.01 kell 19 Seitsmeteistkümnenda nuku suvi Rakvere 
Teatri suures majas (lav. Toomas Suuman)
23.01 kell 19 Armastus tööpostil Rakvere Teatri suures ma-
jas (lav. Peeter Tammearu)
31.01. kell 19 3 õde Rakvere Teatri väikses majas (lav. And-
res Noormets)
29.01. kell 19 Leping Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Indrek Apinis)
23.01. kell 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale Rak-
vere Teatri väikses majas (lav. Üllar Saaremäe)
27.01 kell 19 Viimase öö õigus Rakvere Teatri väikses ma-
jas (lav. Raivo Trass)
30.01. kell 19 Algused Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Nils Riess)
23.01. kell 19 Lahuselu Aruküla rahvamajas (lav. Kalju Ko-
missarov)
26.01. kell 19 Kaasavaratu Võru „Kannel“ (lav. Elili Neu-
haus)
28.01 kell 19 Armastus tööpostil Haapsalu kultuurikesku-
ses (lav. Peeter Tammearu)
28.01. kell 19 Meie, mehed Järvakandi kultuurihallis (lav. 
Toomas Suuman)
30.01 kell 19 Leping Tabivere rahvamajas (lav. Indrek Api-
nis)

Angelic Alternatiivravi
Angelic Alternatiivravi. * Kiropraktiku vastuvõtud T ja R 
(reedeti ka konsultatsioonid). Rakvere, Lõuna põik 1a. In-
fo: Facebook Angelic ja telefonil eelregistreerimine: 56 992 
458, www.angelicalternatiivravi.ee 
Angelic Alternatiivravi. * psühholoog/energiaterapeudi 
vastuvõtt iga teine ja neljas reede. Rakvere, Lõuna põik 1a. 
Info: Facebook Angelic ja telefonil eelregistreerimine: 56 
992 458, www.angelicalternatiivravi.ee 
Angelic Alternatiivravi. * reiki seansid N ja L Rakvere, Lõu-
na põik 1a. Info: Facebook Angelic ja telefonil eelregistree-
rimine: 56 992 458, www.angelicalternatiivravi.ee 
Angelic Alternatiivravi. * lai valik masaa���zhiteenuseid Rak-
vere, Lõuna põik 1a. Info: Facebook Angelic ja telefonil 
eelregistreerimine: 56 992 458, www.angelicalternatiivra-
vi.ee 

VEET MANO kursused
6. veebruaril kell 17-22 maailmakuulsa energeetilise ter-
vendaja/selgeltnägija VEET MANO kursused “Muutuste 
aeg”. VEET MANO energeetiline seminar Tallinnas, Pargi 
tn. 35. 
7. veebruaril VEET MANO kursused Tartus, J. Tõnissoni 1; 
kell 13-18 VEET MANO energ. seminar ja kell 19-22 VEET 
MANO “Selja- ja kaelavaludest vabaks!”.
8. veebruaril kell 17-21 Haapsalu Kultuurikeskuses VEET 
MANO “Selja- ja kaelavaludest vabaks + väljaõpe”. 
9.veebruaril kell 17-22 VEET MANO energ. Seminar Rak-
vere AQVA Spa saalis. 
Sooduspilet 45 � kuni 1.02. Lisasoodustus gruppidele. Info: 
www.veetmano.eu Tel 5689 6670
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Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

SEALIHA

SEAHAKKLIHA

SEAPRAAD

(veerand siga)

Vajangu farmist

al /kg

/kg

/kg

2,20

1,95

2,95

€

€

€

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11
Tabasalus Klooga mnt 5a

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

•Parandame ehteid

Valmistame uusi

Graveerime

Prillide laserjootmine

Abielusõrmuste valmistamine

Koolilõpusõrmuste valmistamine

•

•

•

•

•

TÖID TEOSTAVAD
PARIMAD MEISTRID

TÄHTAJAD LÜHIKESED

Müügipunktid asuvad: Rakvere Jakobsoni 11, E-R 9.30-18.00, tel 324 4747, mob 513 2367
Rakvere Kroonikeskuses, E-R 10-19, L 10-15, mob  5394 2695

Rakvere Õli tn 3, Pesumaja, E-R 8-17, tel 324 3868

VAIBAD PUHTAKS!
VIRUMAA PUHASTUS OÜ pakub vaibapuhastust

mis võimaldab
vaibapuhastuses saavutada parima tulemuse,

mis tänapäeval võimalik.

Info telefonil 5919 7227

uue Alltec-Rotovac seadmega,

VARASEMAST LÜHEMAD TÄHTAJAD!!!

www.virumaapuhastus.ee

Teeme kohapeal
uusi ehteid ja
vanad korda!

E-R 9-17

* Põllumajandusehitised
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

* Üldehitus- ja remonditööd

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

SÕIDUAUTO VARUOSADE MÜÜK
SILLASTEND
MOOTORITE REMONT
PLOKIKAANTE REMONT
ÕLIVAHETUS JA ÕLI MÜÜK CASTROL,CHAMPION,COMMA
SÕIDU JA VEOAUTO REHVIDE MÜÜK
KLAASIVAHETUS JA AUTOKLAASIDE MÜÜK
REHVIVAHETUS
VEERMIKU JA PIDURITE REMONT
PLEKK JA VALUVELJED
HAMMASRIHMA VAHETUS
PÕLLUMAJANDUS REHVID

229€
koos km

205€
koos km

385/65 R22,5 160K 20PR
Annaite (haagis)

315/80 R22,5 154M 20PR
M+S Annaite (veosild)

e-post: kristo@ehmofix.ee, janek@ehmofix.ee

E-R 9.00-19.00

L 9.00-16.00

P 10.00-15.00

TEL 3227363

Kroonikeskuses

-60%
ALLA-

HINDLUS

kuni


	kul2301001
	kul2301002
	kul2301003
	kul2301004
	kul2301005
	kul2301006
	kul2301007
	kul2301008
	kul2301009
	kul2301010
	kul2301011
	kul2301012
	kul2301013
	kul2301014
	kul2301015
	kul2301016
	kul2301017
	kul2301018
	kul2301019
	kul2301020

