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Korstnapühkija. 5560 4046.

Ohtlike puude langetamine,  puude 
hoolduslõikus ja kändude free-
simine. Tel 5822 8154, www. 
puulangetus.eu.

Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. 5840 0240.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Soojustame uksi. Tel 550 7679.

Sõiduautode remont ja hool-
dus, summuti remont, Rakvere. 
5620 2164.

Akumulatsioonipaakide tootmi-
ne, katlad. Tel 5553 9162, www.
soojapood.ee.

Veo- ja kolimisteenus. 506 1547.

Viljapuude kujundamine ja lõikus. 
5688 5527.

Viljapuude lõikus Rakveres ja lähi-
ümbruses kl 9–18. Tel 5349 9288.

Enki RL OÜ – torutööd (ummis-
tused, küte). Tel 324 4103, 
5662 1147, enki.erel@gmail.com.

Janhel Teenused OÜ: pinnase-, 
kaeve- ja puurimistööd minieks-
kavaatoriga. Tel 529 9356.

Kanalisatsioonitorustike ummis-
tuste likvideerimine ja torude pu-
hastus. Tel 511 1856.

Survepesuauto teenus, kanalisat-
sioonitorude survepesu, ummis-
tuste likvideerimine, pesu surve-
püstoliga. Feka-Ekspress OÜ. Tel 
5194 4298, 5381 9930.

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja re-
mont. Tel 5890 2983.

Muruniidukite, murutraktorite,
trimmerite remont ja hooldus
Rakveres Jaama pst 11. 325 5332, 
Forestplus OÜ.

Professionaalne viljapuude ja hek-
kide lõikus. 507 3463, Hallan.

PUR-vahuga soojustamine. Tel 
5559 6270, www.pursoojustus.ee.

Rakvere Küttesalong Jaama pst 5 – 
küttesüsteemide müük, paigaldus 
ja hooldus (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). 558 6786, 
kyttesalong@gmail.com, www.
küttesalong.ee.

Rentida kümblustünn. Tel 511 1856, 
www.pidu24.ee.

Sünnipäevale mustkunstnik/õhtu-
juht/DJ. Tel 5344 9894.

Teeme betooni-, armeerimis-, kip-
si- ja elektritöid. 5678 1151.

Teeme mitmesuguseid ehitustöid: 
korteri remont, vannitoa remont, 
köögi remont, plaatimine, kips-
plaadipaigaldus, laminaadipaigal-
dus, terrassiehitus, maja voodri 
vahetus jne. 5360 0003.

Teeme kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. 5330 5970.

Tulen appi suvila, maakodu hool-
dusel (muru niitmine ja remon-
did). Võta ühendust tel 5669 7154.

Viljapuude kevadine noorendus- 
ja hoolduslõikus. 514 3787, Heino.

Väikefirma teeb sise- ja välisehi-
tustöid. 5806 8378.

Ostan mesilasvaha, meevurri jm. 
Tel 503 1849.

Ostan nõukaaegse motika (125-
175 cm3), võrri ja nende osi, töö-
laua, kruustangid, alasi. 503 1849.

Ostan igas seisukorras traktoreid. 
Tel 5884 1935.

Tuhandete vanade asjade, ka 
mööbli ja väärismetalli ost-müük. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 
324 0542, 528 2330.

OÜ Estest PR ostab
põllu- ja metsamaad. 

Tel 504 5215, 514 5215.

Anda üürile 2-toal ahik möbleeri-
tud korter Laekveres. ÜÜr 100 ¤ + 
maksud. Info 527 0058.

Müüa 4,62 ha maatulundusmaad 
(enamik metsamaa + veidi põllu-
maad), Väike-Maarja vald, Vao 
küla. Kat tunnus 92701:001:0074. 
H 23 000 ¤. Tel 5626 6104.

Müüa 1-toal keskk k m krt Tamsalu 
linnas. Tel 5382 8096.

Müüa 2toal ahiküttega korter
Vohnjas. Tel 5554 0361.

Müüa garaaž (38 m2) Rakveres, 
8000 ¤. Info 527 1011.

Müüa Rakke alevikus hoonestatud 
kinnistu (2189 m2). Tel 5343 9835.

Ostame heas korras talu Järva-
maale. Koht võiks olla privaatne 
ja hooned taastamisväärilised. 
Maad võiks olla vähemalt 3 ha. Tel 
5196 0187.

Ostan maad. 529 3609.

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

Rakvere kesklinnas anda üürile 
väike kööktuba (I korrusel, kanali-
satsioon, boiler, puuküte, hoovis 
kuur). Tel 524 1219.

Müüa ridaelamuboks Rakveres 
Tedre tn. Sisetööd tegemata. Tel 
5665 8773.

Müüa kruusa, liiva, killustikku ja 
täitepinnast koos transpordiga. 

Tel 552 7910.

Kantküla puuhoov müüb prusse, 
laudu, höövelmaterjali ja 30 cm 
kütteklotse. Tel 515 7603.

Müüa katuse-, seina- ja 
sileplekki. Hind al 3,5 ¤ m2. 
Saadaval harja- ja viiluplekid 

(3 ¤) jm. Tel 508 6435.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa põranda-, voodri- ja 
ehituslaudu. Eri laiused. 

Vedu tasuta. Tel 506 4651.

Käsitsi kooritud kuuselatid pikku-
sega 2,5–8 m aedade, väravate ja 
püstkodade valmistamiseks. 
Transpordivõimalus. 5662 5497.

Müüa lambaid ja lambasaadusi. 
Tel 529 4838.

Müüa soodsalt sauna- ja suit-
suahjud, kaminad, pliidid, boilerid. 
Tel 505 4355.

Otse tootjalt pakitud kandiline 
puitbrikett al 170 ¤, turbabrikett 
al 130 ¤, 6 ja 8 mm pellet al 205 ¤, 
kivisüsi 25 kg kotis, 235 ¤ t, klotsid 
võrgus 2,5 ¤. Vedu tasuta alates 2 
alusest. Tel 506 8501.

Pakitud kandiline puitbrikett
145 ¤, al 3 alusest vedu tasuta. Tel 
5788 8729.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Sõidukite kokkuost (auto, buss, 
veok, haagis, tehnika). 5567 8016.

Müüa kuulsusele kuulunud VAZ-
2107. Hind 5400 ¤. Täpsem info 
tel 5364 6888.

Ostan autosid. 5357 7108.

Ostan sõidukeid ja kaubikuid. Tel 
5309 2650.

Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Info 5665 4087.

Küttepuud Simunast. 515 7741.

Küttepuud Tamsalust. Tel 
5303 2066.

Müüme Haljalas kuivi ja tooreid 
lehtpuuküttepuid, koorem 5–10 
ruumi. Info 505 1528.

Küttepuud Tapalt, ka 3 m. Tel 
504 3246.

Haljalas müüa 40 l võrkudes kuiva 
lepapuud 2,8 ¤ ja kaske 3,2 ¤ tk. 
505 1528.

Küttepuu metsakuiv kuusk. 
5305 5041.

Müüa 3 m küttepuud. Tel 
504 3326.

Müüa küttepuid, koorem 4 ruumi. 
Tel 504 3246.

Müüa küttepuud (lepp, sanglepp, 
kask). Koorem laotud, vedu tasuta. 
518 2665.

Müüa saetud lõhutud kuiva kaske 
ja metsakuiva kuuske. 5192 4320.

Müüa soodsalt 3 m küttepuid. 
507 4553.

Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel 
5199 4895.

Müüa soodsalt lõhutud 25–60 cm 
küttepuid (lepp, sanglepp, 
kask, okaspuu). Veovõimalus. 
Tel 505 2239.

Müüa soodsalt lõhutud küttepuid 
(lepp, sanglepp, kask), ka kuivi. Tel 
504 5632.

Ostame kasvavat võsa, teeme 
teenustööna võsalõikust giljotiini-
ga. 501 2905.

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse 
40 l võrkudes. 504 5632.

Pikter Grupp müüb 3 m ja lõhu-
tud küttepuid (kõik puuliigid). Tel 
501 3862.

PÕMM – 3 m ja lõhutud odavad 
küttepuud. 5646 0921.

Otsime betoonelementide valmis-
tajaid Soome. www.elementmaster.
ee.

Pakume tööd puhastusteeninda-
jale Rakvere Põhjakeskuse Rimis. 
Tööaeg graafiku alusel kella 7–13. 
Töötasu 4 ¤ tund. Lisainfo tel 
674 7399.

Pakkuda tööd puhastusteenin-
dajale. Info tel 5666 9985.

AS-is Rakvere Metsamajand saa-
vad tööd kogemustega tootmis-
töölised (tappijad, järkajad, pakki-
jad). Rohkem infot 501 7456.

Võtan tööle ekskavaatorijuhi
ja abitöölise trassitöödele. 

513 4783.

Autoklantsi autopesula Rakveres 
võtab tööle kohusetundliku ja õp-
pimisvõimelise eesti keelt rääkiva 
sõidukite sise- ja välispuhastaja-
rehvitehniku. Vajadusel väljaõpe 
kohapeal. Info tel 322 3744.

Invester Järvamaal pakub tasuvat 
tööd oskustega ketassaeraami ju-
hile. Tel 510 5565.

Kaarma tankla V-Maarja lähedal 
vajab abikokka, võimalik väljaõpe 
kohapeal. Info 528 3696, 501 3147.

Metalliga tegelev firma vajab töö-
lisi. Tel 5554 7177.

Otsime kogemustega bilansivõi-
melist raamatupidajat. Eesti ja 
inglise keele oskus vajalik, samuti 
juhiloa olemasolu. Sobib ka osali-
ne tööaeg. CV ja motivatsioonikiri 
saata hiljemalt 6. aprilliks  info@
kreedit.ee. Tel 501 1044.

Rakvere Piimaühistu otsib hoo-
ajaks traktoristi. Töökuulutuse 
leiab www.rpy.ee.

Pansionaat Kuldne Sügis Rakveres 
otsib hooldajat. Info 514 7837.

Ostame veiseid (lehmad, mulli-
kad, pullid). Tasume kohe, soovi 
korral sularahas. Tel 5551 2929.

Müüa arukase 2-aastased mulla-
palliga istikud. Kõrgus 1,2 m. Info 
503 1866.

Müüa Kungla talu kartulit “Laura” 
ja “Gala” Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338.

Ostan randaali, adra, kivikoris-
ti, rootorniiduki ja traktori. 
5382 2006.

Müüa hobusesõnnikut, peenesta-
tud ja pakendatud (60 l). Kohale-
toomisega. 520 1570.

KATARIINA KELDRIS 
tantsuõhtud: 23.03 Mait ja 

Mikko Maltis, 30.03 Õige valik. 
6.04 Ly Kätman. Algus kell 21.

28.03 tervendaja Volli vastuvõtt 
Biore Tervisestuudios Rakveres 

Laada 5. Reg 501 7960.

Diabeetikute ja Parkinsoni seltsi 
infopäev toimub 26. märtsil kell 13 
Rakvere linnavalitsuse ruumis nr 
114. Ülle Pellis räägib abivahendi-
test.

50 a mees tutvub sümpaatse 
naisega kooselu sooviga. Tel 
5907 3196.

KASUTATUD ASJAD

Müüa head täisvintadrad (1, 2, 3 
hõlmaga), rootorniiduk, kühvel, 
pealsepurusti, kultivaator, kartuli-
panija, kartulisaputi, haagis-müü-
gikiosk, haagistreiler (kv 3 t). Tel 
516 3405.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

Ostan vanu petrooleumilam-
pe, klaase ja nende osasid. 
5396 0504.

Südame sügavaim valu 
vaikiv kui igavik on ...

Mõni hetk on elus 
valusam kui teine.
Mõni hetk on kohe 
väga, väga valus ... 

(J. Tätte)

Aeg annab, aeg võtab, 
aeg mälestused jätab.

Tunde tasa lööb aegade kell, 
alles jääb mälestus, hea ja hell. Aeg annab, aeg võtab, 

aeg mälestused jätab ...
Avaldame kaastunnet Marinale 

lastega abikaasa ja isa 

LEMBIT ROOTSI
kaotuse puhul. 

Luule perega

Lahkus igavesele unele armas 
ema

VIRVE SALL
3. XII 1948 – 20. III 2019

Arvi

Meie kaastunne Marinale 
perega armsa abikaasa

LEMBIT ROOTSI
surma puhul.

Varudi Mõisa pere

Mälestame

LEMBIT ROOTSI
Avaldame kaastunnet Marinale, 

Jarmole, Raigole ja Jannole. 

Esta, Veiko ja Kaupo

Südamlik kaastunne Riinale, 
Kerstile, Gerlile, Gerdile ja 
teistele lähedastele kalli

LEMBIT ROOTSI
kaotuse puhul. 

Johanna, Endel

Südamlik kaastunne Jarmole 
kalli isa

LEMBIT ROOTSI
kaotuse puhul. 

Kolleegid AS-ist Lajos ja OÜ-st 
ELER Hydraulic 

LEMBIT ROOTS
Südamlik kaastunne

lähedastele. 

Majanaabrid

EVALD VOLMER
14. IX 1914 – 25. III 1974

Mälestame kallist isa 
45. surmaaastapäeval.

Lapsed peredega

Südamlik kaastunne Kajale kalli
PEEP NOORE

kaotuse puhul.

Tagalapataljoni isikkoosseis

Raigo, tunneme südamest kaasa 
sinule ja sinu perele armsa isa

LEMBIT ROOTSI
ootamatu lahkumise puhul. 

Viru-Nigula kaitseliitlased ja 
naiskodukaitsjad

Südamlik kaastunne 
Marinale perega kalli abikaasa, 

isa ja vanaisa
LEMBIT ROOTSI

kaotuse puhul. 

Moonika, Ulvi, Piret ja Maarika

Südamlik kaastunne Veldale koos 
lähedastega

UUNO VEEDLA
lahkumise puhul.

Arvi, Milvi, Sergei

Mälestame Tamsalu EPT AS-i 
juhatuse esimeest

VALDO SIMONLATSERIT
Avaldame kaastunnet

lähedastele.

Tapa vallavalitsus

Mälestame endist kauaaegset 
laulumeest

UUNO VEEDLAT
Südamlik kaastunne omastele. 

Meeskoor Rakvere

Mälestame head sõpra
LEMBIT ROOTSI

ja avaldame kaastunnet
lähedastele. 

Eve ja Tiit

Mälestame head sõpra
LEMBIT ROOTSI

Siiras kaastunne omastele.

Aili ja Jaanus

Südamlik kaastunne Marinale ja 
Vellole kalli abikaasa ja venna

LEMBIT ROOTSI
kaotuse puhul. 

Janek ja Jaan

Südamlik kaastunne 
Veldale perega kalli abikaasa, isa 

ja vanaisa
UUNO VEEDLA

kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Rakvere 
RKO päevilt

VALDO SIMONLATSER
Mälestan endist töökaaslast ja 
avaldan kaastunnet lahkunu 

lähedastele. 

Indrek Klammer

Mälestame kallist 
lapsepõlvesõpra

UUNO VEEDLAT
Avaldame kaastunnet omastele. 

Helda ja Sirje perega

JP EHITUSGRUPP
JP Ehitusgrupp OÜ: katused
(plekk, kivi, eterniit), katuste ja 
rennide hooldus, plekikanti-
mistööd, fassaadid, korterite re-
mont, üldehitus, vihmaveesüs-
teemid (ühenduskohtadeta), 
 ventilatsioonitööd. Tel 5633 6291, 
jpehitusgrupp@gmail.com.

Laaduri rent (Volvo L20), laaduri 
rent juhiga, kevadine akende pesu, 
kevadised tänavakoristustööd. Li-
sainfo Revalpark Invest OÜ, tel 
+372 5858 1745 või revalpark@
gmail.com.

Ventilatsioon. Teeme ventilatsioo-
nitöid eramajades, tööstushoone-
tes, korrusmajades. Materjali ja 
seadmete müük. Valikus metall- ja 
plastiktooted. Transport. Kontakt 
507 1194, fleienvent@gmail.com.

Acro Kivi OÜ hauakivid ja -plaa-
did. 516 7181, www.acrokivi.ee.

Janmert OÜ teeb ehitus- ja 
remonditöid (fassaadid, 

akende ja uste paigaldus jmt). 
Info 5810 7352.

Aitan remondi- ja ehitustööga. 
Plaatimine. Tel 526 0804.

RAKVERE MATUSEBÜROO
Tallinna 15, tel 324 4473. 
Juhataja Aare Rohumets. 

Matuseabi 24 h, 516 4699.

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6. 

Tel 322 3046, külmik. 
Matuseabi 24 h, 516 1480.

Elektrik pakub teenust, hind sõltub 
tööst. Helistage tel +372 529 3571.

Rakvere Küttesalong Jaama pst 
5 Rakveres pakub pelletkütte-
seadmete hooldust, remonti ja 

häälestamist. Tel 502 9938, 
e-post kyttesalong@gmail.com.

Ennustusliin. 900 3014. 95 s min.

Katus parima hinnaga, plekitööd. 
Rakvere, Rägavere tee 48. Tel 
5346 8877.

Põrandatööd. Parkett- ja 
laudpõrandate paigaldamine, 

lihvimine, lakkimine. 
Tel 5829 2584.

Kändude freesimine. Tel 
5649 3632.

Puurkaevude rajamine ja puhasta-
mine. Vee- ja kanalisatsioonitorus-
tike, septikute ja süvaveepumpade 
paigaldus. Maaküttesüsteemide 
rajamine. Tel 502 1279 ja 
526 9604, puurkaevumeistrid.ee.
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