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Septikute, biopuhastite paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202.

Sõiduautode remont, hooldus, 
diagnostika, summuti remont, 
20 ¤ t, Haljala vald. 5620 2164.

Torutööd – 324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee.

Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547.

Viljapuude ja põõsaste lõikus, 
hekkide pügamine. Arte Natura 
OÜ, tel 5349 9288.

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

Rakvere Küttesalong Jaama pst 5 – 
kütteseadmete müük, küttesead-
mete ehitus, paigaldus, hooldus, 
häälestus (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). 502 9938, 
558 6786, kyttesalong@gmail.
com, www.küttesalong.ee.

Katuste ja fassaadide pesemine ja 
värvimine. 501 0834.

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. 5558 3686.

Kogu elu tuleb minuni kerguse ja 
rõõmuga. Energeetiline peamas-
saaž Access Bars. Tel 5622 4939, 
Minni.

Rendile anda uus mullafrees, 
veovõimalus. Hind 30 ¤ 24 h. Tel 
511 1856.

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

Süstime seinad soojaks ja tuultpi-
davaks termovahuga. Maja soo-
justuse hind alates 600 ¤. www.
therm.ee, 5660 6010.

Teeme kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. 5330 5970.

Veame ära kasutatud mööblit ja 
kodutehnikat, vanametalli, kolu. 
Vedu prügimäele. Lammutus- ja 
koristustööd. 507 4958.

Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Tel 
5664 4440.

NORAX KOOLITUSKESKUSES 
veoautojuhi täienduskoolitus
25. mai – 2. juuni kell 9 (L, P). Info 
ja registreerimine tel 322 5060, 
Rohuaia 6, Rakvere või 
info@noraxkoolitus.ee; www.
noraxkoolitus.ee.

OÜ Estest PR ostab
põllu- ja metsamaad. 

Tel 504 5215, 514 5215.

Ostan 2-toal k m korteri Rakveres 
(I-III k) hinnaga kuni 35000 ¤. Tel 
5332 8728.

Müüa 1-toaline keskküttega 
krt (4/5) Tamsalus Ääsi 11. Tel 
5333 0653.

Müüa 3-toal korter Kundas Mäe 
tn 4. korrusel. 56 m2, hind koos si-
sustusega 13 800 ¤, tingimisvõi-
malus. Võimalik kohe sisse kolida. 
Info 5389 3464.

Müüa Rakveres 3-toal puu- ja el-
küttevõimalusega korter (2/3). 
Köögimööbel jääb sisse, WC ja 
vannituba koos, oma boiler, kori-
doris rõdu ja lukustatav panipaik, 
kuuriboks, toidupood ja bussipea-
tus 300 m kaugusel, võimalik kohe 
sisse kolida. Hind 26 900 ¤. Info 
5330 4937.

Ostame metsakinnistuid, raieõi-
gust ning põllumaad üle Eesti. Pa-
rimad hinnad kinnistule või raiele 
Eestis. Hind kuni 20 000 ¤ 
ha. Kõik pakkumised vaatame 
üle ja võtame ühendust. Tel 
+372 528 8784, info@metsavara.
ee, www.metsavara.ee.

Ostan maad. 529 3609.

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

Anda üürile suvila Võsul (4 tuba, 
terrass, rõdu, dušš). Tel 5660 3408.

Soovin osta korteri (3–4 t) kas Nä-
pil, Huljal või Sõmerul. 5394 9361.

OÜ Aaspere Agro pakub 
hooajalist (juuli–oktoober) tööd 

kuivatioperaatorile. Vajalik 
arvuti kasutamise oskus kesk-
tasemel, täpsus, kohusetunne, 

pingetaluvus, valmisolek 
pikkadeks tööpäevadeks. 

Pakume motiveerivat töötasu ja 
täpsustatud väljaõpet kohapeal. 

Info tel 5308 7181.

OÜ Aaspere Agro pakub 
hooajalist tööd kombainerile 
(Claas Lexion 670). Vajalik 

T-kategooria juhiluba, valmis-
olek pikkadeks tööpäevadeks. 

Motiveeriv töötasu. 
Info tel 5308 7181.

Pakume tööd veoautolukksepale. 
Info 5809 0936.

Pansionaat Kuldne Sügis Rakveres 
Koidula 30 vajab hooldajat. Info 
514 7837.

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

Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Info 5665 4087.

Küttepuud Simunast. 515 7741.

Küttepuud Tamsalust. Tel 
5303 2066.

Küttepuud Tapalt, ka 3 m. Tel 
504 3246.

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

Müüa 3 m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326.

Müüa küttepuid, koorem 4 ruumi. 
Tel 504 3246.

Müüa küttepuud (kask, lepp, 
sanglepp). Koorem laotud, vedu 
tasuta. Samas müüa ka kuiva küt-
tepuud. 518 2665.

Müüa saetud lõhutud kuiva kaske, 
metsakuiva kuuske, leppa, sang-
leppa. 5192 4320.

Müüa küttepuid (must lepp ja 
kask). Tel 5332 7853.

Müüa soodsalt 3 m küttepuid. 
507 4553.

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse
40 l võrkudes. 504 5632.

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.

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

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

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

Pidevalt müüa saetud lõhutud küt-
tepuid. Veovõimalus. Asume Kun-
da lähedal. 523 4142.

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

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

Ostan Iž Planeta, 62.–64. a või 
Ural M63. Tel 521 5412.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Müüa Ford Focus C-Max (2005. a; 
1,8 d, 1600 ¤). 5632 3142.

Müüa Seat Alhambra 1,4 (2013, 
110 kW, bensiin, manuaal). 
9900 ¤. Tel 5802 6520.

Ostan autosid. 5357 7108.

Ostan sõidukeid ja kaubikuid. 
Kõik pakkumised teretulnud. Tel 
5309 2650.

KATARIINA KELDRIS
tantsuõhtud: 18.05 

retrotantsuõhtu. Algus kell 21.

21. mail kell 18 Vinni-Pajusti güm-
naasiumi väljakul spordiveterani-
de meistrivõistlused petangis ja 
22. mail kell 18 Vinni-Pajusti güm-
naasiumi 9 korviga rajal spordive-
teranide meistrivõistlused ketta-
golfis. Võistlused on naistele ja 
meestele alates vanusest 35+. 
 Registreerimine kohapeal, info 
5358 5989, Maie Tamm.

25. mail Muuga mõisas Eesti Kul-
tuuriseltside Ühenduse kevadpidu
“Ikka üheskoos” ja 20. Muuga mõi-
sa päev. Kell 11 EKSÜ liikmesseltsi-
de kontsert – tasuta, kell 15 Lend-
Teatri lasteetendus “Teofrastus” – 
tasuta, kell 17 Piip ja Tuut teatri 
etendus “Ai heit mjuuzik” – 3 ¤, kell 
20.30 tantsuõhtu laudadega, tant-
suks Taavi Taar – 3 ¤. 2 pääset kor-
raga ostes 5 ¤. Avatud käsitöötel-
gid ja seltside raamatulaat!

EELK Rakvere Kolmainu koguduse 
noortemajas (Pikk 19) 27. mail kell 
19 luuleetendus “Ma palun ...”
(palvemotiivid eesti luules 20. sa-
jandi algusest tänaseni). Luulet 
loevad Tiina Mälberg, Markus Ha-
bakukk, klaveril Joel-Rasmus Rem-
mel. Sissepääs tasuta.

L-Virumaa Vähihaigete Ühenduse 
liikmed, kohtume 21. mail kell 13 
Targas Majas. Loeng linnavalitsuse 
abist ja toetavatest teenustest.

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

(3 ¤) jm. Tel 508 6435.

Kantküla puuhoov müüb prus-
se, laudu ja höövelmaterjali. Tel 
515 7603.

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

Vedu tasuta. Tel 506 4651.

Kasutatud plastvälikäimlad. Tel 
506 8501.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 40 l võrkkottides kamina-
puid (kask 3,3 ¤, lepp 3 ¤), alus-
tel puitbriketti (960 kg, 175 ¤) ja 
pelletit (975 kg, 201 ¤). Vedu. Tel 
523 8503, 433 3130.

Müüa lambaid ja lambasaadusi. 
Tel 529 4838.

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

Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sepuitbrikett al 170 ¤, pakitud tur-
babrikett al 135 ¤, 6 ja 8 mm pellet 
al 199 ¤, kivisüsi 25 kg kotis, 235 ¤ 
t, klotsid võrgus 2,5 ¤. Vedu. Tel 
506 8501.

OÜ Mõisalill müüb suures valikus 
suvelille- ja köögiviljataimi ning 
ampleid kasvuhoones Oonurme 
külas Rannapungerja mnt km 45–
46 T–P kl 11–19. Taimed müügil ka 
Rakveres Maidla 1 iga päev kl 19–
21. Suuremad kogused kokkulep-
pel. Info 520 0491.

Annemäe aiandis (E–L kella 9–18, 
muul ajal kokkuleppel) ampli-
taimede, suvelillede, kurgi-, to-
mati-, paprikataimede müük. Tel 
5648 7435, 506 9685.

Hobuse kõdusõnniku soodus-
müük, kotiga koju. Tel 5450 8055.

Ostan kartuli- ja heinatehnikat
ning traktori. Tel 5382 2006.

KASUTATUD ASJAD

Ostan Saksa vöörihma, tääknoa, 
kiivri, vormirõiva, lipu. Fotoalbumi 
Saksa sõduritega. Tel 5665 5551.

Müüa kartulipanija, rootorniiduk, 
kühvel, põllurullid, täisvintader (2, 
3 hõlmaga), kartulisaputi, randaal, 
sügavkobesti, suur silo-heinakor-
jekäru, T-40AM. Tel 516 3405.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

Ostan veneaegseid ja vanemaid 
raamatuid, tehnikaajakirju, raha-
sid, ordeneid, rinnamärke, vimp-
leid, dokumente, fotosid, kellasid, 
taskunuge, lauanõusid, ehteid, sa-
muti fototehnikat, raadio ja muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458.

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

Äntu Mõis müüb 20.05 2,5-kuu-
seid pruune Lohmann Browni ja 8 
kuud munenud Lohmann Browni 
mahekanu järgmistes Lääne-Viru-
maa bussipeatustes: 8.15 Simuna, 
8.30 Rohu, 8.45 Rahkla, 9 Laekve-
re, 9.15 Vassivere, 9.30 Paasvere, 
9.45 Muuga, 10 Roela, 10.30 Tudu, 
11 Ulvi, 11.15 Viru-Jaagupi, 11.30 Pa-
justi, 11.45 Tõrma vana bens-j, 
12.15 Veltsi, 12.30 Haljala, 12.45 
Essu, 13.15 Kunda turg, 13.45 
Viru-Nigula, 14 Uhtna, 14.30 Hul-
ja, 14.45 Kadrina, 15.15 Tapa. Info 
tel 326 1353, 327 0206, ringil 
5664 3113, www.antumois.ee.

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega ...

On nukraid hetki 
elu jätnud meile,
on lahkumisi rohkem, 
kui vaid peaks,
kuid see, mis on teile raske, 
nukker praegu,
jääks meenutama 
möödund kauneid aegu.

Küsige tuulelt, kuhu ma lähen,
teadke, et päiksena kaitsma jään teid.
Linnuna lendan ja mõne tähe
õhtuti süütan, mis ühendab meid.

Saab igaüks meist kingituseks aja, 
ta kestust keegi meist ei tea.

(D. Kareva)

Mälestame alati abivalmis

TIIT MÖLDRIT
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Andrus ja Arvo

LEIDA UDE 
(sünd. OLT)

19. V 1919 – 10. VII 1982

Mälestavad 
100. sünniaastapäeval neli 

järeltulevat põlvkonda.

Sügav kaastunne Marikale, 
Anule ja Aivele lastega. 

Mälestame

TIIT MÖLDRIT

Perekond Piik

Avaldame südamest kaastunnet 
Annele, Üllele ja Mallele 

lähedastega kalli

EVGENI OTSINGU 
kaotuse puhul.

Ene, Arvo, Tiia, Kea, Erkko

Mälestame lahkunud 
tädipoega.

VEIKO LEEVALD 
(sünd. KAMPUS)

25. X 1966 – 12. V 2019

Tädilapsed Urmas, Ülo, Urve ja 
Üllar peredega

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea.

Las küünlavalgus mälestusi paitab 
ja kaotusvalu leevendada aitab.

Südamlik kaastunne 
Aire Bezzaborkinile perega 

kalli isa surma puhul.

Töökaaslased praetoodete 
osakonnast

Mälestame

REIN AASA
Avaldame kaastunnet

lähedastele.

Karivärava küla rahvas

Kallis Lehte, avaldame 
kaastunnet sulle lastega 
abikaasa, isa ja vanaisa

ALEKSANDER GAVERI
kaotuse puhul.

Ille ja Tiit

Avaldame kaastunnet Edgarile 
perega armsa venna

EVGENI OTSINGU
surma puhul.

Perekonnad Kuusküll, Liiv ja 
Trofimovid

Südamlik kaastunne Lehtele, 
Argole ja Ainarile perega kalli 
abikaasa, isa, vanaisa ja äia
ALEKSANDER GAVERI

kaotuse puhul.

Perekonnad Põldojad

Siiras kaastunne Mallele, Üllele 
ja Annele peredega abikaasa, isa 

ja vanaisa 
EVGENI OTSINGU

kaotuse puhul.

Anneli, Andrus, Tiina, Aivar

Mälestame endist töökaaslast
ALEKSANDER GAVERIT

Südamlik kaastunne lähedastele.

Duve AS

Kallis Peeter perekonnaga, meie 
siiras kaastunne teile armsa ema, 

vanaema ja ämma
MILDA BELITŠEVI

kaotuse puhul.

Heigo ja Marguse pered, 
Vuntused ja Valda

Tunneme südamest kaasa 
Mallele, Üllele ja Annele kalli 

abikaasa ja isa, Edgarile armsa 
venna

EVGENI OTSINGU
surma puhul.

Maia, Helmi, Paul

Lahkunud on meie armas 
klassivend

VELLO KANTS
Langetame leinas pea ... 

Tunneme kaasa tema lähedastele.

Abja keskkooli 1960. a lõpetanud

REIN AAS
Avaldan kaastunnet kallitele 

Mari-Liisile ja Evale.

Raella

Sügav kaastunne omastele
unustamatult abivalmi

TIIT MÖLDRI
kaotuse puhul.

Alar ja Marje

Südamlik kaastunne Marikale, 
Anule, Aivele ja Reedale 
peredega ning teistele 

lähedastele
TIIT MÖLDRI
lahkumise puhul.

Tädi Marta ning Anne ja Riina 
peredega

Mälestame oma kunagist 
rõõmsameelset naabrimemme

SILVI PIISKOPPELIT
Christie, Teuvo, Rasmus ja Laura

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

A-TORU, santehnilised tööd. 
5332 4749.

Ahjud, kaminad, pliidid, müürid, 
korstnad. Tel 504 7459.

Aiakujundus, hekilõikus, puu-
skulptuurid. 507 3463, Hallan.

Elektritööd. 5349 5632.

Ennustusliin. 900 3014. 95 s min.

Fassaaditööd, seinte soojustami-
ne, krohvimine, fassaadiplaatide 
müük ja paigaldus. Tel 511 0286, 
reiskapaoy@gmail.com.

Katuste süvapesu ja värvimine. 
Akende pesu ja veerennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

Korstnapühkija. 5560 4046.

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

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.

Niidame muru, trimmerdame 
ja teeme sisekoristustöid. Tel 
+372 5858 1745.

Ohtlike puude langetamine, puu-
de hoolduslõikus ja kändude 
freesimine. Tel 5822 8154, www.
puulangetus.eu.

Ohtlike puude langetamine. Tel 
505 4983, www.ohtlik.ee.

Pottsepp ehitab ja remondib küt-
tekoldeid. Tel 506 9683.

Puurkaevude rajamine ja puhasta-
mine. Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike, septikute ja süvaveepum-
pade paigaldus. Maaküttesüstee-
mide rajamine. Tel 502 1279 ja 
526 9604, puurkaevumeistrid.ee.

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

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

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5679 3951.

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