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Fassaadide, katuste pesu ja värvi-
mistööd, vihmaveerennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6. 

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

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727.

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

Matuseabi 24 h, 516 4699.

Korstnapühkija. 5560 4046.

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

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. 5558 3686.

Puur- ja küttekaevude puurimine; 
pumpade, rauaeraldusfiltrite ja 
septikute paigaldus; vee-, kaevu-, 
kanalisatsioonitööd. Tel 521 7415, 
www.baltipuurkaev.ee.

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

Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. 5840 0240.

Septikute, biopuhastite paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee.

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

Pikaajaline kogemus järgmistes 
valdkondades: eri katusekattema-
terjalid ja -tööd, üldehitustööd, si-
seviimistlustööd, pleki kantimine, 
vihmaveesüsteemid, paigaldus, 
fassaaditööd, lume eemaldamine 
katustelt. Terviklahendused. Kon-
takt Tõrmas 325 1730, 508 8497, 
Toomas; info@tpplekitood.ee; 
www.tpplekitood.ee.

Veo- ja kalluriteenus. 
Kandevõime 14 t. 90 senti km. 

5781 3410.

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

Kõik ehitus- ja remonditööd nii 
eramutes kui ka korterites, samuti 
santehnilised tööd. Tel 5808 5965.

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983.

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

Sõiduautode remont, diagnostika, 
summuti remont 20 ¤ h. Rakve-
rest 10 km. 5620 2164.

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.

A-Toru – santehnilised tööd. 
5332 4749.

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

Aiakujundus, planeeringud, puude 
seisukorra hindamine. Arte Natura 
OÜ, tel 5349 9288.

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

Vedu tasuta. Tel 506 4651.

Kantküla puuhoov müüb saema-
terjali. Samas lillekastid, liivakas-
tid, aialipid. Tel 515 7603.

Müüa sise-, välisvoodri- ja põ-
randalauda (eri profiilid, parim 
hind). Veovõimalus. Tel 513 2021, 
voodrilaud.ee.

Müüa korralikud võimsa mootori 
ja laia lõikelaiusega murutraktorid. 
Tel 5366 7217.

Müüa korralik uueväärne alumii-
niumraamiga 28” hübriidratas, 
400 ¤ (uuena 700 ¤). 517 5500.

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.

Saeveski Lavi külas müüb saema-
terjali, eri pikkused ja mõõdud, ka 
kohaletoimetamine. Tel 516 8433.

Haava 2 kruusakarjäär müüb 
 purustatud kruusa, kruusasõel-
meid, killustikku ja sõelutud musta 
mulda. Transpordivõimalus. Tel 
505 5431.

Ostame saarepalki. Info tel 
508 8826.

Ostan majapidamise likvideerimi-
sel jäänud esemeid. 503 1849.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

OÜ Estest PR ostab
põllu- ja metsamaad. 

Tel 504 5215, 514 5215.

Müüa maja Rakveres, otse omani-
kult. 520 2043.

Ostame privaatse talukompleksi 
Virumaale. Eeldame head ligipää-
setavust, elektri ja kaevu olemas-
olu. Hooned võivad vajada reno-
veerimist ja ümbrus korrastamist. 
Maad võiks olla alates 3 ha. Pakku-
misi ootame tel 5196 0187.

Ostan maad. 529 3609.

Üürile anda garaaž Mulla tn. 
5385 3215.

Müüa saetud lõhutud 
küttepuud (toores lepp). 
Vedu tasuta. 5399 1810.

Müüa 3 m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326.

Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Info 5665 4087.

Müüa saetud lõhutud küttepuid
(sanglepp). 5192 4320.

Müüa kuivi küttepuid. 514 8848.

Müüa tooreid ja kuivi küttepuid 
ja kütteklotse. Tel 329 2424, 
520 7517, 5348 4859.

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

Soodsalt müüa lõhutud küttepuid
(ka kuivi). Tel 5554 6093.

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa ...

Soe suvetuul võttis sul käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda.

Iga vesi jõuab ükskord jõkke,
ta selleks ületab kõik tõkked.
Kuid varsti ojja tahab tagasi,
ta oma koju tahab tagasi.

(J. Tätte)

Soe suvetuul 
võttis sul käest,
viis teele, 
kust tagasi ei tulda.

Mälestame kurbusega igavikku 
lahkunud

HEINO PAJUPUUD
Südamlik kaastunne Toinile ja 

Taimole peredega.

Ella, Anne, Kaie, Tõnu

EVE-KAIA TAMM
Mälestame kauaaegset

erakonna liiget ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

Keskerakonna Lääne-Virumaa 
piirkonna juhatus, 
Rakvere osakond, 

seenioride kogu juhatus

Mälestame

EVE-KAIA TAMME
Avaldame südamlikku

kaastunnet kõigile lähedastele.

Perekonnad Leemets, Karu, 
Veenpere, Viita ja 
Helgi Toomemaa

Mälestame head ja alati 
abivalmis

EVE-KAIA TAMME
Avaldame südamlikku 

kaastunnet Avele, Kalevile, 
Johannale, Sandrile, Argole ja 

Martinile kalli ema, vanaema ja 
ämma surma puhul.

Vaike, Evald, Anne, Andrus

Mälestame kauaaegset juhatuse 
esimeest

EVE-KAIA TAMME
Avaldame kaastunnet lastele 

peredega.

Lääne-Viru Pensionäride Liit

Mälestame head kaaslast

EVE-KAIA TAMME
Meie kaastunne lähedastele.

Naisselts Vesta

Mälestame

EVE-KAIA TAMME
Avaldame kaastunnet

lähedastele.

Perekonnad Kallaste, Oravas, 
Veskus, Roostik, Tambik, Argus

Südamlik kaastunne Avele ja 
Argole peredega armsa ema 

EVE-KAIA TAMME
kaotuse puhul.

Perekond Landberg 

Mälestame kallist vanaisa, 
vanavanaisa ja vanavanavanaisa 

110. sünniaastapäeval.
HELMUT LIIV

27. VI 1909 – 21. V 1995

Tütretütar Tiina perega

Südamlik kaastunne Argole ja 
Avele kalli ema

EVE-KAIA TAMME
kaotuse puhul.

Annes, Hannes, Jaan, Urmas

Mälestame
EVE-KAIA TAMME
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

MTÜ Lääne-Virumaa 
Pensionäride Ühing

Mälestame sõbralikku 
tantsukaaslast

LEIDA VIITPOOMI
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele. 

Tantsurühmad Tantsuline ja 
Eideratas

Kallis Meeli Hermsalu, oleme 
mõtetes sinuga, kui saadad 

viimsele teekonnale oma armsa 
ema.

Mihkli kooli pere

Kallis Evi Jürna, avaldame 
kaastunnet armsa ema lahkumise 

puhul.

Silvi, Malle, Hilja

Kallid Evi ja Ene Jürna, avaldan 
kaastunnet ema kaotuse puhul.

Silvi perega

Avaldame sügavat kaastunnet 
Kaidi Müllale kalli ema surma 

puhul.

Kolleegid toast ja sinu kondiitrid

Avaldame kaastunnet 
Kaidi Müllale kalli ema 

kaotuse puhul.

AS-i Pihlaka kollektiiv

Avaldame kaastunnet 
Aarne Plaadole lähedastega 

isa surma puhul.

Kvaliteetaken OÜ

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele 
LEIDA VIITPOOMI

 surma puhul. 

Luisa, Leili, Hilja, Viive, Ester ja 
Helje

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata, 
aeg kaunimad ajad meelde jätab.

Saab igaüks meist kingituseks aja, 
ta kestust keegi meist ei tea. 
On kuskil ülim otsustaja - 
ta märguandel lõpetama pead. 

(D. Kareva)

EVE-KAIA TAMM
Vaikses leinas langetab pea

Lõuna-Eesti Vähiühingu pere. 

Siiras kaastunne lähedastele.

Mälestame tublit juhti
EVE-KAIA TAMME

Südamlik kaastunne omastele.

Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühenduse liikmed

Käies kikivarvul elu kitsal sillal, 
mis on õhuke kui jaanikuine hall, 
päev ei lausu ega öögi kosta, 
millal ajaõiteks saame vikerkaare all ... 

Südamlik kaastunne teile, kallid Leeli ja Hardi perega, 
armsa abikaasa, isa, vanaisa ja äia

RAIVO NÕMME
kaotuse puhul. 

Armsat sõpra mälestavad Lea, Viilep, 
Heli ja Hardi peredega.

Ükski lill ei õitse liiga kaua,
tugev tammgi kukkuma kord peab.
Aeg lõpetuseks tõstab elusaua,
kuid millal – seda keegi meist ei tea.

Lahkus meie kallis
ELLU MÜLLA

22. XII 1938 – 25. VI 2019

Leinavad lapsed ja lapselapsed.

Ärasaatmine laupäeval, 29. juunil kell 9.30 
Rakvere leinamajast Kunderi 6a. 

Palume pärgi ja kimpe mitte tuua.

Teatame kurbusega, et lahkus
BREBEN VILDAK

9. IV 1933 – 23. VI 2019

Leinavad Vilve ja Milvi peredega. 

Hüvastijätt reedel, 28. juunil kell 11 
Rakvere leinamajas Kunderi 6a. 

Muldasängitamine Lohusuu kalmistule.

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa ...

Südamlik kaastunne Leelile, 
Hardile, Ingridile ja Maritile 
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

RAIVO NÕMME
kaotuse puhul.

Aime ja Saimi peredega

Sulgunud on eluraamat, 
algab mälestuste tee ...

Lahkus meie hea ja abivalmis 
naaber ning kauaaegne ühistu 

esimees

LEMBIT LUTVEI
Südamlik kaastunne abikaasa
Maiele ja kõigile lähedastele. 

Tamme tn 7 majaelanikud

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

Kui oled tore ja aus naispensionär, 
kutsume sind kaheks kuuks kodu-
hoidjaks Rakveres. Võid kaasa 
võtta lemmikloomi. 5563 0300.

Puiduettevõte Baltic Log Cabins 
OÜ otsib tootmistöölisi.
Töökoht Väike-Maarjas, 
E–R 8–17. Tel 324 2426.

Firma pakub tööd veoautojuhile. 
Info 5554 7177.

Kantküla puuhoov võtab tööle abi-
töölise (mees). Vajalik oma trans-
port. Tel 515 7603.

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

Müüa hästi hoitud Mazda 6
(2009, diisel, universaal, 5500 ¤). 
Tel 5632 3142.

Ostan autosid. 5357 7108.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Haljala valla Varangu 
 kodukandipäev toimub 

29. juunil algusega kell 13 
Varangu pargis. Oodatud on 

endised ja praegused Varangu 
kandiga seotud inimesed. 

Info 5649 7443.

VIRMA PUBIS 28. juunil Super 
Stereo ning retrodisko, 29. juunil 
Mohiito ning retrodisko. Pärast 
kella 22 pilet 5 ¤.

Ilumäe kirikus 27. juunil kell 18 õh-
tu barokiaja muusikaga. Esinevad 
Rebecka Karlsson (viiul, Rootsi) ja 
Marju Riisikamp (harmoonium). 
Sissepääsul annetused oreli re-
mondi heaks.

NORAX KOOLITUSKESKUSES 
veoautojuhi täienduskoolitus 35 
ak t al 6. juuli kella 10 (L, P). B-kat 
autokool 8. juuli – 19. august (E, K 
kell 16). Info ja registreerimine 322 
5060 või info@noraxkoolitus.ee.

KASUTATUD ASJAD

Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres Laada 14 – müügil hea valik 
jalatseid.
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