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OÜ Estest PR ostab 
põllu- ja metsamaad. 
504 5215, 514 5215.

Müüa k m 2-toal korter Rakveres. 
Tel 5817 1184.

Noor pere soovib osta maamaja, 
hooned võivad vajada remonti. 
522 5495.

Ostan maad. 529 3609.

Ostame heas korras maakodu, kus 
on põllumaad ja metsa ning mis 
võib vajada remonti. Ligipääs võiks 
olla hea. Koht võiks olla privaatne 
ja looduskaunis. Ümbrus võib va-
jada korrastamist. Piirkond – Viru-
maa. Tel 5196 0187.

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

Poolkuiv lepp, koorem 15 rm. Tel 
5344 2621.

Müüa 3 m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326.

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

Müüa saetud lõhutud küttepuid
(pikkus 30–50 cm). Tel 513 1240.

Müüa küttepuid (lepp, sanglepp, 
kask). Koorem laotud, vedu tasuta. 
Müüa ka kuivi puid (halge, klotse, 
võrgupuid). 518 2665.

Müüa küttepuid. Tel 529 4838.

Müüa saetud lõhutud küttepuid
(sanglepp, lepp, metsakuiv kuusk). 
5192 4320.

Müüa soodsalt lõhutud küttepuid
(ka kuivi). Tel 5554 6093.

Müüa soodsalt 3 m küttepuid ko-
haletoomisega. 528 4884.

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

PÕMM: 3 m ja lõhutud odavad 
küttepuud. 5646 0921.
Pidevalt müüa saetud lõhutud küt-
tepuid. Veovõimalus. Asume Kun-
da lähedal. 523 4142.

Ostan Vene rootorniiduki, Kverne-
landi adra, haagise ja traktori. Tel 
5382 2006.

Salumaa OÜ ostab teie teravilja. 
Parim hind ja raha kohe. Tel 
5637 9375, salumaatartu@gmail.
com.

Müüa aberdiini-anguse 22-peali-
ne kari. Info 5341 0604.

Muruniitmine ja 
trimmerdamine. Tel 516 0871.

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6. 

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

RAKVERE MATUSEBÜROO
Tallinna 15. Tel 324 4473. 
Juhataja Aare Rohumets. 

Matuseabi 24 h. 516 4699.

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

A-Toru, santehnilised tööd. 
5332 4749.

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

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. 5558 3686.

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

Niidame muru, lõikame hekki. 
5354 4242.

Ohtlike puude langetamine. Tel 
505 4983, www.ohtlik.ee.
Paigaldame tänavakive. 
5458 9048.

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

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

Aiapiirete ja väravate valmis -
ta mine. www.kodupuit.ee. Tel 
5888 9999.

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

Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. Rõngaste vahetamine. Tel 
5840 0240.

Veame ära kasutatud mööblit 
ja kodutehnikat, vanametalli, kolu. 
Vedu prügimäele. Lammutus- 
ja koristustööd, muruniitmine. 
507 4958.
Ohtlike puude langetamine, 
puude hoolduslõikus ja kändude 
freesimine. Tel 5822 8154, www.
puulangetus.eu.

Pakume vilja ja rapsi koristus- ja 
külvamisteenust üle Eesti. Tel 
5819 3296.

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

Suvine viljapuude hooldus, hekki-
de lõikus. 5349 9288.

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.

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

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983.

Sünnipäevale mustkunstnik/õh-
tujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Korstnapühkija. 5560 4046.

Fassaadide, katuste, akende pesu
ja värvimistööd, vihmaveerennide 
puhastus. 5638 8994.

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.

Teeme ehitus- ja lammutustöid. 
Tel 580 78644.

Torutööd. 324 4103,  5662 1147, 
www.eridus.ee.
Teen vannitubade ja saunade 
ehitus- ja remonditöid, ehitan 
terrasse ja kõrvalhooneid. Tel 
505 7584.

Teeme kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. 5330 5970.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Ostan autosid. 5357 7108.

Ostan igas seisukorras sõidukeid
ja kaubikuid, võivad remonti vaja-
da. Tel 5309 2650.

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

Tööd saab trimmerdaja. 
Töökale mehele võimalik 

aastaringne töö. 5360 0003.

Ettevõte otsib oma meeskonda 
autojuht-survepesuoperaatorit. 

Vajalik C-kat olemasolu. 
Tel 5194 4298.

Pakun tööd üldehitajale. Tel 5808 
5965.

Vajame al septembrist kojameest
Rakveresse. Tel 503 4219.

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

JK Otsa Talu Tapa vallas võtab 
tööle traktoristi. Tel 529 1823.
Vajame kiiresti kohusetundlikku 
kohalikku kojameest Väike-Maar-
jasse. Tel 503 4219.

Firma võtab tööle nelikanthöövli 
operaatori, tisleri ja tisleriõpilase, 
pahteldaja. Vajadusel väljaõpe ko-
hapeal. Tel 509 0826.

Pakkuda tööd katusemehele. 
Lamekatuste ehitamine – töö SBS-
rullmaterjalidega, soojustamine. 
Parapeti ehitus ja plekitööd. 
5845 5717.

CE-kat veoautojuht saab tööd 
täishaagisega ja hüdrotõstukiga 
varustatud veokil. Tööpäevad E–R 
algusega Andjast. Saad olla igal 
õhtul kodus, kui elad Rakveres või 
selle lähiümbruses.  Oskama peab 
eesti keelt ja kasuks tuleb tööko-
gemus. Info 5340 0065 (Andrus) 
või stonewolf.ee.

Müüa põranda-, voodri-
ja ehituslaudu. Eri laiused. 
Vedu tasuta. Tel 506 4651.

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

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

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

Müüa musti sõstraid ja karusmar-
ju. Tel 5342 5987.

Otse tootjalt pakitud kandiline 
kasepuitbrikett al 170 ¤, pakitud 
turbabrikett al 135 ¤, 6 ja 8 mm 
pellet al 195 ¤, kivisüsi 25 kg kotis,  
235 ¤ t, klotsid võrgus 2,5 ¤. 
Vedu. Tel 506 8501.
Kantküla puuhoov müüb saema-
terjali. Samas lillekastid, liivakas-
tid, aialipid. Tel 515 7603.

Bussireis Pandivere peretalude 
päeva külastamiseks toimub 
3. augustil algusega kell 10 Rakve-
rest.  Osalustasu 20 ¤ inimene. In-
fo ja registreerimine 5191 1679.

Raamatud, piiblid, ehted, hõbe, 
mündid, märgid, medalid, fotod, 
fotoalbumid, maalid, seinapildid – 
igasuguse vanavara/kunsti ost. 
Raha kohe. 5649 5292.

Ostame saarepalki. Info tel 
508 8826.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

KASUTATUD ASJAD

Ostan veneaegseid ja vanemaid 
raamatuid, tehnikaajakirju, raha-
sid, ordeneid, rinnamärke, vimp-
leid, heliplaate, fotosid, kelli, tas-
kunuge; fototehnikat, raadio ja pal-
ju muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458.

Ei leia lohutust,
ei leia sõnu,
mis leevendaks 
teie leina ja valu.

Raamat vajus sülest maha, 
silmad sulgusid ... 

(D. Kareva)

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

Justkui pihlade punases tukses 
püsiks alati ta hõbedast hääl. 
Justkui jäädavalt kooliuksel 
ootaks õpetaja sind sääl.

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

(V. Osila)

Südamlik kaastunne perekond 
Vasemägile kalli tütre ja õe 

ning Gretele armsa ema 

KATRIN VASEMÄGI
kaotuse puhul.

Deili, Dagmar, Ene, Kalju

Siiras kaastunne Jaagule ja 
kõigile lähedastele kalli

TIIU JALAKA
kaotuse puhul. 

Õie ja Jaan

Mälestame head, 
rõõmsameelset ja sõbralikku 

endist kolleegi

TIIU JALAKAT
Avaldame sügavat kaastunnet 

abikaasa Jaagule ning 
poegadele.

Maire Ojang ja Silvi Saar

Südamlik kaastunne Vallile, 
Antsule, Hannesele, Kerlile 

kalli tütre, õe ja ema 

KIRSTI
LICHT-BONDARENKO

lahkumise puhul.

Mälestavad Evi, Eino, Kaja, 
Helena, Madis, Heli, Ene, 
Toivo, Enelin, Toomas.

Südamlik kaastunne Peebule ja 
ta perele kalli ema ja abikaasa

TIIU JALAKA
surma puhul. 

Armsat õpetajat mälestab 
Kunda ühisgümnaasiumi 54. 

lend.

Südamlik kaastunne kallile 
Peebule ema

TIIU JALAKA
kaotuse puhul.

Veronika, Ženja, Elena, Erika ja 
Raul

Südamlik kaastunne lähedastele 
kalli

KATRIN VASEMÄGI
kaotuse puhul. 

Ander ja Õnne perega

Südamlik kaastunne Kaljole ja 
tema perele kalli

KATRIN VASEMÄGI
kaotuse puhul. 

Lembit, Riho ja Õie peredega

Meie kaastunne teile, Kerli, Valli 
ja Ants, kalli ema ja tütre

KIRSTI
LICHT-BONDARENKO

kaotuse puhul. 

Marje ja Kalle lastega

VILMA PAKK
Südamlik kaastunne Kalevile 

perega kalli ema, ämma, 
vanaema ja vanavanaema

kaotuse puhul. 

Enn perega

Mälestame armsat õpetajat
TIIU JALAKAT 

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

2019. aasta 9. klassi õpilased ja 
klassijuhataja Kunda 
ühisgümnaasiumist

Avaldame kaastunnet 
Jaagule ja tema poegadele 

kalli abikaasa ja ema
TIIU JALAKA

surma puhul.
Lääne-Virumaa kehalise 

kasvatuse õpetajad

Avaneb valguse värav, viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar, helge ja särav, su hingest saab tähekild ...

Näe, praegu metsa taha päike suri,
mis aitaks hüüe: “Ära mine veel!”

(I. Kolla)

Maga vaikselt, puhka rahus – südamed on sinuga.
Mälestuste päiksekullas jääd sa ikka meiega.

Ei ole lohutust, mis leevendaks leina ...

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

Mul oli aeg ja ma läksin siit,
kuid meie vahele jäi salaniit.
Tundke ära tuul, milles tulen taas,
mille sosinais jään teid valvama ...

Südamlik kaastunne Jaagule, Peebule ja Siimule kalli 
abikaasa ja ema 
TIIU JALAKA
kaotuse puhul.

Oma kallist klassijuhatajat ja emakeele õpetajat 
mälestavad Kunda kooli 31. lend ja Silvi Saar.

KATRIN VASEMÄGI
Südamlik kaastunne lähedastele kalli tütre, ema ja õe 

kaotuse puhul.

Salme, Merje, Maili, Vello, Aurelie, Ülle, Silvi

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie kallis 
isa, vanaisa, vanavanaisa ja äi

ALEKSANDER PLINK
30. XII 1927 – 27. VII 2019

Leinavad poeg ja tütred peredega.

Ärasaatmine 31. juulil kell 12 Otepää leinamajast.

Südamlik kaastunne Ainole perega armsa tütre ja õe 
ning Gretele kalli ema 
KATRIN VASEMÄGI

lahkumise puhul. 

Perekond Rummo ja Linda

Südamlik kaastunne Gretele ja Andrusele lähedastega 
kalli ema, õe ja tütre 

KATRIN VASEMÄGI
kaotuse puhul.

Liina, Mart, Rasmus, Laili, Vladimir ja Martin

Sügava kurbusega mälestame kallist 
KATRIN VASEMÄGI

Avaldame siirast kaastunnet tütar Gretele, vanematele 
ja vendade peredele.

Nuia pere

Kell seisab, 
peatus aeg, 
pooleli jäi elu ...

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele

KATRIN VASEMÄGI
kaotuse puhul. 

Voldemar, Mai, Siret, Siiri, 
Signe, Rauni
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