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Äntu Mõis müüb 24.07 11 kuud 
munenud Lohmann Browni 
mahekanu järgmistes Lääne-
Virumaa bussipeatustes: 7.30 
Tamsalu, 7.45 Vajangu, 8.15 Jäne-
da, 8.30 Lehtse,  8.45 Tapa turg,  
10 Kadrina, 10.30 Aaspere, 10.45 
Haljala, 11.15 Kunda turg, 11.45 Vi-
ru-Nigula, 12 Uhtna, 12.15 Sõmeru, 
12.45 Tõrma, 13 Pajusti, 13.15 Viru-
Jaagupi, 13.30 Roela, 13.45 Muu-
ga, 14 Paasvere, 14.15 Laekvere, 
14.30 Simuna, 14.45 Rakke. Info 
326 1353, 327 0206, ringil 5664 
3113.  www.antumois.ee.

Müüa 8 muskusparditibu. Hind 
5 ¤. 5463 2348, Riina.

Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Info 5665 4087.

Poolkuiv lepp, koorem 15 rm. Tel 
5344 2621.

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

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

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

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

Müüa 3 m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326.

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

Müün toorest sangleppa. Saen 
ja lõhun puid halumasinaga. Tel 
520 9147.

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

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

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

514 5215.

Anda üürile 2-toaline (42 m2) 
möbleeritud ja keskküttega korter 
Sõmerul. Üür 200 eurot + kom. Tel 
5332 2987.

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

Müüa 1-toal ilus soe ahiküttega 
korter Rakvere kesklinnas. Tuba ja 
köök pliidi ja soemüüriga. WC, 
dušš, parkett, kelder, puukuur. Par-
kimine õuealal. Tel 5834 0507.

Müüa 3-toaline korter (2. korrus, 
58,5 m2, rõdu kinnine) Rakveres. 
Hind kokkuleppel. 5563 3366.

Müüa suvila Rakvere lähedal Päi-
des. Maja on ehitatud 1982. a pro-
jekti “Ene” järgi. Tuhaplokkidest, 
krohvitud, soojustatud mineraal-
vatiga, kaetud profiillaudadega.  
Majas on 3 tuba, köök, WC, ga-
raaž, saun, kelder. Majas on elatud 
ka talvel. Aed, kasvuhoone, kaev, 
aiamaja. Hind 36 000 ¤. Lisainfo 
511 0478.

Müüa Pärnu lähedal kinnistu. 
Uus suvemaja, mereni 100 m. H 
22 000 ¤. 5804 8721.

Ostan garaažiboksi Rakveres Mul-
la tn ja Ussimäel. Info 502 5851.

Ostan garaaži Rakvere linnas. Tel 
5357 2888.

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.

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

Ostan krundi või vana maja Lahe-
maal. 552 5809.

Ostan maad. 529 3609.

Autode kokkuost. 5357 7108.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Kollektsionäärid! Müüa kuulsu sele 
kuulunud VAZ-2107. Hind 5400 ¤. 
Täpsem info tel 5364 6888.

Müüa imeilus must BMW 318
(99. a, E46 Touring, bens, ma-
nuaal). Tel 509 2275.

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

Müüa heinapakke. 5678 1151.

Müüa talinisu “Edvins” C2, “Fre-
dis” C2 ja “Kallas” C2 sertif see-
met. Tel 522 6508.

Müüa heina; 1,2 m rullid, umbes 
250 kg. 503 7417.

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

tasuta. Tel 506 4651.

Müüa katuse-, seina- ja sile-
plekki. Hind al 3,5 ¤ m2.  

Saadaval harja- ja viiluplekid 
(3 ¤ jm). Tel 508 6435.

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

Müüa kasutatud plastvälikäimlad. 
Tel 506 8501.

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa kuivi ahjupuid. Tel 
5840 6599.

Müüa 40 l võrkkottides kamina-
puid (kask 3,3 ¤, lepp 3 ¤) ja küt-
teklotse (2 ¤), alustel puitbriketti 
(960 kg, 175 ¤) ja pelletit (975 kg, 
195 ¤). Vedu. Tel 523 8503, 
433 3130. 

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

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

Müüa uus bensiinimootori ga 
puulõhkumismasin. Survejõud 
10 t. Hind ostes 720 ¤, nüüd 
450 ¤. Kiire! Tel 5853 7131.

Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sepuitbrikett al 170 ¤, pakitud 
turbabrikett al 135 ¤, 6 ja 8 mm 
pellet al 195 ¤, kivisüsi 25 kg kotis,  
235 ¤ t, klotsid  võrgus 2,5 ¤. Ve-
du. Tel 506  8501.

Saeveski Lavi külas müüb saema-
terjali. Tel 516 8433.

24. juulil kell 18 Ilumäe kirikus 
heategevuskontsert. Esinevad Rag-
ne Saul (sopran), Harald Jürgen 
Weiler (bariton), Anneli Merelaid 
(harmoonium). Kavas aegumatu 
klassika. Sissepääsul annetused 
vigastatud Türi koolipoisi taastus-
ravi toetuseks. 505 1528.
Müüa küttepuid (sanglepa hind al 
40 ¤ rm ja kase hind al 48 ¤ rm). 
Hind sisaldab transporti Rakveres 
ja lähiümbruses. Tel 5349 5103.

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

Ehitusmees ootab 
tööpakkumisi. 5376 4824.

Vinni perekodu võtab tööle 
perevanemaid. Valmisolek 
töötada 5 ööpäeva järjest. 

Keskharidus ja vanus vähemalt 
25. Info perekodu@vinnivald.ee, 

3257 7387.

Ettevõte teeb katusetöid. Pikaaja-
line kogemus valtsplekkkatustega 
omandatud Soomes. Eri plekiliis-
tude paigaldamine, kantimine. 
Teeme ka ehitustöid. Kontakt: 
5309 9393, 5664 5447.

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

Katusefirma vajab abitöölist Eestis 
ning krohvijat ja ventilatsioonitöö-
list Soomes. Tel 5360 9062.

Pakkuda tööd ehitusmehele
Lääne-Virumaal. Vaja on soojus-
tada teine korrus ja ehitada puit-
karkass (põrand, vaheseinad, lagi). 
Võta ühendust, kui oled spetsialist 
ja pakkumisest huvitatud. Tel 
524 7066.

UHTNA PÕHIKOOL  võtab tööle 
ajaloo-, kunstiõpetuse- ja klassi-
õpetaja. Tööleasumise aeg 
1.09.2019.  Kandidaadil esitada 
taotlus, CV, isikut tõendava doku-
mendi koopia ja kvalifikatsiooni 
vastavust tõendavate dokumenti-
de koopiad 10. augustiks aadressil 
info@uhtna.edu.ee.   Info telefonil 
503 8062.

Muruniitmine ja 
trimmerdamine. Tel 516 0871.

Soovin leida hooldajat 82 a 
naisterahvale ööpäev läbi 

vahetustega umbes 7 päevaks 
kuus. Tel 528 8693.

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.

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

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

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

Biopuhastite, septikute paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202.

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

“SÜSTIME” SEINAD SOOJAKS ja 
tuulepidavaks TERMOVAHUGA. 
Maja soojustuse hind alates 600 ¤. 
www.therm.ee, 5660 6010.

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

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. 5558 3686.

Korstnapühkija. 5560 4046.

Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Tel 
5664 4440.

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

Niidame muru, lõikame hekki. 
5354 4242.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vee- ja kanalisatsioonitorustike 
ehitus, septikute paigaldus, toru-
tööd. Tel 5808 5965.

Ehitan kõnniteid, teen kaasnevaid 
töid. 5606 9271.

Ehitusbrigaad otsib tööd. 
5678 1151.

Elektritööd. 5349 5632.

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

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.

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983.

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

Facebooki leht – Nädal: Rakveres. 
Ostud, arvamused, müügid, mär-
kamised, üritused, videod, pildid. 
Kirjuta meile oma sõnum ja meie 
postitame selle oma seinale teis-
tele nähtavaks!

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

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

Teeme ehitus- ja lammutustöid. 
Tel 5807 8644.

G/Ü ootab pakkumisi hoonete re-
noveerimiseks vastavalt projektile. 
Tel 5559 8726.

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

Paigaldame tänavakive. Tel 
5382 6917.

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

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

Teeme kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. 5330 5970.

Tunnistusega puhastusteenindaja 
pakub koristusteenust: kodu-, 
kontoripuhastus, nii igapäevane 
kui ka suurpuhastus. Asukoht 
võiks olla Lääne-Virumaa. Hind 
kokkuleppel. Tel 5853 0966.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

Ostan uue Pioneeri pliidi ja õuna-
purusti. Tel 5840 6599.

Ostan vana mootorratta Jawa või 
Kovrovets (K-175). Tel 520 9779.

Tasuta ära anda Rakveres
lammutuspuit kütteks. 
Aitame transpordiga. 

Tel 510 9274.

KASUTATUD ASJAD

Müüa rootorniiduk, kaaruti, suur 
silo-heinakorjekäru, lohisti, kartu-
lisaputi (1- ja 2-realine), kartulipa-
nija, kühvelkopp, põllurullid, täis-
vintader (2, 3 hõlmaga), randaal, 
sügavkobesti, kultivaator, treiler-
haagis (kv 3500 kg), T-25, 
T-40AM. Tel 516 3405.

Ei astu jalg 
sul enam 
armsaid radu, 
ei ava käsi 
koduväravat

Ma mõtetes tulen su juurde, 
mul mälestus mõlemas käes.
Koduõuelt ma otsin su jälgi, 
tuulekohinas kuulen su häält.
Ma ei usu, et sind enam pole, 
koduväravas ootama jään. 

Tähtede taga koidab sul taevas, 
vaikne lootus sul täide seal läeb ...

Aeg annab kõik ja 
kõik ta võtab ka ...

Valus on mõelda, et 
sind pole ja iial sa 
meie juurde ei tule.

Südamlik kaastunne Rahel ja 
Ülo Rohesalule tütar

KAIRE 
kaotuse puhul. 

Hille, Marika, Villi ja Ivi 

Mälestame 

LAOS MÄNDLAT
Avaldame kaastunnet Maiele ja 

Pillele perega.

Endised töökaaslased Mare, 
Mart, Tanja, Marja, Änni, Ain, 

Anne, Tiiu ja Marge

Avaldame kaastunnet 
Margitile lähedastega kalli

ema, vanaema ja vanavanaema

SELMA PENTSOPI
surma puhul. 

OÜ Marit

Mälestame head 
koostööpartnerit 

MARTIN SULTSI
Avaldame siirast kaastunnet 

lähedastele.

Arcticon OÜ, Lepna Ehitus OÜ, 
Kinnisvaraehitus OÜ

Südamlik kaastunne Kullale 
elukaaslase 

ILMAR RAHKEMA
surma puhul. 

Virge, Ülle perega, Janar, 
Meeta

DONAT MASINGUT
15. IV 1933 – 21. VII 2014

mälestab 5. surmaaastapäeval 
abikaasa Evi. 

Südamlik kaastunne Pillele 
perega isa, äia ja vanaisa

LAOS MÄNDLA
kaotuse puhul. 

Meelis perega

Kallid Margit ja Gunnar 
peredega. Meie siiras 

kaastunne ema, vanaema ja 
vanavanaema lahkumise puhul.

SELMA PENTSOP

Inna, Valdo ja Õie

Sügav kaastunne Matile perega 
venna, onu ja küdi

ILMAR PERMI
kaotuse puhul. 

Meelis ja Inga

Siiras kaastunne Egele, Liisale 
ja Antile kalli isa ja abikaasa 

kaotuse puhul.

MARTIN SULTS

Siivi ja Mihkel perega

Avaldame kaastunnet Margit 
Tiidemaale ema

SELMA PENTSOPI
surma puhul. 

Rakvere linnavolikogu
Rakvere linnavalitsus

Avaldame kaastunnet Egele, 
Antile ja Liisale kalli abikaasa ja 

isa kaotuse puhul.
MARTIN SULTS

Ave, Ulvar, Alvar, Tiiu, Eha ja 
Raul

Südamlik kaastunne Margitile 
perega kalli 

SELMA PENTSOPI
surma puhul.

Ene, Riina ja Marika

Südamlik kaastunne Egele ja 
lastele kalli abikaasa ja isa 

kaotuse puhul.
MARTIN SULTS

Kati ja Mati

SELMA PENTSOP
Sügav kaastunne sulle, kallis 

Margit. 

Ines

On nõnda valus
lahkumise viimne hetk,
kui saatus palus,
et üksi jätkuks sinu retk ... 

(I. Vallikivi)

Tähtede taga koidab sul taevas, 
vaikne lootus sul täide läheb ...

Tunneme südamest kaasa Gunnarile ja tema perele 
kalli ema ja vanaema 

SELMA PENTSOPI
kaotuse puhul.

Perekond Narro

Igavesele puhkusele on läinud meie kallis abikaasa, isa, 
poeg, vend, onu

MARTIN SULTS
12. IV 1977 – 16. VII 2019

Leinavad omaksed.

Südamlik kaastunne omastele 

MARTIN SULTSI
kaotuse puhul.

AS FEB Rakvere
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