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

514 5215.

Alates 1.08 anda Rakveres Laada 
tänaval renoveeritud majas üürile
3-toaline korter. Info tel 
5192 4190.

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

Anda üürile kesklinnas 2-toal kõigi 
mugavustega korter, 50 m2. Tel 
502 9052.

Müüa 2 t korter (I k, 48,3 m2, läbi 
maja plan) Rohuaia 22. Super asu-
koht, hea investeering. Hind sõb-
ralik. 5394 9361.

Müüa 2-toaline ahiküttega korter
Huljal. Tel 5394 2650, 522 9010.

Müüa ilus puhas renov vannitoaga 
1-toal korter (II k, suvel max 30, 
talvel 70 ¤). 10 min kesklinna. 
5394 9361.

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

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

Ostan garaaži Rakvere linnas. Tel 
5357 2888.

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

Ostan maad. 529 3609.

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

NTN Teenused OÜ ostab veiseid 
kombinaati ja elu peale 
(lehmad, mullikad, pullid). Tasume 
kohe, soovi korral sularahas. Tel 
5551 2929.

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.

Korstnapühkija. 5560 4046.
A-Toru, santehnilised tööd. 
5332 4749.

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

Elektritööd. Tel 5349 5632.

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

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

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

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. 5558 3686.

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.

Muruniitmisteenus .  Tel 
5394 2650.

Niidame muru, lõikame hekki. 
5354 4242.

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

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 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.

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.

Ehitusbrigaad otsib tööd. 
5678 1151.

Teeme ehitus- ja lammutustöid. 
Tel 580 78644.

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

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

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983.

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

JP EHITUSGRUPP

JP Ehitusgrupp OÜ: katused
(plekk, kivi, eterniit), katuste ja 
rennide hooldus, plekikantimis-
tööd, fassaadid, korterite remont, 
üldehitus, vihmaveesüsteemid 
(ühenduskohtadeta), ventilat-
sioonitööd. Tel 5633 6291, 
jpehitusgrupp@gmail.com.

Paigaldame tänavakive. Tel 
5382 6917.

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.

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

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

Teeme kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. 5330 5970.

Soodsalt müüa küttepuid (lepp). 
Tel 5853 0124.

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

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.

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

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

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

Müüa küttepuid (sanglepa hind al 
40 ¤ rm ja kase hind al 48 ¤ rm). 
Hind sisaldab transporti Rakveres 
ja lähiümbruses. Tel 5349 5103.

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.

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.

Firma võtab tööle nelikanthöövli 
operaatori, tisleri ja 

tisleri õpilase, pahteldaja. 
Vajadusel väljaõpe kohapeal. 

Tel 509 0826.

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

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

3257 7387.

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.

Vajame kiiresti kohusetundlikku 
kohalikku kojameest Väike-Maar-
jasse. Tel 503 4219.

Ragn-Sells AS pakub tööd C-kate-
gooria juhtimisõigusega autojuhi-
le. Töö on vahetustega. Pakume 
tähtajatu lepinguga täiskoormuse-
ga töökohta. Tutvu tööpakku-
misega lähemalt ragnsells.ee/
kontaktid/liitu_meeskonnaga/ ja 
saada CV personal@ragnsells.com.

Otsin üldehitajat Soome. Palk 15 ¤ 
h. +358 417 221 648, Mattias.

Uhtna põhikool võtab tööle aja-
loo-, kunstiõpetuse- ja klassiõpe-
taja. Tööleasumise aeg 1.09.2019.  
Kandidaadil esitada taotlus, CV, 
isikut tõendava dokumendi koopia 
ja kvalifikatsiooni vastavust tõen-
davate dokumentide koopiad 10. 
augustiks aadressil info@uhtna.
edu.ee. Info telefonil 503 8062.

Ettevõte otsib oma meeskonda 
autojuht-survepesuoperaatorit. 
Vajalik C-kat olemasolu. Tel 
5194 4298.

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

Müüa heinapakke. 5678 1151.

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

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

Citroën Berlingo (1,9 D, 51 kW, 
600 ¤). 5807 3378.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Müüa Opel Kadeti veljed (2 tk). 
Tel 5669 3339.

Ostan autosid. 5357 7108.

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

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

Pehme mööbli remont. Veovõima-
lus. Tel 506 1547.

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.

Kantküla puuhoov müüb saema-
terjali. Samas lillekastid, liivakas-
tid, aialipid. Tel 515 7603.
Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

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

Müüa nurgadiivan 2,6 x 1,55 m, 
lahtitõmmatav, pesukastiga. Tel 
5565 2707.

Müüa kasutatud plastvälikäimlad. 
Tel 506 8501.

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

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.

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

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

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

Tasuta ära anda lammutuspuit 
kütteks Rakveres. Aitame 

transpordiga. Tel 510 9274.

KASUTATUD ASJAD

Müüa rootorniiduk, kaaruti, tõs-
tuk Kun T-25-le, treilerhaagis (kv 
3500 kg), 1-realine kartulisaputi, 
kartulipanija, 2 hõlmaga täisvint-
ader, põllurullid, suur silo-heina-
korjekäru, kühvel, T-25, T-40AM, 
Zetor. Tel 516 3405.

Ostan nõukaaegseid naisteehteid: 
kaelakeed, sõled, prossid, sõrmu-
sed, käevõrud, kellad jne. Võivad 
vajada parandamist. Huvitavad ka 
raamatud, serviisid, karpidega lu-
sikad, vaasid ja muud esemed. 
5639 7329, Liina.

Ostan pealsepurusti, kartulisapu-
ti, soorullid. Tel 5664 7558.

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

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud ...

Ei ole lohutust, 
mis leevendaks leina ...

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud ... Seal, kus sulgub eluraamat, 

algab mälestuste maa.
Südamlik kaastunne Svetale ja 

lastele peredega

LEMBIT LAMUSE
kaotuse puhul.

Merike, perekonnad Raadikud 
ja perekond Hiir

Südamlik kaastunne Siimule ja 
tema perele kalli

TIIU JALAKA
kaotuse puhul.

Kunda ühisgümnaasiumi 
59. lend ja klassijuhataja

Meie kaastunne Margitile ja 
omastele 

SELMA PENTSOPI
lahkumise puhul.

Vabaduse tänav 5 majarahvas 

Mälestame endist head naabrit

MARJE REIMANIT
Avaldame kaastunnet

poegadele ja lähedastele.

Perekonnad Sats ja Õis

HILJA REITEL
Siiras kaastunne omastele.

Hella ja Toomas

Mõni hetk on elus 
valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe
väga, väga valus … 

(J. Tätte) 

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

KATRIN VASEMÄGI
kaotuse puhul. 

Mälestavad perekonnad 
Kirsipuu, Vasemägi ja 

Veidenberg.

Südamlik kaastunne Peebule, 
Siimule ja Jaagule kalli ema ja 

abikaasa
TIIU JALAKA
kaotuse puhul.

Koit ja Ragnar

Avaldame kaastunnet 
Toomasele ja Neemele kalli 

ema ja nende peredele 
HELGI MALVA

surma puhul. 

Reet ja Malle perega

Avaldame kaastunnet perekond 
Vasemägidele kalli tütre ja õe 

ning Gretele ema
KATRIN VASEMÄGI

kaotuse puhul. 

Perekond Eller ja Anneli

Südamlik kaastunne Aadule kalli 
venna 

ILMAR RAHKEMA
kaotuse puhul.

Jaanis, Merle, Ivika, Kirsti 
perekondadega

Avaldan kaastunnet lähedastele
LEMBIT LAMUSE

kaotuse puhul. 

Mälestab kauaaegne sõber ja 
klassikaaslane Priit.

Avaldan kaastunnet emale, isale, 
õdedele ja lähedastele
RAIVO LILLEMÄE

surma puhul. 

Andrus

TIIU JALAKAS 
(sünd. KALAUS)

Mälestame ning avaldame 
kaastunnet perekonnale ja 

lähedastele.

Rakvere I keskkooli 1974. a 11.b 
klass

Avaldame kaastunnet lähedastele
LEMBIT LAMUSE

surma puhul.

Väike-Maarja Konsumi kollektiiv

Avaldame sügavat kaastunnet 
Neemele perega kalli ema, 

vanaema ja ämma
HELGI MALVA

surma puhul.

Silvi, Helle, Kaja, Kalev, Tiina

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Kallele kalli venna 

LEMBIT LAMUSE
kaotuse puhul.

Töökaaslased Kellavere RPo-lt

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele

TIIU JALAKA
kaotuse puhul. 

Kunda Mäe 14 elanikud

Su tugev elutahe lõpuks väsis ja 
suvetuultes murdus elupuu.

Südamlik kaastunne 
lähedastele

TIIU JALAKA
kaotuse puhul. 

Klassivend Mihkel perega

Mälestused on kui söed, 
mis soojendavad hinge ka siis, 
kui leek on kustunud ...

Mälestust sa, hella, pälvid, 
pälvid austust, sõnu häid. 
Mälestuste kauneid jälgi 
meile hinge sinust jäi.

Jagame Jaagu ja tema poegade 
leina abikaasa ja ema

TIIU JALAKA
surma puhul.

Lääne-Virumaa 
Haridustöötajate Liidu juhatus

Avaldame kaastunnet 
lähedastele kalli

TIIU JALAKA
kaotuse puhul.

Kunda ühisgümnaasiumi 
50. lend

TIIU JALAKAS
30. XI 1955 – 25. VII 2019

Mälestame kurbusega 
lahkunud kolleegi. Sügav 

kaastunne Jaagule, Peebule, 
Siimule ja teistele lähedastele. 

Kunda ühisgümnaasiumi 
koolipere

Kõik ilus nii äkitselt otsa sai,
noor elu elamata jäi ...

VEERA LIIVA
27. VII 1929 – 30. VII 1958

90. sünniaastapäeval mälestavad omaksed.
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