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24. august 2019

Seltskonnatantsude algkursus
Rakveres, alustame 3.09. Hind 
110 ¤ paar. Müügil kinkekaardid. 
Lisainfo ja registreerimine www.
vertiigo.ee, 5908 4373.

Hispaania keel: kutsume teid 
hispaania keele kursustele nelja-
päevaõhtuti Rakvere kultuuri-
keskuses. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com.

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

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

Müüa elamumaa koos elektri- ja 
veeliitumisega Rakveres Sepa 
tn 18, 956 m2, otse omanikult. 
528 9727.

Müüa korter vanalinnas Pikal 
tänaval (2 t, 49 m2, ahik, vanni-
tuba, eraldi sissepääs + aiaosa). 
5394 9361.

Müüa merelähedane (~10 km) 
Vaasli kinnistu pindalaga 17,5 ha, 
sellest metsamaad ~9 ha. Katastri-
tunnus 19003:001:0121. Asukoht 
Pehka küla, Haljala vald. Kinnistul 
asub renoveerimisjärgus palkma-
ja. Info 5664 8351.

Müüa Rakveres Võidu tn 1 t korter, 
3. k, ren ootel. Tel 5340 5540. Kii-
re.

Ostan maad. 529 3609.

Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Info 5665 4087.

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

Müüa 3 m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326.

Müüa kuivi küttepuid. Tel 
5554 6093.

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

Haljalas müüa 40 l võrkudes kuiva 
lepapuud 2,8 ¤ ja kaske 3,4 ¤ tk. 
505 1528.

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

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

Pidevalt müüa saetud, lõhutud 
küttepuid. Veovõimalus. Asume 
Kunda lähedal. 523 4142.

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

Männiku Teravili OÜ Lääne-
Virumaal otsib oma meeskonda 
veoautojuhti, kelle ülesandeks 
on vilja- ja hakkevedu. Pakume 
osalist ning täistööaega. Palk 
vastavalt kokkuleppele. Võta 

julgelt ühendust telefonil 
504 2073 või e-aadressil 
mannikuagro@gmail.com.

Otsime heakorratöötaja-trakto-
risti Kundasse. Tel 5610 3887, Ok-
sana.

Art Café pakub tööd täistööajaga 
klienditeenindajale (neiu/noor-
mees). Lisainfo tel 323 2060, ho-
tell@artcafe.ee.

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

Art Hotell pakub tööd perenaine-
toateenindajale (tööpäev algab 
hommikul 6.30). Lisainfo tel 
323 2060, hotell@artcafe.ee.

Ehitusettevõte OÜ NOWAP võtab 
tööle ehitustöölisi. 551 5789.

Metalliga tegelev firma vajab töö-
lisi. Tel 5554 7177.

Otsime hakkajat majahoidjat-
remondimeest. Territooriumid 
Rakveres (kool + lasteaed + kohvik 
jt). Sooviavaldus ja CV saata 
arved@reg.ee.

OÜ Aaspere Agro võtab Kõldu far-
mi tööle lüpsirobotioperaatori. In-
fo 5757 0088.

Firma pakub tööd veoautojuhile. 
Info 5554 7177.

Pakun tööd ehitajale Tapal. Tel 
5629 8738, info@palmergrupp.ee.

Rakvere Piimaühistu otsib raama-
tupidajat. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee.

Müüa 3-kuune herefordi ristand-
pullvasikas ja veneaegsed gaasi-
balloonid. Samas ostan ristikhei-
na. 5625 7052.

Hobuse kõdusõnnik kotiga koju. 
Tel 5351 2654.

Müüa peenestatud ja pakendatud 
(60 l) hobusesõnnikut. Kojutoo-
misega. Tel 520 1570.

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.

Valmistame õunamahla nii 
tellija kui ka oma õuntest 

Rakveres. Tulen üleliigsetele 
õuntele järele. Tel 5668 5386.

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

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

Biopuhastite, septikute paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee.

Ehitus- ja remonditööd. Tel 
511 1856, omakoduehitus.ee.

Elektritööd. 5349 5632.

A-Toru, santehnilised tööd. 
5332 4749.

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

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. 5558 3686.

JP EHITUSGRUPP

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

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

Korstnapühkija. 5560 4046.

Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Tel 
5664 4440.

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983.

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, puhas-
tamine, süvendamine ja re-
mont. Rõngaste vahetamine. 
5840 0240.

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

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

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

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

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

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.

Rentida kümblustünn. Tel 
511 1856, www.pidu24.ee.

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

Teeme kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. 5330 5970.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

Ostan vanavara ja kila-kola. 
503 1849.

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

Müüa sedaan Audi A6 (V6, 
110 kW) või vahetada universaali 
vastu (VW Passat, Opel Astra, 
Volvo 40, VW Golf). Tel 
5386 6881.

Ostan sõiduautosid, kaubikuid. 
Pakkuda võib seisvaid, ülevaatuse-
ta, rikkega jne. Tel 5565 9595.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

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

Müü oma auto meile! Tel 
5823 2707.

Ostan autosid. 5357 7108.

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.

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

Müüa kasutatud plastvälikäimlad. 
Tel 506 8501.

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

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.

Haava 2 kruusakarjäär müüb pu-
rustatud kruusa, kruusasõelmeid
ja killustikku. Sõelutud must muld. 
Transpordivõimalus. Tel 505 5431.

Müüa 40 l võrkkottides kamina-
puid (kask 3,3 ¤, lepp 3 ¤), 
kamina puude jäägid 60 l võrkkotis 
(3 ¤), alustel puitbriketti (960 kg, 
175 ¤) ja pelletit (975 kg, 195 ¤). 
Vedu. Tel 523 8503, 433 3130.

Müüa uued 27-raamilised mesi-
lastarud koos mesilastega. Tel 
5386 6881.

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

KASUTATUD ASJAD

Vanakraami ja kila-kola ost. 
5396 0504.

Müüa rootorniiduk, pealsepurusti, 
tõstuk Kun T-25-le ette, kühvel, 
kartulisaputi, täisvintader 2 hõl-
maga, metsahaarats vintsiga, ras-
ked põllurullid, kartulipanija, 
kultivaator, treilerhaagis kv 3150 
kg, külvik, T-25, T-40AM. Tel 
516 3405.

Ostan vanu raamatuid, postkaar-
te, fotosid, maale, graafikat, mün-
te, paberraha, mööblit, nõusid, sa-
movare, merevaigust ehteid, sõlgi, 
märke jne. Tel 5829 9810.

Kuidas küll süttivad-kustuvad 
tähed õhus ja nimedes,
otsekui ohe sa lendu lähed 
liuglevas pimedas ...

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas.

Ei astu jalg su 
kallist kodurada,
ei ava käsi 
koduväravat ...

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

Me südames sa ikka elad, 
jääd mõttes meie keskele ...

Su kalmu kohal 
tasa nutvas tuules
me vaikselt 
langetame pea.

Su tugev elutahe 
lõpuks väsis
ja suvetuultes 
murdus elupuu.

Ükskord, ükskord muutun mullaks, 
ükskord sõmerliivaks saan. 
Muutun kullerkupukullaks,
kanarbikuks nõmmeraal.

(L. Hainsalu) Aeg annab kõik sul tagasi, 
ei ema südant iialgi ...

Jäid tühjaks 
koduõu ja kodumaja, 
veel kaua heliseb seal 
mälestuste kaja ...

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

(J. Tätte)

Su tugev elutahe 
lõpuks väsis 
ja suvetuules 
murdus elupuu.

Kallid Reet ja Mari peredega, 
avaldame kaastunnet armsa

EHA KABANOVI
kaotuse puhul. 

Maiga ja Taimi peredega

Meie siiras kaastunne Mallele 
ja Marjele kalli abikaasa ja isa

LEMBIT KUNTURI
kaotuse puhul.

Lenna ja Mati lastega

Mälestame kaasteelist

LEMBIT KUNTURIT
Südamlik kaastunne Mallele ja 

Marjele abikaasa ja isa 
kaotuse puhul.

Endine Põdrangu ühistu

Avaldame kaastunnet Ülole 
perega kalli abikaasa, ema, 
vanaema ja vanavanaema

REET MÄGI
kaotuse puhul.

Kadrina Pasunakoor

Mälestame kursusekaaslast

ANDRUS TÜVI
Avaldame kaastunnet 

Annele lastega.

Kaasteelised Mainorist

Mälestame 

LEENI SIRELPUUD
Avaldame kaastunnet 
abikaasale ja pojale.

Linda ja Eha

Südamlik kaastunne Mallele ja 
Marjele kalli abikaasa ja isa

LEMBIT KUNTURI
kaotuse puhul.

Irina, Rein, Aino

Südamlik kaastunne Ülole 
perega kalli

REET MÄGI
kaotuse puhul. 

Kadrina keskkooli 1. lend

Südamlik kaastunne Aarnele 
lastega kalli ema, ämma, 
vanaema ja vanavanaema

REET MÄGI
kaotuse puhul. 

Maimu, Tiina, Eero, Maire, 
Avo, Agnija, Martin, Meigrit, 

Maigron

Avaldame kaastunnet Andry 
Stenile kalli isa

ANDRUS TÜVI
lahkumise puhul.

Koolikaaslased ja klassijuhataja 
Rakvere gümnaasiumist

Südamlik kaastunne Mallele ja 
Marjele armsa abikaasa ja isa

LEMBIT KUNTURI
kaotuse puhul.

Liivi, Mart, Silvi, Eino, Merike, 
Endel, Ene

Kallid Malle ja Marje, meie 
südamlik kaastunne kalli 

abikaasa ja isa

LEMBIT KUNTURI
lahkumise puhul.

Anne ja Kaius perega

Kallid Anne, Ronald, Andry 
Sten, Ille, oleme leinas 

teiega, kui saadate viimsele 
teekonnale oma armsa 
abikaasa, isa ja poja.

ANDRUS TÜVI

Peeter, Ene, Ruth, Heli, 
Ülle ja Villu

Südamlik kaastunne Vellole ja 
Margole perega kalli abikaasa 

ja ema 

LEENI SIRELPUU
kaotuse puhul. 

Sirje ja Andres

Mälestame kauaaegset kolleegi 
ja lugupeetud õpetajat

HELVEIDA VASKE
Sügav kaastunne Annele ja
Evale peredega kalli ema, 
vanaema ja vanavanaema 

kaotuse puhul.

Lehte ja Piret

Südamlik kaastunne Ülole 
lähedastega kalli
REET MÄGI
kaotuse puhul.

Arvo ja Tiiu

Langetame leinas pea, kallis Ille, 
kui saadad viimsele teekonnale 

armsa poja
ANDRUS TÜVI

Sügav kaastunne kõigile 
teistele lähedastele.

Ülle, Eha, Külli, Vello

Mälestame
REET MÄGI

Südamlik kaastunne Ülole 
laste ja lastelastega. 

Perekonnad Krihvel ja Rummo

Sügav kaastunne Kerstile 
lähedastega

KRISTA ROSSMANNI
kaotuse puhul. 

Töökaaslased

Mälestame
LEENI SIRELPUUD
ja avaldame kaastunnet 

Vellole koos lähedastega.

Endised töökaaslased Kersti, 
Taimi, Merike ja Kalle 

Rahu hallist

Avaldame kaastunnet Anule 
kalli tütre

RAILI KÄRDLA
kaotuse puhul.

Töökaaslased Kadrina Konsumist

Avaldame sügavat kaastunnet 
omastele kalli tütre, õe ja ema 

kaotuse puhul.
RAILI KÄRDLA

Aigi perega

Avaldame kaastunnet Ailile ema

VILMA ELBRECHTI
kaotuse puhul. 

Töökaaslased liimkilbi 
osakonnast

REET MÄGI
Kallid Ülo, Katrin ja Aarne 

peredega, oleme koos teiega, kui 
saadate viimsele teekonnale oma 

armsa abikaasa ja ema.

Naabrid Sepa tn 3 ja 4

Siiras kaastunne Annele, 
Ronaldile ja Andry Stenile 

abikaasa ja isa
ANDRUS TÜVI

kaotuse puhul. 

Idavere küla elanikud

Siiras kaastunne Ülole perega 
abikaasa, ema ja vanaema

REET MÄGI
kaotuse puhul. 

Õilme ja Paul

Südamlik kaastunne Tõnisele ja 
Tõnule kalli

VIIVE POSTI
kaotuse puhul.

Ivo ja Liina

Kallist klassiõde 
LEENI SIRELPUUD

leinavad ja avaldavad kaastunnet 
lähedastele klassikaaslased 

Tudu kooli päevilt.

Südamlik kaastunne Anule, 
Raivole ja Raidole 

kalli tütre ja õe 
RAILI KÄRDLA

kaotuse puhul. 

Naabrid Erika ja Rein

Mälestame ja avaldame siirast 
kaastunnet Mallele ja Marjele 

kalli
LEMBIT KUNTURI

kaotuse puhul. 

Ene ja Sirje

Südamlik kaastunne 
Harri Jaanistele perega kalli

IIVI JAANISTE
kaotuse puhul. 

Viive, Vahur, Merle, Raimo, 
Leida ja Maie

Mälestame ootamatult lahkunud 
endist klassivenda. Avaldame 
sügavat kaastunnet omastele.

ANDRUS TÜVI
Monika, Riina, Siivi ja Leo

Aeg möödub ja riivab nii mõnda, 
elu viib paljugi käest. 
Aja õigus on võtta ja anda, 
kuid mälestus sinust on jääv.

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

Meie sügav kaastunne Annele, Ronaldile, 
Andry Stenile, Illele ja Annelile perega 

armsa abikaasa, isa, poja ja venna
ANDRUS TÜVI

kaotuse puhul. 

Pille, Sulev, Silver ja Priit peredega

Lahkunud on hea sõber ning reisiseltsiline
ANDRUS TÜVI

Avaldame kaastunnet abikaasa Annele ja lastele. 

Krossikaaslased

Teatame kurbusega, et lahkus meie 
kallis abikaasa ja isa

LEMBIT KUNTUR
4. VIII 1937 – 22. VIII 2019

Leinavad abikaasa ja tütar. 

Ärasaatmine neljapäeval, 29. augustil kell 13 
Rakvere leinamajast Kunderi 6a.
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