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

Müüa 2-toal ahiküttega korter Ko-
halas (vajab remonti). Tel 
552 9282.

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

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

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.

Ostan garaaži Rakvere linnas. Tel 
5357 2888.

Ostan maad. 529 3609.

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

Üürin maja või majaosa Rakvere 
lähistel. Olen avatud ka muudele 
võimalustele, nt suvekodu või 
vanema proua juures teine korrus. 
M.v66ramaa@gmail.com või 
5551 9590.

Metsaabi OÜ. Halupuude 
müük, 40 l võrkudes lepapuud, 
2,60 ¤ tk. Halumasina teenus. 

Tel 5853 0124.

Müüa saetud lõhutud kütte-
puud (toores lepp). Vedu tasuta. 

5399 1810.

Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Info 5665 4087.

Müüa 3 m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326.

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

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 kuivad korralikus mõõdus 
kütteklotsid 40 l võrkkkotis. 2 ¤ 
kott. Tel 5667 1961.

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

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

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

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

Ettevõte Koerus võtab tööle
ehitaja abi. Tunnitasu alates 5 ¤ 

kätte. Nõuded kandidaadile: 
korrektsus, kohusetundlikkus, 
samuti valmisolek õppida uusi 
oskusi. Saada oma soov koos 
CV-ga jyrimartin@gmail.com, 

lisainfo tel +372 503 6838.

Aldar Marketi Simuna kauplus 
otsib kaupluse juhatajat ja 

klienditeenindajat.   Töökoht on 
Simunas. Info 5556 7339, 

e-posti aadress info@aldar.ee.

Aru Grupp võtab tööle 
tööstusseadmete automaatiku. 

CV saata info@arugrupp.ee. Info 
telefonil +372 503 9544.

Tööd saab trimmerdaja. 
Töökale mehele võimalik 

aastaringne töö. 5360 0003.

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

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.

Pakun tööd ehitajale Tapal. Tel 
5629 8738, info@palmegrupp.ee.
Vajame kiiresti kohusetundlikku 
kohalikku kojameest Väike-Maar-
jasse. Tel 503 4219.

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

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Ostan autosid. 5357 7108.

Sõidukite kokkuost parima hinna-
ga. Tel 5693 2565.

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

Tõrma küla Lääne-Virumaal tä-
histab oma 800. aastapäeva
10. augustil kell 14 Tõrma Vanaküla 
kivi juures. Kaasa piknikukorv. Info 
515 6765 või marge.kruusimagi@
gmail.com.

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.

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.

A-Toru, santehnilised tööd. 
5332 4749.

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

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

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. 5558 3686.

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983.

Korstnapühkija. 5560 4046.

Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Tel 
5664 4440.

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

Paigaldame tänavakive. 
5458 9048.

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

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

JP EHITUSGRUPP

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

Salvkaevude kaevamine, pu -
has tamine, süvendamine ja re -
mont. Rõngaste vahetamine. 
5840 0240.

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

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

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.

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

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

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.

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

Teeme kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. 5330 5970.

Kahekuune kassipreili soovib leida 
hoolivat kodu. Tel 5343 3556.

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

OÜ Talumunad müüb kolmapäe-
val 7. augustil Lääne-Virumaal 
bussipeatustes 4-kuuseid domi-
nandi tõugu noori munakanu. 
Hind 7 ¤ tk. 9.15 Jäneda, 9.30 
Lehtse, 9.45 Tapa turg, 10.00 Tam-
salu, 10.15 Väike-Maarja, 10.45 
Rakke, 11.00 Simuna, 11.15 Laekve-
re, 11.25 Muuga, 11.40 Roela, 11.55 
Viru-Jaagupi, 12.10 Pajusti, 12.30 
Tõrma, 13.00 Viru-Nigula, 13.20 
Kunda turg, 13.35 Essu, 13.40 Hal-
jala, 13.55 Aaspere, 14.10 Kadrina. 
Tellimine ja info telefonil 513 4768, 
www.talumunad.ee.

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 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 elektripliidid, sügavkülm-
kirst 250 l, 7 sahtliga sügavkülm-
kapp AEG, külmkapid pluss- ja 
miinusosaga, uued mallid. Kaup 
korralik. Tel 506 9814, 517 5480.

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 ¤. Ve-
du. Tel 506  8501.

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

Ostan vanu fotosid ja post-
kaarte kuni aastani 1945 (koha- 
ja linnavaated, sündmused jm). 

Pakkuda võib ka mulksuga 
kohvikanne ja muud vanavara. 

Tel 5812 8287.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

KASUTATUD ASJAD

Vanakraami ja kila-kola ost. 
5396 0504.

Müüa rootorniiduk, pealsepurusti, 
kartulisaputi, kartulipanija,  tõstuk 
KUN ja ader T-25-le, kühvel, trei-
lerhaagis, k-v 3500 kg,  täisvinta-
der 2 hõlmaga, põllurullid, suur si-
lo-heinakorjekäru,  randaal, sügav-
kobesti, lohisti, looreha, T-25, 
T-40 AM 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 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.

Sinu mälestus meil 
hinges elab, sinu hääl 
veel kõrvus kõlab.

Mälestame endist töökaaslast 
ning head ja toredat 

naabrimemme 

RAISSA ŠVATŠOVAT
Avaldame kaastunnet

lähedastele.

Mälestavad Ruth ja Tiit.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ene Augasmägile perega kalli 

ema ja vanaema
EVI-ANETTE BIRGI

lahkumise tõttu.

Kaastunnet avaldab Tapa 
päevahoiu meeskond.

Südamlik kaastunne teile, 
Marina, Tiia, Piia ja Andrei 

peredega, kalli 
URMAS PIKKERI

kaotuse puhul.

Teele ja Priit

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ellile ja lastele kalli 

abikaasa ja isa
ANTS BRAUSTI

surma puhul.

Rakvere hooldekodu pere

Avaldame kaastunnet Marinale 
lastega elukaaslase ja isa
URMAS PIKKERI

kaotuse puhul.

Perekond Vinkel

Avaldame sügavat kaastunnet 
Enele, Reneele ja Ruudile kalli 

ema, vanaema ja abikaasa 
EVI-ANETTE BIRGI

surma puhul.

Hilja, Merle ja Arne perega

Mälestame sõpra ja kolleegi. 
Avaldame kaastunnet lähedastele

URMAS PIKKERI
kaotuse puhul.

Kaupo perega

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ellile laste ja lastelastega armsa 

abikaasa, isa ja vanaisa
ANTS BRAUSTI

kaotuse puhul.

Leinab Maimu perega

Avaldame sügavat kaastunnet 
Tiiale armsa isa

URMAS PIKKERI
surma puhul.

Made, Kati, Kristi, Pille, Tiina, 
Anneli, Eve, Kerli, Liina

Südamlik kaastunne Andreile 
lähedastega kalli

URMAS PIKKERI
kaotuse puhul. 

Raviltos OÜ

Südamlik kaastunne lähedastele 
KATRIN VASEMÄGI

kaotuse puhul.

Rakvere New Yorkeri tüdrukud

Südamlik kaastunne Antsule 
perega kalli ema, ämma, 
vanaema ja vanavanaema 

SALME LEHE
surma puhul.

Klassikaaslased 18. lennust

Avaldame kaastunnet Toomas 
Tuttelbergile ema

SILVIA TUTTELBERGI
kaotuse puhul.

Kolleegid Rakvere haigla 
IT-osakonnast

Avaldame kaastunnet Antsule 
perega ema, vanaema, 
vanavanaema ja ämma 

SALME LEHE
kaotuse puhul.

Maie, Olev, Kalju, Peeter

Avaldame kaastunnet Toomasele 
ja Katrinile perega kalli ema, 

ämma ja vanaema
SILVIA TUTTELBERGI

kaotuse puhul.

RH labori kollektiiv

ENE KALLAST
Langetame pea ja mälestame 

endist õpetajat. 
Sügav kaastunne lähedastele. 

Sõmeru põhikool 

Mälestame kallist naabrimeest 
URMAS PIKKERIT

Sügav kaastunne Marinale ja 
laste peredele. 

Ants ja Anu peredega

Su elutahe lõpuks väsis 
ja suvetuultes murdus elupuu ...

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab …

Ajajõgi voolab, lõpeb leinatee,
kuid ema süle sooja sa tunned kaua veel ... 

Su tugev elutahe väsis.
Saab igaüks meist 
kingituseks aja, 
ta kestvust keegi 
meist ei tea ...

Elutee sul katkes äkki, 
liiga karmilt kustus see.

ADOLF JUURMANN
Sügav kaastunne Antoniinale ja Sirjele peredega

abikaasa, isa, vanaisa kaotuse puhul. 

Leonora, Martin, Elvi, Kersti, Milvi, Heino

Südamlik kaastunne kõigile lähedastele kalli 
ADOLF JUURMANNI

kaotuse puhul.

Aksel, Rita, Enn

Südamlik kaastunne Enele, Sigritile ja Anderole 
armsa ema ja vanaema
EVI-ANETTE BIRGI

surma puhul.

MTÜ Virumaa Tugiteenused kollektiiv

Mälestame kauaaegset naabrit
ADOLF JUURMANNI

Avaldame kaastunnet Antoninale.

Majanaabrid

Sügav kaastunne Andrei perele
URMAS PIKKERI

kaotuse puhul.

Naabrid Aadlipesa teelt: perekonnad Viisu, Korka, 
Metsmaker, Aunapuu, Pajula, Soon ning Valve ja Ilse

Mälestame head naabrimemme
RAISSA ŠVATŠOVAT

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Simuna Allee 9 majarahvas

Südamlik kaastunne Vallile, Antsule, Kerlile, 
Romale ja Hannesele kalli 

KIRSTI LICHT-BONDARENKO
kaotuse puhul.

Ülle, Aivar ja Alli

Kallis õeke ja sinu lapsed Andrei, Tiia, Piia peredega, 
tunneme siiralt kaasa abikaasa, isa ja vanaisa

URMAS PIKKERI
lahkumise puhul.

Õde Sveta, Anne peredega
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