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Ostan suurusjärgus 100 m2

garaažiboksi. Asukoht Rakvere 
ning selle ümbrus 20 km 

raadiuses. 5394 8017.

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

Müüa 2 t kesklinnakorter (Rohu-
aia 22; 48,3 m2, 1. k). Hea inves-
teering! 5394 9361.

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

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

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 4-toaline möbleeritud 
korter Kundas. Korteri võib osta 
nii mööbliga kui ka ilma. Info tel 
523 7690.

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

Ostan maad. 529 3609.

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.

Elektritööd. 5349 5632.

Ehitus- ja remonditööd. Töö kiire 
ja korralik. Hinnad kokkuleppel. 
Vajadusel aitan transpordiga. 
517 1656.

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

A-Toru, santehnilised tööd. 
5332 4749.

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. 5558 3686.

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

Korstnapühkija. 5560 4046.

Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Tel 
5664 4440.

Maaküttetorustiku puurimine
kitsastes tingimustes. Projekt ja 
konsultatsioon hinna sees. 
Puurkaevude ja veevarustuse 
rajamine. Baltipuurkaev.ee, tel 
521 7415, 504 2999.

Parandan koldeid, korstnaid. Teen 
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740.

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

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

Tänavakivide paigaldus, piirdeae-
dade ehitus. Tel 5639 1093.

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.

KV Bänd – tantsumuusika igale 
eale. Tel 521 1269.

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

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

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

Paakautod (8 m3 ja 4,2 m3) tüh-
jendavad settekaeve ja välikäim-
laid. Tel 5194 4298, 5381 9930.

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.

Tantsuks mängib Kalevband + õh-
tujuht. Tel 518 5318.

Teeme kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. 5330 5970.

Viru Peekon OÜ on tänapäevane 
seakasvatusettevõte Kadrina 

vallas Lääne-Virumaal. Võtame 
tööle Kallukse farmi (end. Ruiksi 

sigala) farmitöölise (talitaja). 
Korralik farm, hea seltskond, 
eluterve õhkkond, normaalne 

palk, lisatasu heade töö-
tulemuste eest. Võimalik 

elamispind (korter Vohnjas). 
Kontakt: mob 506 8365, e-post 

info@virupeekon.ee.

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

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

OÜ Koduhooldus pakub tööd 
puhastusteenindajale Kadrinas. 
504 1032 ja 5190 3859.

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

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

Vajame pindude (4 pakki) saagijat
ja lõhkujat. Tel 5198 5371, 
324 5148.

Ehitusettevõte OÜ NOWAP võtab 
tööle ehitustöölisi. 551 5789.

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

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

Inglise keele vestluse kiirkursus
(20 tundi, vajadusel jätkame) 
algajatele, taasalustajatele 
Tsentrumis Koidula 1 al E, 9.09; 
T, 10.09 ja N 12.09 kella 18–19.30. 
Hind 60 ¤ sisaldab õppematerjale. 
Reg 5566 1419.

Müüa soodsalt küttepuid (too-
res hall lepp). Tel 5853 0124.

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

Müüa kuivi küttepuid. Tel 
5554 6093.

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

Müüa küttepuid. Tel 529 4838.

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

Müüa kuivi lepapuid Viru-Jaagpis, 
42 ¤ ruum. 5850 7625.

Müüa kuivi küttepuid. Tel 
527 9361.

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

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

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

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

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

Soovin osta 500–600 ¤ eest
roller auto. Tel 5617 1721.

Ostan autosid. 5357 7108.

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

Ostan kartulivarreniiduki, saputi, 
äkke, vaoajaja ja traktori. Tel 
5362 0111.

Salumaa OÜ ostab teie teravilja. 
Kiire vedu ja maksmine. Info 
5637 9375, salumaatartu@gmail.
com.

Memento Rakvere Ühing 
annab teada, et väljasõit 

Pilistverre toimub 23. aug kell 11 
(buss Rakvere bussijaama 

taguses parklas).

VIRMA PUBIS 23. augustil Parve-
poisid ning retrodisko, 24. augustil 
Elumees ning retrodisko. Pärast 
kella 22 pilet 5 ¤.

23. augustil kell 19 Kadrina kirikus 
muusikaõhtu “Pidulik ja romantili-
ne – trompet ja orel”. Mängivad 
Priit Rusalepp (trompet) ja Külli 
Erikson (orel). Sissepääsul vaba 
annetus.

Müüa täite- ja ehitusliiva, 
mulda, kruusa ja killustikku. 

Tel tööpäeviti 324 1818.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilauda. 

Laudade värvimine. Vedu üle 
Eesti. Tel 528 2268.

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

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

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

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

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.

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

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

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

(V. Osila)

Unehõlma süda vajus, 
mälestused, hellad, 
maha jäid.

Lähed teele, 
kaugele teele, 
kus on taevas 
toetunud veele ...

Valge päeva on varjanud 
mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda, 
raske kaotuselein.

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

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie isa, vanaisa, vanavanaisa

UUNO RAMMO

Leinavad lähedased.

Ärasaatmine kolmapäeval, 
21. augustil kell 13 Rakvere 

leinamajast Kunderi 6a. 
Palume pärgi ja kimpe mitte 

tuua.

Südamlik kaastunne Marekile 
perega kalli

MIHHAIL RÜNDI
kaotuse puhul.

Kolleegid Tapa kiirabist

Kallis Kaja perega, tunneme 
kaasa armsa

KAIDI SULA
lahkumise puhul.

Mariza perega 

Mälestame kauaaegset 
majaelanikku

VAIKE TOOMI

Tapa Turu tn 14 majaelanikud

Mälestame 

VILLU RAUDSEPPA
Avaldame kaastunnet 

lähedastele. 

Võhu küla elanikud, Malle ja 
Madis

Mälestame armast klassivenda 
ja avaldame südamlikku 
kaastunnet Kristjanile ja 

Vahurile armsa isa

TIIT SAAREMETSA
kaotuse puhul. 

Kadrina keskkooli 17. lend ja 
klassijuhataja Eda

Südamlik kaastunne tütrele, 
emale, õdedele ja 
vendadele kalli

KAIDI SULA
kaotuse puhul.

Ene, Toivo, Tiivo, Ivi, Eno, Elen

Südamlik kaastunne 
lähedastele

KAIDI SULA
kaotuse puhul. 

Mälestavad Anneli ja Ume.

Mälestame head kooliõde 
MAIE AASAT

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele.

Kooliõed ja koolivennad 
Põdruse kooli päevilt 

Avaldame sügavat ja siirast 
kaastunnet Kadrile ja Tõnisele 

armsa ema ja vanaema 
VIIVE POSTI
kaotuse puhul. 

Malle ja Arvi, Maris ja Mihkel 
peredega

Avaldame kaastunnet Tõnisele ja 
Kadrile lastega kalli ema ning 

vanaema
VIIVE POSTI

surma puhul.

Valdis ja Aivar peredega

Mälestame head naabrinaist
VIIVE POSTI

Avaldame kaastunnet omastele.

Agu ja Kalle

Avaldame kaastunnet Jutale 
perega kalli

ARVO JAAKSONI
surma puhul.

Eike ja Kalev perega

Avaldame kaastunnet 
Rita Rammole lastega 

kalli isa ja vanaisa
UUNO RAMMO

kaotuse puhul.

Kadrina keskkooli pere 

Südamlik kaastunne 
Juta Jaaksonile perega
ARVO JAAKSONI

kaotuse puhul. 

Kunda kooli 1983. aastal 
lõpetanud a-klass

Mälestame kauaaegset naabrit
IIVI JAANISTET

Avaldame kaastunnet lastele ja 
lastelastele peredega.

Perekond Geidik

Sügav kaastunne 
Rita Rammole isa

UUNO RAMMO
surma puhul. 

MTÜ Neeruti Selts

Sügav kaastunne, kallid Merli ja 
Gerli peredega, kalli
ELVIIRA PAVELI

surma puhul. 

Marika perega

Kallist klassiõde
KRISTA ROSSMANNI

leinab ja avaldab kaastunnet 
tütardele ja lähedastele 

Viru-Jaagupi keskkooli 1. lend.

Kallis Vilma laste ja 
lastelastega, avaldan kaastunnet

KAIDI SULA
kaotuse puhul. 

Tädi Aino

Südamlik kaastunne Kristjanile ja 
Vahurile kalli isa

TIIT SAAREMETSA
kaotuse puhul. 

Mare, Kersti, Maija, Naima, Sirje, 
Mare, Sirje, Sveta, Erika, Kai

Avaldame sügavat kaastunnet 
Vilmale lähedastega kalli

KAIDI SULA
surma puhul. 

Liina perega

Südamlik kaastunne Reinule 
lähedastega

LINDA MURSI
kaotuse puhul.

KÜ Tuleviku

Kaastunne lähedastele
EDA ROOTSI
lahkumise puhul.

Kauaaegsed naabrid ja 
naabrilapsed Kadi, Aare, 
Reene, Reigo ja Romet

Avaldame südamlikku 
kaastunnet omastele

KAIDI SULA 
kaotuse puhul.

Raili ja Toomas lastega

Mälestame majanaabrit
KARLA KUKKE

Südamlik kaastunne lähedastele.

Lai 15a elanikud

Avaldame kaastunnet 
Ritale kalli isa

UUNO RAMMO
kaotuse puhul.

Kadrina keskkooli 
algklassiõpetajad

Meenutame oma armast ema, 
vanaema ja vanavanaema

LEIDA TRUUD
20. VIII 1924 – 4. IV 2006
tema 95. sünniaastapäeval.

Kolm järeltulevat põlvkonda

Peeglis virvendab möödunud aeg ... 
Jäävad kaunid hetked ja mälestused.

Aeg seda kaotust ei kustuta eal, 
süda sind ikka meeles peab ...

Kõik seni on lapsed, kui elavad emad,
ja saatuse poolest rikkad on nemad.
Kõik seni on lapsed.
Kui tusase taeva all tuleb meil püsida
ja polegi inimest, kellelt küsida,
sest vastus on vaikuse lõputus laotuses
ja eneseleidmise valusas kaotuses.
Kõik seni on lapsed. 

(O. Saar) LAURI TAMME 
18. VIII 1989 – 30. V 2015 

TRIINU ALAK 
20. VIII 1989 – 30. V 2015

Mälestame kalleid 30. sünniaastapäeval.

Perekonnad ja lähedased

Kurbusega teatame, et lahkus meie kallis abikaasa, 
ema ja vanaema

LEENI SIRELPUU
3. IV 1948 – 18. VIII 2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine laupäeval, 24. augustil kell 14 
Pärnamäe krematooriumist.

Teatame sügava kurbusega, et lahkus kallis
IIVI JAANISTE (SÜND. JERVSON)

Leinavad lapsed peredega.

Ärasaatmine laupäeval, 24. augustil kell 10 Ao kabelist.
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