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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.

Anda üürile möbleeritud 2-toal 
mug korter Rakveres Küti tn. Üür 
190 ¤ + kommunaalid. Info 
527 0058.

Müüa 2 t korter Sõmerul Tiigi tn 
(57,4 m2, 2 tuba, 2. k, ahik, aiaosa 
+ kasvuh). 5394 9361.

Müüa  2 t korter Kundas Mäe 13 
(3. korrus, trepikoda lukus, parki-
misvõimalus). Hind 5000, võima-
lus tingida. Kiire! Tel 5814 9203.

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

Müüa k m 2-toaline korter Näpil. 
Tel 527 5026.

Müüa tipp-topp 1-toal korter Rak-
veres (2. k, 28,6 m2, mad kulud). 
Helista 5394 9361.

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 maad. 529 3609.

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.

Müüa küttepuid. Tel 529 4838.

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

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

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.

Tööd saab trimmerdaja. 
Töökale mehele võimalik 

aastaringne töö. 5360 0003.

Ettevõte otsib oma meeskonda 
survepesu autojuht-operaatorit. 

Vajalik C-kat olemasolu. 
Tel 5194 4298.

Vajame al septembrist kojameest
Rakveresse. Tel 503 4219.

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

Firma pakub tööd veoautojuhile. 
Info 5554 7177.

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

Tööd saab üldehitaja Soomes 
paarimehe või brigaadiga, vaja -
lik eelnev töökogemus. Tel 
5676 5455, 5671 6466 või cv@
staffrental.eu.

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

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

Ostan murutraktori. Tel 
5382 2006.

Ostan traktori ja põlluriistu. Tel 
5613 1000.

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.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Ostan autosid. 5357 7108.

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

Alates septembrist tantsuõhtud 
igal laupäeval Katariina Keldris. 

7.09 ans Talent, 14.09 
Tauri Anni.

17. augustil kell 19 esineb Kadrina 
kirikus šveitsi duo Verena Steffen 
(flööt) ja Olivier Eisenmann (orel). 
Kavas baroki- ja romantismiajastu 
muusika. Sissepääsul annetused.

VIRMA PUBIS 16. august, eriüritus 
“Made in Brazil” ning retrodisko, 
17. august, Topeltmäng ning retro-
disko. Pärast kella 22 pilet 5 ¤.

Arli Puukool müüb viljapuid, mar-
japõõsaid, maasika-, vaarika-, 
mustika-, viinapuutaimi, roose, 
hortensiaid ja muid püsikuid K, 
14.08 Tapa turul 9, Rakvere turul 
10.30, Tamsalus 12.30, V-Maarja 
Coopi parklas 13.15, Rakkes 14, Si-
munas 14.30, Laekveres 15. Info 
518 8465, www.arlipuukool.ee.

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.

2 töömeest teevad sise-, välis-
ja üldehitustöid. Parandame 

korstnaid ja küttekoldeid. 
Tel 5825 4076.

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

A-Toru, santehnilised tööd. 
5332 4749.

Elektritööd. 5349 5632.

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

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. 5558 3686.

Korstnapühkija. 5560 4046.

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983.

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

Puur- ja küttekaevude puurimine; 
pumpade, rauaeraldusfiltrite ja  
septikute paigaldus; vee-, kaevu-, 
kanalisatsioonitööd. Tel 521 7415, 
www.baltipuurkaev.ee.

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

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

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

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

Pikaajaline kogemus järgmistes 
valdkondades: eri katusekattema-
terjalid ja -tööd, üldehitustööd, si-
seviimistlustööd, pleki kantimine, 
vihmaveesüsteemid, paigaldus, 
fassaaditööd, terviklahendused. 
Kontakt Tõrmas 325 1730, 508 
8497, Toomas; info@tpplekitood.
ee; www.tpplekitood.ee.

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.

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

Teeme kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. 5330 5970.

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 põranda-, voodri- ja 
ehituslaudu. Eri laiused.

Vedu tasuta. Tel 506 4651.

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa sise-, välisvoodri- ja 
põrandalauda (eri profiilid, parim 
hind). Veovõimalus. Tel 513 2021, 
voodrilaud.ee.

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 ¤. Ve-
du. Tel 506  8501.

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

Ostame saarepalki. Info tel 
508 8826.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

KASUTATUD ASJAD

Ostan nõukaaegseid naiste 
ehteid – kaelakeed, sõled, prossid, 
sõrmused, käevõrud, kellad jne. 
Huvitavad ka raamatud, serviisid, 
karpidega lusikad, vaasid ja muud 
esemed. Tel 5639 7329, Liina.

Mul oli aeg ja ma läksin siit, 
meie vahele jäi salaniit.
Tundke ära tuul, milles tulen taas, 
tema sosinais jään teid valvama ...

Saab igaüks meist 
kingituseks aja, 
ta kestust keegi 
meist ei tea ...

Sind leinama jääb kodumaja, 
igatsema koduõu ...

Unehõlma süda vajus, 
mälestused, helged, maha jäid.

Las küünlavalgus 
mälestusi paitab 
ja kaotusvalu 
leevendada aitab.

MADIS ELLAMAA
Avaldame südamlikku 

kaastunnet Marile ja Lembitule 
kalli poja ootamatu 

surma puhul. 

Aime, Mait, Maire, Enn

Mälestame alati 
elurõõmsat ja abivalmis

MADIS ELLAMAAD
Südamlik kaastunne Mariele, 

Lembitule, tütardele 
Merilile ja Merlile.

Kristin ja Reet peredega

Kallis Malle, meie siiras 
kaastunne sulle ema

HILLA GORMOLEVI
surma puhul.

Sinu klassikaaslased

Meie südamlik kaastunne 
Gerdile perega kalli

PEETER KOTIESENI
kaotuse puhul. 

Kolleegid OÜ-st Pintlex

Südamlik kaastunne 
isale, Enele, Martinile ja 

Kasperile armsa

VIRVE LEPIKSOO
surma puhul.

Heili, Heimar ja 
Kaida peredega

Südamlik kaastunne Einole, 
Enele, Kasperile, Martinile 

armsa abikaasa, ema ja 
vanaema

VIRVE LEPIKSOO
surma puhul.

Anne, Aado, Aarne

Südamlik kaastunne 
Ain Suurkaevule kalli ema

HELGI SUURKAEVU
kaotuse puhul.

Töökaaslased Rakvere haiglast

Südamlik kaastunne Ellenile ja 
Taunole perega abikaasa ja isa

TAIMO HANGA
kaotuse puhul.

Laine, Arvo, Pille

Südamlik kaastunne Mariele, 
Lembitule ja lastele kalli 

poja ja isa
MADIS ELLAMAA

kaotuse puhul.

Perekonnad Inno ja Mäemets

Mälestame sõbralikku ja 
abivalmis naabrit

MADIS ELLAMAAD
Sügav kaastunne tütardele, 

emale ja isale.

Enn ja Leili, Toomas ja Valdo 
perega

Mälestame kauaaegset naabrit
ÕIE ASTURIT

Majarahvas

Veel kõrvus su häält ja naeru, 
veel tuba on soe su sammudest praegu.
Sa jõudsid nii palju ja uskusid homset, 
kuid avanes värav – sind kutsuti ära –
ja siis jäi maha su valgust ja sära.
Nüüd inglid sind hellalt hoiavad süles, 
kuid südameis oled ikka me juures.

Seal, kus lõpeb elurada, 
algab mälestuste tee ...

Mälestame armsat sõpra
ARVO JAAKSONIT

Sügav kaastunne abikaasa Jutale perega. 

Marja, Rein, Meeri, Marju, Jaan

Teatame kurbusega, et igaviku teele lahkus meie kallis 
abikaasa, isa ja vanaisa

TEET MÖLLITS
22. IX 1951 – 10. VIII 2019

Leinavad abikaasa ja tütar perega.

Ärasaatmine neljapäeval, 15. augustil kell 11 
Rakvere tavandimajast Kunderi 6a. 
Palume pärgi ja kimpe mitte tuua.

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie 
hea abikaasa, isa ja vanaisa

ARVO JAAKSON
15. VII 1942 – 10. VIII 2019

Leinav perekond

Ärasaatmine kolmapäeval, 14. augustil kell 11 Rakvere 
leinamajast Kunderi tn 6. Palume lilli mitte tuua.

Mälestame head sõpra, kolleegi ja juhti
HENRIK NOVIKUT

13. XII 1943 – 19. VII 2019

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Kaasteelised Tamsalu TERKO päevilt

 
RTX Lines OÜ

otsib oma meeskonda  

BUSSIJUHTE 
Ootame oma meeskonda
sõbralikke ja esinduslikke

bussijuhte, kes annavad endast
alati parima.   

Kandideeri meile tööle, kui
- Sul on tahe töötada bussijuhina
- Sa omad kehtivat D-kat juhiluba
  ja kutsetunnistust 
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik
   ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt 
   (vähemalt B1-tase)
Kandideerimiseks saada CV koos
sooviavaldusega e-posti aadressile
Rakvere@hansabuss.ee või
helista tel 53417533
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