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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 möbleeritud 4-toaline 
korter Kundas. Korterit 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.

Soovime osta maja Rakveres või 
talukoha lähiümbruses (30 km 
raadiuses). Eelistatud Tamsalu 
piirkond. Võib pakkuda ka suure-
mat korterit (3 või enam tuba). 
Võib vajada remonti. 5823 5427.

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

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

Müüa kuivi küttepuid. Tel 
5554 6093.

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

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

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

Aru Grupp võtab tööle 
trepidetailide lihvija. Võimalik 

väljaõpe kohapeal. Eeldame 
korrektsust ja töötahet. Pakume 

head töötasu. CV saata 
info@arugrupp.ee. Info telefonil 

329 5640.

Ettevõte otsib oma meeskonda 
survepesu autojuht-operaatorit. 

Vajalik C-kat olemasolu. 
Tel 5194 4298.

Art Hotell pakub tööd pere naine-
toateenindajale. Lisainfo tel 
323 2060, hotell@artcafe.ee.

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

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

Tootmiskontsern Tricor ootab oma 
meeskonda kohusetundlikke 
kaugsõiduautojuhte. Töö Saksa-
maal ja Saksa töölepingu alusel, 
hea palk, pension jt sotsiaalsed 
garantiid; uued (2019. a) Scania ja 
Dafi veokid; vast valminud baas 
juhtidele jpm. Koormad valdavalt 
eellaetud ja rihmutatud, mistõttu 
sobib töö igas vanuses ja vormis 
juhtidele. Juhi elukoht pole tähtis. 
Rohkem infot 5349 6810, www.
heragroup.eu.

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

Transpordifirma võtab tööle re-
mondilukksepa, kelle tööülesan-
neteks on veoautode ja haagiste 
remont ning hooldus. Töökoht 
asub Kadrinas. Täpsem info tele-
fonil 564 0303.

Teeme ehitus-, remondi-, 
paigaldustöid. Samuti sise- ja 
välistöid. Helistage, kui saame 

teile abiks olla. 511 6641.

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6. 

Tel 322 3046, külmik. 
Matuseabi 24 h. 516 1480.

Katlasüsteemide, torustike, 
soojusvahetite, radiaatorite jt 
seadmete keemiline läbipesu, 

puhastus; torutööd.
Teenus üle Eesti. Küsi palun 

hinnapakkumist. Tel 5268 498, 
info@gersamia.ee, 
www.gersamia.ee.

A-Toru, santehnilised tööd. 
5332 4749.

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

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

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

Elektritööd. 5349 5632.

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

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.  Puur-
kaevude ja veevarustuse raja mi-
ne.  Baltipuurkaev.ee, tel 521 7415, 
504 2999.

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

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5679 3951.

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

Veo- ja kolimisteenus. Tel 
506 1547.

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.

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

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.

KV Bänd – tantsumuusika igale 
eale. Tel 521 1269.

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

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

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 ¤), 
kaminapuude jäägid 60 l võrkkotis 
(3 ¤), alustel puitbriketti (960 kg, 
175 ¤) ja pelletit (975 kg, 195 ¤). 
Vedu. Tel 523 8503, 433 3130.

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.

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

Müüa soodsalt Ford Focus (1,6; 74 
kW, autom, 2007). Tel 5342 5932.

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.

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

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

KASUTATUD ASJAD

Ostan veneaegseid ja vanemaid 
raamatuid, tehnikaajakirju, raha-
sid, ordeneid, rinnamärke, vimp-
leid, heliplaate, fotosid, kellasid, 
fototehnikat, raadio, taskunuge, 
lauanõusid, ehteid ja muid 
esemeid. Kõik vana huvitab. Tel 
5872 5458.

Täname südamest kõiki, 
kes meile Taimo Hanga
lahkumisel kaasa tundsid ja 
toeks olid. 

Lähedased

Las küünlavalgus 
mälestusi paitab
ja kaotusvalu 
leevendada aitab.

Elu on laul, 
on habras ta viis,
heliseb hetke ja 
vaibub siis ...

Elu on kui 
tundmatu tee,
iial ei tea, 
millal lõpeb see ...

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

Olgu vaikne tuulekohin 
unelauluks sinule ... 

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega ...

Tasa, tasa seiskus su päevade kell,
hinge jääb valu ja mälestus hell … Kallis Liia, oleme sinuga, kui 

saadad manala teele oma 
armsa abikaasa

KARL BAUMANNI
Avaldame kaastunnet lastele 

peredega.

Naisansambel

Tunneme südamest kaasa 
Lembitule lähedastega kalli

MADIS ELLAMAA
kaotuse puhul.

Gunnar ja Margit peredega

TEET MÖLLITS
Mälestame unustamatut sõpra 

ja naabrimeest. Avaldame 
sügavat kaastunnet kõigile 

lähedastele.

Rae, Mare ja Raivo

Kallis Milvi, sügav kaastunne 
armsa tütre

EVE RÕIVASE
kaotuse puhul.

Mai, Ahto, Anne, Maris, Vello

Südamlik kaastunne Milvile 
kalli tütre

EVE RÕIVASE
kaotuse puhul.

Naabrid Sirje, Tiiu, Terje, Häli 
ja Eda

EDA ROOTS
Sügav kaastunne Leale lastega 

kalli ema, vanaema ja 
vanavanaema kaotuse puhul.

Eva, Mare lastega

Mälestame head sõpra

MADIS ELLAMAAD
Südamlik kaastunne 

lähedastele.

Silver ja Anne-Ly vanemate ja 
vanavanematega

Mälestame kallist õetütart

EVE RÕIVAST
15. V 1961 – 12. VIII 2019
Südamlik kaastunne emale.

Maudi ja Arvo

EVE RÕIVAS
Südamlik kaastunne Milvile 
kalli tütre ja Maudile õetütre 

kaotuse puhul.

Eda ja Karli

HELGI SUURKAEV
Sügav kaastunne Ainile ema 

kaotuse puhul.

Kadrina keskkooli vilistlaskogu

Avaldame kaastunnet Reinule 
lähedastega kalli ema

LINDA MURSI
kaotuse puhul.

Perekond Siim

Mälestame naabrimeest ja 
avaldame kaastunnet Jutale 

perega armsa
ARVO JAAKSONI

surma puhul.

Aime ja Ennu

Kallid Tiina ja Erle perega, minu 
sügav kaastunne abikaasa ja isa

TEET MÖLLITSA
kaotuse puhul.

Peresõber ja endine 
töökaaslane Maire

Südamlik kaastunne Jutale 
lähedastega abikaasa, 

isa ja vanaisa
ARVO JAAKSONI

surma puhul.

Helle, Krista, Valve, Velda, 
Viivi, Tiiu, Juta V.

Südamlik kaastunne lähedastele
TEET MÖLLITSA

kaotuse puhul.

Perekond Silvere

Kallis Ene, meie siiras 
kaastunne armsa ema
VIRVE LEPIKSOO

lahkumise puhul.

Klassikaaslased Väike-Maarja 
gümnaasiumist

Avaldame kaastunnet Jutale 
lastega armsa abikaasa ja isa 

ARVO JAAKSONI
kaotuse puhul.

Jaan ja Milvi, Toomas ja Anne

Avaldame kaastunnet omastele
TIIT MÖLLITSA

surma puhul.

Perekond Uustal Tobia külast

Südamlik kaastunne Jutale 
armsa abikaasa

ARVO JAAKSONI
kaotuse puhul.

Endised kolleegid Põlulast

Südamlik kaastunne Aimele, 
Avele, Ardile ja Urmasele kalli 

venna ja onu
VELLO REBASE

surma puhul.

Energia pst 8 majarahvas 

Südamlik kaastunne Mariele, 
Lembitule ja lastele kalli 

poja ja isa
MADIS ELLAMAA
ootamatu surma puhul. 

Asta ja Vello

Hüvasti, sõber
MADIS ELLAMAA
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Perekond Toomingas

Mälestame alati sõbralikku 
töökaaslast

KARL BAUMANNI
Avaldame kaastunnet omastele.

Tõnu ja Rein

Südamlik kaastunne, 
kallis Ain, armsa ema

HELGI SUURKAEVU
kaotuse puhul. Oleme neil 

hetkedel sinuga.

Rakvere Lionsi klubi

Südamlik kaastunne Dianale 
lastega

MADIS ELLAMAA
kaotuse puhul.

Töökaaslased AS-i Rakvere 
Haigla kirurgiaosakonnast

Mälestame sõbralikku ja 
abivalmis

ARVO JAAKSONIT
Avaldame kaastunnet
abikaasale ja lastele.

Hembo ja Endla

Südamlik kaastunne Tiinale 
abikaasa

TEET MÖLLITSA
surma puhul.

Naabrid Helle ja Arvi

Las küünlavalgus
mälestusi paitab
ja kaotusvalu 
leevendada aitab.

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

Mis värvi on viimane meri?
Nüüd siis sedagi tead.
Sina vaikid.
Igaüks ise seda nägema peab.

(M. Sepling) 

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

Avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele kalli
ARVO JAAKSONI

kaotuse puhul.

Vinni vallavolikogu ja vallavalitsus

Avaldame kaastunnet Marele lähedastega kalli 
abikaasa, isa ja vanaisa

PEETER KOTIESENI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Rakvere haigla siseosakonnast 

ARVO JAAKSON
Mälestame keskerakonna asutajaliiget ning 

Lääne- ja Ida-Virumaa piirkondade kauaaegset 
koordinaatorit. Avaldame sügavat kaastunnet 
abikaasa Jutale, lastele Janele, Allanile ning 

tütrepoeg Oskarile.

Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna juhatus, Vinni 
osakond, Lääne-Virumaa seenioride kogu juhatus

Avaldame sügavat kaastunnet Marele kalli abikaasa, 
poegadele Gunnarile ja Gerdile peredega isa ja vanaisa

PEETER KOTIESENI
surma puhul.

Elle, Maret ja Jaan peredega

Avaldame sügavat kaastunnet Ainile ema
HELGI SUURKAEVU

surma puhul.

Kadrina Saunaklubi

Lahkus meie kallis poeg ja isa
MADIS ELLAMAA

Leinavad vanemad ja lapsed.

Urni muldasängitamine laupäeval, 17. augustil kell 11 
Rakvere Linnakalmistule.

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis
EVE RÕIVAS

15. V 1961 – 12. VIII 2019

Leinavad lähedased.

Ärasaatmine laupäeval, 17. augustil kell 9.30 
Rakvere leinamajast Kunderi 6a. 

Palume pärgi ja kimpe mitte tuua.

Südamlik kaastunne teile, Ain, Mihkel ja Viivika, kalli
HELGI SUURKAEVU

kaotuse puhul.

Kadrina vallavolikogu ja -valitsus
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