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19. oktoober 2019

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

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6. 

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

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

Veoteenus, ka kolu vedu prügi-
mäele ja kolimine. 506 1547.

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

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/õh-
tujuht/DJ. Tel 5344 9894.

OÜ Estest PR ostab
põllu- ja metsamaad. 

Tel 504 5215, 514 5215.

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

Ostan maad. 529 3609.

Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas, I k 
(44 + 20 m2), II k (28 + 12 m2). In-
fo 5648 6638.

Ostame heas korras talu koos 
maaga. Talu juures võiks olla ve-
si, elekter ja hea ligipääs. Tel 
5196 0187.

Ostan maja Rakvere linna. Võiks 
olla heas korras ja krunt suurusega 
vähemalt 800 m2. Pakkumine teha 
roheniit@gmail.com või 521 2146.

Vahetan Rakveres mug 2-toalise 
korteri (38,7 m2) suurema vastu, 
võib olla 2-toaline. Tel 5388 7749.

Ostan alasi ja pliidi Pioneer kütte-
keha. 5598 0565.

Ostan murutraktori või raideri. Tel 
5613 1000.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

Ostan vanavara ja kila-kola. 
503 1849.

Ostan hea hinnaga võrri-motika ja 
nende osi. 503 1849.

Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Info 5665 4087.

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

Müüa saetud, lõhutud kuivi kütte-
puid (sanglepp, lepp). 5192 4320.

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse
40 l võrkudes. 504 5632.

Müüa kuivi ja märgi küttepuid
(kask, lepp, sanglepp). Koorem 
laotud, vedu tasuta. Müüa ka võr-
gupuud. 518 2665.

Ostame kasvavat võsa, teeme 
teenustööna võsalõikust giljotiini-
ga. 501 2905.

Pikter Grupp müüb 3 m ja lõhu-
tud küttepuid (kõik puuliigid). 
501 3862.

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

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

Müüa katuse-, seina- ja 
sileplekki. Hind al 4 ¤ m2. 

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

Müüa põranda-, voodri- ja 
ehituslaudu. Eri laiused. 

Vedu tasuta. Tel 506 4651.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa kasutatud plastvälikäimlad. 
Tel 506 8501.

Müüa 40 l võrkkottides kamina-
puid (kask, lepp), kaminapuude 
jääke (60 l võrkkotis), alustel puit-
briketti (960 kg) ja pelletit (975 
kg). Vedu. Tel 523 8503, 433 3130.

Kantküla puuhoov müüb prusse, 
laudu, höövelmaterjali ja võrkudes 
30 cm kütteklotse. Tel 515 7603.

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

Müüa haigepõetusvoodi. Tel 
503 6814.

Müüa uued Vallai sõidu-, pakiauto 
ning kerghaagise rehvid. 13–18 tol-
li. Hinnad 25–45 ¤ tk. Tel 510 1219.

Otse tootjalt pakitud kandiline 
puitbrikett (kask, al 170 ¤), paki-
tud turbabrikett (al 135 ¤), 6 ja 8 
mm pellet (al 195 ¤), kivisüsi (25 
kg kotis, 235 ¤/t), klotsid võrgus 
(2,5 ¤). Vedu. Tel 506 8501.

Puiduettevõte Baltic Log Cabins 
OÜ otsib tootmistöölisi. 
Töökoht Väike-Maarjas, 
E–R 8–17. Tel 324 2426.

Kantküla saeveski pakub tööd ke-
tassae operaatorile ja otsamehe-
le. 515 7603.

Roodevälja Uustalu võtab tööle 
traktoristi. Sobival kandidaadil on 
T-kat juhiluba. Töö tänapäevase 
tehnikaga. Kasuks tuleb eelnev 
töökogemus põllumajanduses, os-
kus töötada GPS-seadmetega, tai-
mekaitsetöötaja tunnistus. Info 
5344 5925, gustavmuusikus@
gmail.com.

Vajame puhastusteenindajat ja 
kojameest Kadrinasse. Kiire! Tel 
503 4219.

Vajame talveperioodiks kohu-
setundlikku kojameest Tapale. Tel 
503 4219.

Ostan sõidukeid ja kaubikuid. 
Tel 5309 2650.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Ostan sõidukeid, maastureid, 
kaubikuid. Pakkuda võib igas 

seisukorras (ülevaatuseta, 
remonti vajavaid jne). 

Tel 5565 9595.

Sõidukite kokkuost parima hinna-
ga. Tel 5693 2565.

Ostan auto. Helista julgelt! 100–
2000 ¤. Tel 5632 3142.

Hobuse kõdusõnnik, al 20 kotist 
tasuta vedu. Tel 5351 2654.

Müüa mahedalt kasvatatud toidu-
kartulit “Ando”, “Reet”, “Piret”, 
“Laura” ja “Maret”. Tel 504 6887.

Müüa toidukartulit “Laura”, “Gala” 
ja “Vega”. Kojuvedu. Tel 506 0354.

Müüa Kungla talu kartulit “Laura” 
ja “Gala” Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338.
Ostan igas seisus autosid. 
5357 7108.

Müüa saksa lambakoera kutsikad 
(3 isast ja 2 emast). Kõik mus-
ta värvi. Kontakt: Tiina Floren, 
5650 4449 või info@mustkoer.ee.

Müüa HF-i tõugu ristandmulli-
kaid. Rudi talu. 5567 0246.

NTN Teenused OÜ ostab veiseid 
kombinaati ja elu peale (leh-
mad, mullikad, pullid). Tasume ko-
he, soovi korral sularahas. Tel 
5551 2929.

Ära anda noor keskmist kasvu 
koer, samas pakun merisigu. Tel 
5362 4501.

Vanakraami ja kila-kola ost. 
5396 0504.

Müüa 2 hõlmaga täisvintader, 
pealsepurusti, rasked ja keskmi-
sed põllurullid, kühvel, sügavko-
besti, randaal, rootorniiduk, kartu-
lipanija, treilerhaagis (kv 3500 
kg), T-40AM, T-25, silokorjekäru. 
Tel 516 3405.

Ostan kartulisaputi. Tel 
5664 7558.

Ostan mitmesugust vanavara:
raamatuid, tehnikaajakirju, mööb-
lit, rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, fotosid, kella-
sid, fototehnikat, raadio, tasku-
nuge, lauanõusid, ehteid ja muid 
esemeid. Kõik vana huvitab. Tel 
5872 5458.

Müüa soodsalt toalilli, massaaži-
laud ja -vahendid, õmblusma -
sin, maalid, keraamika, 2 televiiso-
rit (32”), klaas- ja kristallnõusid, 
raamatuid, CD-plaate jpm. Tel 
5563 0177.

Hispaania keel: kutsume teid his-
paania keele kursustele neljapäe-
viti Rakvere kultuurikeskuses. Info 
ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com.

Katariina Keldris tantsuõhtud 
igal laupäeval kell 21. 19.10 
KalevBand, pilet 4 ¤. 26.10 

Kuldne Trio live’is + retromuusi-
ka videoekraanilt, pilet 12 ¤.

Lääne-Viru Pensionäride Liit tea-
tab: 13. nov kell 17 väljub buss, mis 
viib Estoniasse vaatama ooperit 
“Tütarlaps kuldsest Läänest”. 
14. dets kell 11.30 Viljandi Ugalas-
se muusikalile “Once”. Pilet ja sõit 
31 ¤. 4. märtsil kell 17 Estoniasse 
balletile “Tramm nimega iha”. Pilet 
ja sõit 25 ¤. Bussid väljuvad 
bus sijaama tagant parklast. Info 
5682 7860, Sirje. 3. oktoobril al-
gas tervisevõimlemine spordikes-
kuses neljapäeviti kell 10 Maie 
Tamme juhendamisel. Oleme ava-
tud uues asukohas Rakvere sot-
siaalkeskuse lugemistoas kol-
mapäeviti 10–13. Ootame regist-
reerima ja tasuma ka liikmemak-
su. Kontaktid 5855 1886 Sirje, 
5343 8408 Maret.

MTÜ Lääne-Viru Pensionäride 
Ühing teatab: saame kokku Tapa 
kultuurikojas 24. novembril kell 13. 
Kultuuriline meelelahutus, loterii, 
Avoni toodete müük ja õnneloos. 
Suupistete ja joogi saamise võima-
lus. Osavõtust registreerimine 
oma seeniorklubide juures. Pääs-
med saadaval teisipäeviti Rakveres 
Rohuaia 6. Info telefonil 527 8162.

Kadrina kirjandusklubi kutsub hu-
vilisi 24. oktoobril kell 18 kunsti-
klubi vestlusõhtute sarja avaloen-
gule teemal “Millega peab arvesta-
ma kunsti vaatamisel”, lektor Sigrit 
Peets. Oma osavõtust palume 
teatada tel 325 0107 või 
raamatukogu @kadrina.ee, üritus 
on tasuta, toetab LEADER.

Ei enam kõndimas sind teel,
su hääl me kõrvus kõlab veel.
Ei enam naeratust su suul,
vaid vaikses leinas nutab tuul.

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb.

Päike loojus, ei teadnud me,
et sina me juurest oled kaugele teel.

See teadmine, et alati on mindud, 
ei lohutada suuda kurba meelt …

Südamlik kaastunne Rainisele 
armsa isa

ARVIDAS AVINASE
kaotuse puhul.

Töökaaslased Aldar Eestist

MATI MÄGI
Armas Anne Hellmann perega, 
avaldame kaastunnet venna ja 

onu surma puhul.

Milvi, Raimu, Anne, Mati

Lahkus meie kallis isa ja 
vanaisa

ARVIDAS AVINAS
1. VI 1964 – 15. X 2019

Omaksed

Ärasaatmine esmaspäeval, 
21. oktoobril kell 11 

Rakvere tavandimajast

Armas Ragne Savinskaja 
lastega, avaldame kaastunnet 

kalli isa ja vanaisa kaotuse 
puhul.

Lepatriinude rühm 
koos kasvatajatega

Teatame kurbusega, et on 
lahkunud meie kallis

ANTS LÕUN
16. IX 1936 – 17. X 2019

Leinavad abikaasa, lapsed ja 
lapselapsed.

Ärasaatmine 25. oktoobril 
kell 14 Tallinna toomkirikust. 

Palume pärgi mitte tuua.

Mälestame alati sõbralikku

MATI MÄGI
Avaldame kaastunnet 
Mallele ja lähedastele.

Tiia, Niina ja Liia

Südamlik kaastunne Mallele 
kalli

MATI MÄGI
kaotuse puhul.

Haljala päevakeskuse pere

Avaldame kaastunnet Raivole 
kalli venna

ARVIDAS AVINASE
kaotuse puhul.

Liivapritsi OÜ ja 
Tammikus OÜ

Sügav kaastunne lähedastele

MATI MÄGI
surma puhul.

Ellen, Reet ja Inga perega
Armas Asta Joll, 

südamlik kaastunne kalli õe 
surma puhul. 

Helge ja Imbi perega

Kallis Rainis, oleme mõtetes 
sinuga, kui saadad viimsele teele 

oma armsa isa
ARVIDAS AVINASE

Töökaaslased Aldari laost

Südamlik kaastunne Rainisele ja 
Andreasele isa ning Žannale 

elukaaslase
ARVIDAS AVINASE

kaotuse puhul.
Naabrid Evald ja Niina

Mälestame meie endist õpetajat
INGRID LIIVI

Rakvere eragümnaasiumi 
koolipere

Südamlik kaastunne 
Malle Laosile elukaaslase

MATI MÄGI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Haljala 
vallavalitsusest

Südamlik kaastunne Tiiule, 
Annele ja Jutale peredega kalli 

venna ja onu
MATI MÄGI
kaotuse puhul.

Milvi, Heino ja Raul perega

ARVIDAS AVINAS
Siiras kaastunne teile, Rainis ja 

Andreas, isa kaotuse puhul.
Johannes, Maire, Kerli, Kert

MARTA OJAVEE
Siiras kaastunne Annele, Gittale, 
Marisele ja Toivole kalli ema ja 

vanaema lahkumise puhul.
Riina ja Piret

Siiras kaastunne Miretile ja 
Mardole lastega kalli ema, ämma 

ja vanaema 
ILSE PAABU
kaotuse puhul.
Sass ja Kristina

Südamlik kaastunne 
Jutale, Annele ja Tiiule peredega 

kalli venna ja onu
MATI MÄGI
kaotuse puhul. 
Marje perega

Südamlik kaastunne 
Anne Nõgule ema

MARTA OJAVEE
kaotuse puhul.

EELK Rakvere Kolmainu kogudus 
ja õpetaja

ILSE PAAP
Sügav kaastunne omastele.

Ants perega

Südamlik kaastunne lähedastele 
MARTA OJAVEE

kaotuse puhul.
Perekond Pagel

Kallid Marju, Merili ja Kaspar, 
oleme südames teiega, kui 

saadate viimsele teekonnale oma 
kalli vanaema ja vanavanaema

KAARIN ROOSTI
Hannely ja Toivo

Mälestame head sõpra
MATI MÄGI

Raivo, Tiit ja Dave peredega

Avaldame kaastunnet 
Eha Neitole ja Mirtelile kalli ema 

ja vanaema surma puhul. 

Rakvere Kungla lasteaia 
Öökullipere

Mälestame toredat naabrimeest
MATI MÄGI

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.
KÜ Eevako

Avaldame kaastunnet
LUDMILLA VIRRONENI

surma puhul tütrele 
Cisela Virronenile ja 
teistele lähedastele.
KÜ Kunda Kalda 18

Kõigest jääb midagi, 
kõigist jääb midagi, 
alati on midagi, 
mis ütleb: “Oli kord ...”

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

MATI MÄGI
kaotuse puhul. 

Mare lastega

Mälestame ja süütame küünla 
kalli ema

ALIIDE SADE
100. sünniaastapäeval.

Tütred Virve ja Urve

JP EHITUSGRUPP

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

Pakume eraisikutele ja firmadele 
roostevabast ja mustast metallist 
tooteid ideest valmistooteni. Jutu-
le saab kohe ja toodame kiirelt! 
Kontorid Tapal ja Rakveres, kon-
takt 5661 6162, Raivo ja 505 5071, 
Marek. info@fermet.ee, www.
fermet.ee.

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

Ahjud, kaminad, pliidid, müürid, 
korstnad. Tel 504 7459.

Ennustusliin 900 3014, 95 s min.

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. 5558 3686.

RAKVERE MATUSEBÜROO
Tallinna 15, tel 324 4473. 
Juhataja Aare Rohumets. 

Matuseabi 24 h, 516 4699.

Katuste pesu, rennide puhastus. 
5638 8994.

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

Korstnapühkija. 5560 4046.

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

Pottsepp ehitab ja remondib küt-
tekoldeid. Tel 506 9683.

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

Salvkaevude puhastamine, süven-
damine ja remont. Rõngaste vahe-
tamine. 5840 0240.

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

Veame ära kasutatud mööblit ja 
kodutehnikat, vanametalli, ko-
lu. Vedu prügimäele. Lammutus- 
ja koristustööd. Küttepuud. 
507 4958.

Õhksoojuspumba hooldus. Taas 
on käes kütteperiood. Õhksoo-
juspump nagu iga teine küttela-
hendus vajab hooldust. Helista 
5632 6730, broneeri hooldus juba 
täna! Hind 50 ¤. 5632 6730.

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

Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Tel 
5664 4440.

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983.

Paigaldame tänavakive. Tel 
5382 6917.
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