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

Veo- ja puksiiriteenus, multilift ja 
kasti rent. Tel 507 4958.

Viljapuude ja hekkide lõikus. 
507 3463, Hallan.

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

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

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6. 

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

Rasman Ehitus OÜ pakub üld-
ehitustööde ja miniekskavaa-
tori teenust. Tel 5836 0852, 
rasmanehitus@gmail.com.

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.

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

OÜ Estest PR ostab
põllu- ja metsamaad. 

Tel 504 5215, 514 5215.

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

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

Ostan maad. 529 3609.

Üürin korteri Uhtnas. 5612 0195.

Müüa Honda Accord (2010. a; 
2,0; läbisõit 52 000). Hind 

9500 ¤. Tel 509 2341.

Ostan autosid. 5357 7108.

Müüa sedaan Audi A6 (2,5; 2000; 
110 kW) või vahetada universaali 
vastu. Tel 5386 6881.

Ostan auto, kuni 1700 ¤. Tel 
5632 3142.

Ostan BMW või Ford Sierra. Tel 
5809 6086.

Ostan igas seisus autosid. 
5357 7108.

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.

Müüa sise-, välis-, sauna- ja 
põrandalauda. Voodrilaudade 

värvimine. Vedu. Tel 528 8224.

Kampaaniahinnad. Otse tootjalt 
pakitud kandiline segapuitbrikett 
al 160 ¤, kasepuitbrikett al 175 ¤, 
pakitud turbabrikett al 130 ¤, 6 ja 
8 mm pellet al 205 ¤, kivisüsi 
25 kg kotis, 235 ¤ t, klotsid võrgus 
2,3 ¤, kaminapuu 2,5 ¤ võrk. Vedu. 
Tel 506 8501.

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

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

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

Müüa halupuid 5 rm alustel, kõik 
puuliigid eraldi. 5399 3702.

Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Info 5665 4087.

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

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

Müüa kaminapuid 40 l võrkudes, 
lepp 2,7 ¤, sanglepp 2,8 ¤, kask 
3 ¤, saar 3,2 ¤. Vedu Rakvere pii-
res tasuta. Tel 508 4872.

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

Müüa kuivi küttepuid. Tel 
526 8785.

Müüa Rakveres kuivi küttepuid
(40 l) võrgus. Koti hind 2.80 (lepp, 
30 cm). 5567 5755. Kaup kohal 
mõne päevaga!

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse
40 l võrkudes. 504 5632.

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

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

Mesi otse mesinikult. 1 kg toidu-
plastämber 7 ¤, 900 g klaaspurk 
7 ¤. Rakveres kohaletoomine tasu-
ta. www.meemeistrimesi.ee, tel 
5396 7664.

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

Müüa toidukartulit “Laura”, “Gala”, 
“Vineta”, “Impala”, “Agria”. Trans-
port. 527 1369, Urmas.

Müüa Kungla talu kartulit “Laura” 
ja “Gala” Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338.

Firma võtab tööle nelikanthööv-
li operaatori, puidutisleri õpila-
se, pahteldaja ja pakkija. Kontakt 
509 0826.

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

Tööd saab kogemustega metsa-/
võsamees. 5360 0003.

Väikefirma teeb sise- ja välisehi-
tustöid. 5617 7155.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

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

Ära anda ilus ja väga hea 2 a val-
vekoer. 5685 8009.

Ära anda sõbralik keskmist kasvu 
ilus aastane koer. Tel 5332 0973.

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

Katariina Keldris tantsuõhtud
kell 21 igal laupäeval. 2.11 ans 

Qvalda, pilet 4 ¤. 8.11 Vene pidu, 
Vadim Bai show, pilet 6 ¤.

Lääne-Viru Pensionäride Liit regist-
reerib novembris välisreisidele Pe-
terburi–Kroonlinna 20.–23.08, sis-
semaks 60 ¤ (info 5682 7860, Sir-
je) ja Põhja-Norra, Lofoodi saared 
ja Lapimaa 6.–13.07, hind 323 ¤, 
sissemaks 60 ¤. 4. märtsil kell 17
Estonias ballett “Tramm nimega 
iha”, pilet ja sõit 25 ¤. Kõik bussid 
väljuvad bussijaama tagant park-
last. Oleme avatud uues asukohas 
Rakvere sotsiaalkeskuse lugemis-
toas kolmapäeviti kella 10–13. Oo-
tame registreerima ja tasuma ka 
liikmemaksu. Kontaktid 5855 1886, 
Sirje; 5343 8408, Maret.

52 a mees tutvub naisega kooselu 
sooviga. Tel 5852 1707.

Müüa 2 hõlmaga täisvintader, 
pealsepurusti, buldooser T-25-le, 
põllurullid, randaal, sügavkobesti, 
kartulipanija, kartulisaputi, külvik, 
kitsad vaheltharimisrattad T-40-le, 
MTZ-ile, T-40AM. Tel 516 3405.

Müüa esikumööbel (valge). Tel 
5340 8029.

Müüa kangasteljed ja nendega 
seotud tarbed, linast lõimelõnga, 
käsitööraamatuid jm kodukraami. 
322 0685.

Ostan antiikset vanavara ja nõu-
kaaegset vanakraami. Enne kui 
müüd, võta ka minult pakkumine. 
5396 0504.

Ostan vanu raamatuid, postkaar-
te, fotosid, maale, graafikat, mün-
te, paberraha, mööblit, nõusid, sa-
movare, merevaigust ehteid, sõlgi, 
märke jne. Tel nr 5829 9810.

Nüüd viimane paat 
sind viib üle vee 
ja teisel pool vikerkaart 
jätkub su tee.

Su tugev elutahe lõpuks väsis
ja sügistuultes murdus elupuu.Su tugev elutahe lõpuks väsis

ja sügistuultes murdus elupuu.

Päev õhtule laskus 
ja lõppes elurada ...

Aeg antud naerda, aeg antud nutta,
aeg antud pisaraid pühkida.
Aeg seatud elada, aeg seatud surra,
aeg musta mulla all magada.

(G. Suits)

Las küünlavalgus mälestusi paitab 
ja kaotusvalu leevendada aitab.

Mälestame kauaaegset 
klassijuhatajat

ELVI GOSTSÕLLOT
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele. 

Kadrina keskkooli VI lend

TOIVO LEEMETS
Kallis Aino, sügav kaastunne 
sulle abikaasa surma puhul.

Hella ja Tõnu, Lea ning Ormes 
peredega

Südamlik kaastunne Ainole ja 
Liiale kalli abikaasa ja venna

TOIVO LEEMETSA
kaotuse puhul.

Klassikaaslased Rakvere 
1. keskkooli 1958. aasta 

VII klassist

Südamlik kaastunne Ainole 
kalli abikaasa

TOIVO LEEMETSA
kaotuse puhul.

Annely, Raivo, Marika, Kalev 

TOIVO LEEMETS
Mälestame ja avaldame 

kaastunnet Ainole ning Liiale.

Maike, Oskar, Sirje perega

TOIVO LEEMETS
Mälestame head sõpra.

Kaastunne Ainole ja Liiale.

Ants ja Aino ning lapsed 
peredega

Mälestame head kauaaegset 
kolleegi 

TOIVO LEEMETSA
Südamlik kaastunne Ainole.

Kadrina tervisekeskus

Südamlik kaastunne Ainole ja 
Liiale kalli abikaasa ja venna

TOIVO LEEMETSA
surma puhul.

Tõnu ja Helle

Südamlik kaastunne 
lähedastele

TOIVO LEEMETSA
kaotuse puhul. 

Endised Lääne-Virumaa 
haigekassa töötajad

Armas Signe, oleme mõtetes 
sinuga, kui jätad hüvasti oma 

ema
ELVI GOSTSÕLLOGA
Kadrina keskkooli XI lend 

klassijuhatajaga

LEENA PLAAT
Mälestame head naabritädi ja 

avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Võidu 70 III trepikoja rahvas

Jagame Monika leina armsa isa
KALJO LEHISE

surma puhul. 
Sügav kaastunne omastele. 

Töökaaslased Tamsalu Kalorist

Südamlik kaastunne Ainole kalli 
abikaasa

TOIVO LEEMETSA
kaotuse puhul.
Perekond Kukk

Armas Kairi, südamlik kaastunne 
kalli õe

ANNELY ÖÖPIKU
kaotuse puhul. 

Endised klassikaaslased Rakke 
koolist

Sügav kaastunne Kairile ja tema 
emale armsa õe ja tütre
ANNELY ÖÖPIKU

kaotuse puhul. 
Tamara

Avaldame kaastunnet Lennartile 
isa

EDMUND KORBE
kaotuse puhul. 

Rohuaia 22 naabrid

LEENA PLAAT
Mälestame kauaaegset 

majaelanikku ja avaldame 
kaastunnet omastele.

KÜ Võidu 70 

Kallis Imre, siiras kaastunne isa
UDO PELLO
kaotuse puhul. 

Endised klassikaaslased Rakke 
koolist

Sügav kaastunne Kairile kalli õe
ANNELY ÖÖPIKU

lahkumise puhul.
Ludmilla

Kaastunne lähedastele
EVDOKIA BELYAVSKAYA

kaotuse puhul.
Korteriühistu Mäe 12

Mälestame kallist klassiõde
ANNIKA KRIISAT

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele.

Klassikaaslased Kadrina 
keskkoolist

TOIVO LEEMETS
Avaldame kaastunnet Ainole

abikaasa surma puhul.
Kolleegid Tuleviku 1

Südamlik kaastunne Ainole kalli 
abikaasa

TOIVO LEEMETSA
surma puhul.
Leili ja Malve

Südamlik kaastunne Mare Jahile 
kalli ema

EHA VALDMANNI
kaotuse puhul.

Võsu kooli ja lasteaia pere

Südamlik kaastunne Milvi 
Raudlale kalli venna
HEINAR VOOGI

kaotuse puhul.
Hilja ja Milvi

Mälestame
ARVI TEEDLAT

Avaldame kaastunnet Reinule ja 
tütardele venna ning isa surma 

puhul.
Viivi ja Jaan

Avaldame siirast kaastunnet 
Sirje, Mart ja Anett Promenile 

kalli tütre ja õe 
kaotuse puhul.

Helgi, Liina ja Marek

Südamlik kaastunne Anett 
Promenile kalli õe

ANNIKA KRIISA
kaotuse puhul.

Aktsiaselts Rakvere Haigla

Kaastunne lähedastele
ELLEN LAURI

kaotuse puhul.
Korteriühistu Mäe 12

Avaldame kaastunnet Urmas 
Vainule ema

PILVI VAINU
kaotuse puhul.

AS-i GoBus Rakvere regioon

Siiras kaastunne Reinule ja 
lähedastele kalli
ARVI TEEDLA

kaotuse puhul.
Valve

Elu on laul, on lihtne ta viis, 
heliseb korra ja vaibubki siis.

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

Mälestame kallist klassiõde
ANNELY ÖÖPIKUT

Avaldame kaastunnet lähedastele. 

Klassikaaslased ja klassijuhataja Rakke kooli aegadest

Hüvasti, kallis
ANNELY ÖÖPIK

Südamlik kaastunne Lisetile ja Marleenile 
armsa ema kaotuse puhul.

Leinab Taisi perega.

Teatame kurbusega, et on lahkunud 
KOIDA ROSENBAUM

4. III 1931 – 12. X 2019

Leinavad lähedased. 

Ärasaatmine laupäeval, 9. novembril kell 14 
Rakvere Kolmainu kirikust Pikk tänav 19.

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.

Soovin leida head hooldajat
Rakvere linna 83 a 

naisterahvale. Töö ööpäev ringi 
ja vahetustega. Tel 528 8693.

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.

Korstnapühkija. 5560 4046.

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

Pehme mööbli remont, veovõima-
lus. 506 1547, 322 7822.

Pottsepatööd. Tel 520 7518.

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.

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

Matuseabi 24 h, 516 4699.

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

Sõiduautode remont, diagnostika. 
20 ¤ h, Rakverest 10 km (Aasul). 
5620 2164.
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