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Turbabrikett.ee. Tel 5788 8729.

Ostame, lõikame, veame ära va-
nametalli, veoautosid, kombaine, 
traktoreid ja nende haakeriistu. 
507 4958.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

Ostan võrri, motika ja nende osi. 
Tel 503 1849.

Ostan kitsi. Tel 5801 0127.

OÜ Estest PR ostab
põllu- ja metsamaad. 

Tel 504 5215, 514 5215.

Soovin osta Võsul maja või 
kinnistu. Ootatud on kõik 

pakkumised. Tel 5451 0535.

Ostame heas korras talu Viru-
maal. Hooned võivad vajada re-
monti, aga koht võiks olla privaat-
ne. Maa suurus alates 3 ha. Tel 
5196 0187.

Ostan maad. 529 3609.

Müüa hea asukohaga renovee-
ritud 2-toaline krt, 2. korrus. Tel 
508 8917.

Ostan sõidukeid, maastureid, 
kaubikuid (igas seisukorras). 

Tel 5565 9595.

Ostan igas seisukorras autosid, 
kaubikuid, maastureid. 

Tel 5309 2650.

Ostan sõidukeid. 5357 7108.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Soov osta sõidukorras auto, kuni 
1000 ¤. Tel 5693 2565.

Müüa 30 cm kuiv lepp
40 l võrkudes. Vedu tasuta. 

5399 1810.

Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel 
5199 4895.

Küttepuud Tamsalust. Tel 
501 3862.

Müüa küttepuid, koorem 4 ruumi. 
Tel 504 3246.

Müüa soodsalt 3 m küttepuid. 
507 4553.

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

Haljalas müüa 40 l võrkudes kuiva 
lepapuud 2,6 ¤ ja kaske 3 ¤ tk. 
505 1528.

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse
40 l võrkudes. 504 5632.

Müüa soodsalt lõhutud 25–60 cm 
küttepuid (lepp, sanglepp, 
kask, okaspuu). Veovõimalus. Tel 
505 2239.

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

Teen mitmesuguseid elektritöid. 
Hind kokkuleppel. 

Tel 5689 4149.

Transpordi- ja kolimisteenus 
kaubikuga. 5191 4422.

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

Raietööd ja väljavedu. Tel 
5982 1772.

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

Katuste ehitus ja remont. 
5678 1151.

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6. 

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

Vannitoafirma renoveerib vanni-
tube ja ehitab uusi. Teeme ka sise-, 
väli- ja üldehitustöid. 631 3330.

Korstnapühkija. 5560 4046.

Maaküttetorustiku puurimine
kitsastes tingimustes. Projekt ja 
konsultatsioon hinna sees. Puur-
kaevude ja veevarustuse rajami-
ne. Baltipuurkaev.ee, tel 521 7415, 
504 2999.

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

Rakvere Küttesalong Jaama pst 
5 – kütteseadmete müük, kütte-
seadmete ehitus, paigaldus, hool-
dus, häälestus (pottsepp, korstna-
pühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). 502 9938, 
558 6786, kyttesalong@gmail.
com, www.küttesalong.ee.

Septikute paigaldus ja müük. Sise-
tööd. Tel 5757 0202.

Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad. Korstnapühkijateenus, 
ummistuste likvideerimine. Tel 
5552 8487.

Paakautod (8 m3 ja 4,2 m3) tühjen-
davad settekaeve ja välikäimlaid. 
Tel 5194 4298, 5381 9930.

Mälestus püha
sinust hinge jääb, 
helge ja hea.
Meie mõtetes püsid sa üha,
elad edasi meie seas.

Su kodu on nüüd seal, 
kus Linnutee.
See helendav rada, see 
tähine kee ...

Sinust mälestus 
me hinges elab. 
Sinu hääl veelgi 
kõrvus kõlab ...

Olgu koit sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon …

See meie saatus ilmas nii,
on tee, mis tagasi ei vii ...

(E. Enno)

Jääd alati meie südamesse 
kalli ja helge sõbrana.

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestust keegi meist ei tea.
On kuskil ülim otsustaja –
ta märguandel lõpetama pead.

(D. Kareva)

Mälestus püha sinust hinge 
jäänd, helge ja hea.
Meie mõtetes püsid sa üha, 
elad alati meie seas ...

Sügav kaastunne, Liisa, Maaja 
ja Monika lastega, kalli ema, 

vanaema ja vanavanaema 

RITA KUKE
kaotuse puhul.

Kristiina, Anneli, 
Aivar ja Erika perega

Südamlik kaastunne Evelinile 
ja Svenile peredega kalli isa, 

äia ja vanaisa

VALTER PUGONENI 
kaotuse puhul.

Mälestavad Viive, Ants, 
Eeva ja Ene.

Sügav kaastunne Liisale, 
Monikale ja Maajale peredega 

kalli ema ja vanaema

RITA KUKE
kaotuse puhul. 

Meelika ja Ahti

Lahkus meie kallis tütar, ema, 
vanaema, vanavanaema

RITA KUKK
21. X 1951 – 18. I 2020

Leinavad ema, vend ja lapsed 
peredega.

Ärasaatmine laupäeval, 
25. jaanuaril kell 12 

Lasila mõisast. Palume pärgi ja 
kimpe mitte tuua.

Avaldame kaastunnet 
Monikale armsa ema

RITA KUKE
kaotuse puhul.

Lasila koolipere

Avaldame perekond 
Innole kaastunnet abikaasa, 

ema ja vanaema

ANNE INNO
surma puhul.

Avo ja Frank peredega

Mälestame kurbusega 
lahkunud sõpra

ANNE INNOT
Sügav kaastunne omastele.

Järvekalda 15 majarahvas 

Mälestame

VALTER PUGONENI
Avaldame sügavat kaastunnet 
Evelini, Sveni ja Lea peredele.

Soone pere noored ja vanad

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

RITA KUKE
surma puhul.

Mälestab Viivi.

Mälestame klassivenda

VALTER PUGONENI
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Väike-Maarja keskkooli 
49. lend

Avaldame sügavat kaastunnet 
Sven Pugonenile isa 

VALTER PUGONENI
surma puhul.

OÜ Emekan

Südamlik kaastunne Evelinile ja 
Svenile perega kalli isa ja vanaisa

VALTER PUGONENI
surma puhul.

Väike-Maarja Lõuna põigu 
elanikud

Meie siiras kaastunne Ants 
Ossipile kalli ema ja tema perele

ALIIDE OSSIPI
kaotuse puhul.

Kolu jõusöödatehas, Ülle ja Liis

Mälestame kauaaegset 
naabrimeest

ARVED MALMI
Südamlik kaastunne lähedastele.

Perekond Palm

Mälestame

RITA KUKKE
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Linda, Hilja, perekonnad 
Balõtšev, Laansalu ja Valk

Meie siiras kaastunne 
Irina Müürile kalli ema 

surma puhul. 

Maxima Eesti Tamsalu kaupluse 
kollektiiv

Siiras kaastunne Engele, Tiiule ja 
Tarvole peredega kalli

VELJO ERAPARDI
kaotuse puhul.

Garry, Merike, Gert

Südamlik kaastunne lähedastele

RITA KUKE
kaotuse puhul.

Ado, Ragner, Julia ja Lauri

RITA KUKK
Mälestame endist naabrinaist 

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Tiina ja Aare

Su kodu nüüd seal, kus Linnutee. 
See helendav rada, see tähine tee ...

Kurvaks jäi kodu, 
tühjaks jäi tuba – 
lein raske südames ...

Valus on mõelda, et sind enam ei ole 
ja meie juurde iial ei tule ...

On mälestus, helge ja puhas, 
mälestus sinust me jaoks. 
Ei kunagi muutu see tuhaks, 
ei iial me südamest kao ...

Mälestame endist tööandjat
VALTER PUGONENI

Avaldame kaastunnet Evelinile ja Svenile peredega.

Ville, Malle, Ülle, Riina ja Ilse Ammemäe päevilt

Teatame sügava kurbusega, 
et lahkus meie kallis õde

URVE SAAR
28. XII 1946 – 20. I 2020

Leinavad vennad peredega.

Ärasaatmine pühapäeval, 26. jaanuaril kell 11 
Haljala tavandimajast.

Palume pärgi ja kimpe mitte tuua.

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie kallis abikaasa ja onu 

ARVED MALM
23. VIII 1925 – 16. I 2020

Leinavad abikaasa ja õepoegade pered. 

Ärasaatmine laupäeval, 25. jaanuaril kell 13 
Rakvere leinamajast Kunderi 6.

Südamlik kaastunne kõikidele omastele kalli 
URVE SAARE,

hea sõbra, suurepärase töökaaslase ja 
tõelise Õpetaja kaotuse puhul.

Eve, Ly ja Ingrid RLA ajast

Mälestame head sõpra ja endist kolleegi
ANNE INNOT

ning avaldame kaastunnet 
abikaasale ja lastele peredega.

Helve, Roosa, Elve, Reet, Kaljo, Liivi, 
Ain, Imbi, Virge, Uno ja Albert

Südamlik kaastunne Tiiule ja 
Engele perekonnaga 

VELJO ERAPARDI
surma puhul. 

Anu, Evelin, Enn

URVE SAAR

Esimest õpetajat mälestab 
1981. a kooliteed alustanud 

Rakvere gümnaasiumi 
1.b klass.

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad ...

Südamlik kaastunne 
lähedastele

MARTA LUTUSE
kaotuse puhul.

Toolse külarahvas

Otsime oma töökasse kollektiivi 
autoremondilukkseppa. Töö 

sisuks on veoautode hooldus ja 
remont. Töökoht asub Palmses. 
Eeldame tehnikahuvi, vajadusel 
väljaõpe. Kasuks tuleb keevitus-

oskus ja C-kat luba. Pakume 
vaheldusrikast iseseisvat tööd, 

lõunat, palk kokkuleppel, kindlal 
kuupäeval. Võimalik ka osa-

tööaeg, ära ei põlga pensionäre. 
Huvi korral helista 5668 0120, 
5647 3374, Canter Kaubaveod.

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

Pakkuda tööd 
puhastusteenindajale osalise 
tööajaga. Info tel 5666 9985.

Tööd saab kogemustega 
metsatööline/võsamees. 

Töö aastaringne. 5360 0003.

Otsin tööd loomafarmis, B-, C1-
kat luba, T 325 2103.

Müüa vähe kasutatud valge sü-
gavkülmik Beko (85 x 53). Hind 
25–35 ¤. Tel 5645 2715.

Suur valik küttematerjale. Tel 
506 8501, kütteladu24.ee.

Ennustusliin. 900 3014, 95 s min.

CE-kat autojuht rahvusvahelistel 
vedudel Beneluxi või Austria/
Šveitsi/Itaalia suunal. Reisi pikkus 
9–12 päeva. Keskmiselt 2 reisi 
kuus ja tasu alates 1400 ¤ kätte. 
Tel 517 2208.

Katariina Keldris tantsuõhtud 
kell 21 igal laupäeval. 

25.01 Ivar Hansen ja Irena. 
1.02 Rello Bänd. Pilet 4 ¤.

Vajame hooldajat/abilist 90 a 
naisterahvale. Elamisvõimalus 
kesklinna lähedal mugavustega 
3-toalises korteris. 505 4162.

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