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Ehitus- ja remonditööd eraisikute-
le ja firmadele. Tel 504 5560.

Elektritööd. 5349 5632.

Ennustusliin. 900 3014, 95 s min.

Katuste ehitus ja remont. 
5678 1151.

Korstnapühkija. 5560 4046.

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

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

Pehme mööbli remont, veovõima-
lus. 506 1547.

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

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

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

Matuseabi 24 h, 516 4699.

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.

Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. 5840 0240.

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

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

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

Kanalisatsioonitorustike um-
mistuste likvideerimine ja toru-
de puhastus. Tel 511 1856, 
hooldusservis.ee.

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6. 

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

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983.

Pakun koristusteenust eramutes, 
korterites, olmeruumides Rakve-
res (Lääne-Virumaal). 5391 0536.

Sünnipäevale mustkunstnik/õhtu-
juht/DJ. Tel 5344 9894.

Teeme kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. 5399 1381.

Lammutustööd, ehitusprahi, me-
talli ja autoromude äravedu, multi-
liftkasti rent. 507 4958.

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

Müüme puitbriketti 10 kg 
al 1,80 ¤, turbabriketti 10 kg 
1,80 ¤, saepurugraanuleid 
(6 ja 8 mm) 15 kg 3,30 ¤. 

Rakvere kütteladu, Narva 17, 
www.algaveod.ee.

Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Info 5665 4087.

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse
40 l võrkudes. 504 5632.

Prussid 200 x 200, pikkus 5-6 m, 
ca 70 tk, korralikud. 250 ¤ tm. 
512 6226.

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

Müüa küttepuud (lepp, sanglepp, 
kask). Koorem laotud, vedu tasuta. 
Müüa ka 30 cm kuiva puud (sang-
lepp) võrgus. 518 2665.

Müügil saetud, lõhutud metsakui-
va kuuske ja leppa. 5192 4320.

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

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.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

Ostan vanavara raamatust mööb-
lini jm kila-kola. 503 1849.

Ostan mitte väga suure seifi või 
relvakapi. Seif võib olla ka vene-
aegne. Tel 502 9782.

Ostan saunaahju, malmahju või 
met-kamina. 5801 9086.

Ostan tsaariaegseid kopikaid. Tel 
504 5560.

Ostan nõukaaegse või veel va-
nema luubi ja suurendusklaasi. 
5396 0504.

Müüa toidukartulit “Gala”. Trans-
port kokkuleppel. Tel 551 6145.

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

Ostan traktoreid T-16, T-25, T-40, 
MTZ-82, DT-74,-75, Jumz EO, 
E-302; kombaine Niva, Jenissei, 
Don varuosadeks; ZIL-i, MAZ-i, 
GAZ-i; haagise 2PTS6/9. Tel 
5835 4991.

Ostan traktori, pakkuge ka lu-
mesahka ja metsahaaratsit. Tel 
5382 2006.

Müüa kääbuspuudli kutsikad. 
3 musta emast ja 3 beeži isast. 
506 8953.

Ostan kitsi. Tel 5801 0127.

Ostan igas seisukorras autosid, 
kaubikuid, maastureid. 

Tel 5309 2650.

Ostan sõidukeid, maastureid, 
kaubikuid (igas seisukorras). 

Tel 5565 9595.

Ostan sõidukeid. 5357 7108.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Müüa Audi 80 (pikap, 93. a, äsja 
toodud Saksamaalt) või vahetada 
garaaži vastu Rakveres või Pärnus. 
Tel 529 1004.

Müüa Niva (2004). Tel 5853 6528.

Ostan Sierra või BMW 3. seeria. 
Tel 5632 3142.

Ostan ülevaatusega auto. Helista ja 
paku, 100–2000 ¤. Tel 5632 3142.

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

Katariina Keldris tantsuõhtud 
kell 21 igal laupäeval. 18.01 Janek 

& Ain, 25.01 Ivar Hansen ja 
Irena. Pilet 4 ¤.

L-Viru vähihaigete ühenduse liik-
med, kohtume 21. jaan kell 13 Tar-
gas Majas.

Müün 25. jaan Rakvere turul Saa-
remaa lambavillast, eri värvi me-
riinovillast ja koerakarvast lõnga. 
Samas ostan koerakarva.

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.

Soovin osta maad elamu 
ehituseks. Soovitav asukoht 
Kadrina vald. Tel 5634 1820.

Müüa renoveeritud 2-toaline
(38,4 m2, 2. k) korter Rakveres. Tel 
508 8917.

Ostame heas korras talu Virumaa-
le. Hooned võivad vajada remonti, 
aga koht võiks olla privaatne. Maa 
suurus alates 3 ha. Tel 5196 0187.

Ostan 2-toalise korteri Rakveres. 
Tel 504 5560.

Müüa või anda üürile suurem ela-
mu (või osa sellest) Rakvere piiril. 
507 4958.

Ostan maad. 529 3609.

Üürida naisele 2-toal kort 1 tuba
(+ köök, WC, dušš). Omanik ise ei 
ela pidevalt teises toas. Hel al kel-
la 19 tel 5843 6593.

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

Vedu tasuta. Tel 506 4651.

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 30 cm kuiv lepp 2,50 ¤, 
kask 3 ¤ 40 l võrgus. Vedu tasuta. 
Sangla turbabrikett 84 tk ja puit-
brikett 96 tk alusel, kivisüsi 50–
100 mm 25 kg kotis 1 t. Hele Pre-
mium 8 mm pellet 975 kg alusel al 
205 ¤. Tel 5373 3626.

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

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

Müüa heas korras kudumismasin 
Empisal Knitmaster. Tel 5691 5810.

Müüa kallutav käru 1 sillaga, ran-
daal T-25-le, nugaäke, rootornii-
duk, pealsepurusti, külvik, põllu-
rullid, täisvintader 2 ja 3 hõlmaga, 
kartulisaputi, kartulipanija, treiler-
haagis kv 3500 kg, T-25, T-40AM. 
Tel 516 3405.

Ostan mitmesugust vanavara: 
raamatuid, tehnikaajakirju, mööb-
lit, rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, fotosid, kel-
lasid, fototehnikat, raadio, tasku-
nuge, lauanõusid, ehteid ja palju 
muud. Kõik vana huvitab. Tel 
5872 5458.

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

Ka pikk elutee 
saab ükskord käidud.

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

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

Südamlik kaastunne Evele, 
Aivele ja Külvele peredega 

kalli

EINAR UUSKÜLA
kaotuse puhul.

Inna ja Priit, Ants

EINAR UUSKÜLA
Tädipoega mälestab ja 

avaldab kaastunnet tütardele 
perekondadega Maret.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Evele, Aivele ja Külvele 

peredega kalli

EINAR UUSKÜLA
kaotuse puhul.

Strick-Kastemäe suguselts

Mälestame head kauaaegset 
naabrit

EINAR UUSKÜLA
Avaldame kaastunnet 

lastele peredega.

Perekonnad Tipp, Kalamäe, 
Piiskoppel, Suvi, Lelleström, 
Liivak, Jõgiste, Kimber, Karp

Südamlik kaastunne 
Aive Uuskülale kalli isa

EINAR UUSKÜLA
kaotuse puhul.

Aru Grupp AS

Mälestame head jahikaaslast ja 
jahindusühistu Nugis 

asutajaliiget

EINAR UUSKÜLA
Avaldame kaastunnet lahkunu 

omastele. 

Jahindusühistu Nugis liikmed

Armas Virve, oleme mõtteis 
Sinuga, kui jätad hüvasti kalli 

abikaasa

ELMO-MAIT ÕUNMAAGA
Sügav kaastunne kõigile 

lähedastele.

Toakaaslased Mõdriku päevilt

Mälestame head ja südamlikku 
naabrit

VLADIMIR ALTEBERGI
Avaldame kaastunnet Marikale ja 

lastele peredega.
Silvi, Ilmar, Laine ja Enn

Avaldame kaastunnet

UNO BABINI
surma puhul Kairi Raudbergile ja 

teistele lähedastele. 

KÜ Ehitajate 3 Kunda

Siiras kaastunne lähedastele

MART EILASTE
kaotuse puhul.

Vanad sõbrad Kadrinast

Mälestame tublit ja toredat 
töömeest

MART EILASTET
Avaldame kaastunnet omastele. 

NordExpress OÜ

AVO RIDALAAN
Meie südamlik kaastunne 

Rein Ridalaanele perekonnaga 
armsa venna kaotuse puhul.

Perekonnad Tinnuri, 
Mäe, Kraudok

Sügav kaastunne Evile ja Enele 
perega kalli abikaasa, isa, äia ja 

vanaisa

EINO SAKURI
kaotuse puhul.

Veera ja Ain

Avaldame kaastunnet omastele

UNO BABINI
kaotuse puhul.

Endised Mullamäe töölised

Südamlik kaastunne lähedastele

EINAR UUSKÜLA
surma puhul.

Toivo ja Ülo

Südamlik kaastunne Evele perega 
kalli 

EINAR UUSKÜLA
kaotuse puhul.

Marika, Sigre, Toomas

MARE TARKUSEP
Mälestame kauaaegset töötajat ja 

avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Aktsiaselts Rakvere Haigla

MARE TARKUSEP
Mälestame endist head kolleegi. 
Südamlik kaastunne lähedastele.

Rakvere ametikool

MARE TARKUSEP
Mälestame kunagist 

lasteosakonna vanemõde.

Endised töökaaslased

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

Las küünlavalgus
mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab.

Südamlik kaastunne Evele kalli isa
EINAR UUSKÜLA

kaotuse puhul.

Kadrina lasteaed Sipsik

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Marko Tormile lähedastega kalli

TARMO TORMI
kaotuse puhul.

Vinni vallavalitsus

ARVED MALM
23. VIII 1925 – 16. I 2020

Võitluskaaslast mälestab ja avaldab 
kaastunnet lähedastele 

Eesti Leegioni Veteranide Virumaa Klubi.

ARVED MALM
Südamlik kaastunne Silvale ja 

Valdekule perega. 

Perekonnad Pärik, Tomband, 
Moor, Leemets, Rohumaa, 

Karu, Viita, Lvov

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

(D. Kareva)

Armas Margo, sügav kaastunne 
kalli ema

LEIDA TAMME
kaotuse puhul.

Kunda keskkooli 28. lend

Südamlik kaastunne Margole 
ja Kahrole kalli ema 

LEIDA TAMME
surma puhul.

Lauri ja Jüri peredega

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.

Otsime puhastusteenindajat 
spordiklubisse Rakveres, 

töö graafiku alusel 
(alates 7.30–10.30). 

Tel 5671 2225.

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.

Põhjakeskuse Sokisahtel otsib 
oma toredasse kollektiivi töökat 
energilist särasilmset klienditee-
nindajat. Kui töö pakub huvi, saa-
da oma CV info@sokisahtel.net 
või helista +372 5851 6410.

Töömahu kasvu tõttu vajab fir-
ma Tapal masinõmblejaid. Info 
522 7702.

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

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.

Teen mitmesuguseid elektritöid. 
Hind kokkuleppel. 

Tel 5689 4149.

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

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