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Su tugev elutahe väsis, 
ränk haigus 
murdis sinu elupuu.

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

Sinust mälestus 
me hinges elab ...

Must pitser üle meelte ...
Ma olen kurb.

(D. Kareva)

Me südameis sa ikka elad. 
Jääd mõtteis meie keskele ...

Vaid hetk – ja muutub kõik, 
miski pole enam endine.

Elu on kohtumiste 
ja lahkumiste ahel,
tee sünni ja surma vahel.
Nende vahele jääb Saatus,
halb või hea ...

(M. Muuga)

Iga hetk on meie elusaatus,
igal hetkel oma hind,
iga hetk võib tulla viimne vaatus ...

Maga vaikselt, puhka rahus – 
südamed on sinuga ...
Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega.

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet kõigile lähedastele

MAIRE HIETI
kaotuse puhul.

Elgi ja Airi perega

Kallid Siiri, Meelis, Elis, 
Iris ja Mia, meie siiras ja sügav 
kaastunne teile kalli ja armsa

MAIRE HIETI
kaotuse puhul.

Perekond Koitmäe

Mälestame ootamatult 
lahkunud

HENDRIK KURIKUT
ja avaldame siirast kaastunnet 

lähedastele. 

Kolleegid Rakvere spordikoolist

AINO MEERJA
Mälestame kallist ema, 

vanaema ja ämma 
25. surmaaastapäeval.

Lapsed ja lapselapsed peredega

Mälestame head sõpra

TÕNU TRUUD
Meie siiras kaastunne 

perekonnale, vanematele ja 
õele.

Alar, Raili ja Kuno ning 
Jaanus ja Vivika peredega

HENDRIK KURIK
Mälestame kauaaegset 

head sõpra. 
Südamlik kaastunne kõigile 

lähedastele.

Martin perega

Meie sügav kaastunne 
Hans-Rudolfile, Hanna-Leenale 

ja Helenale isa ja abikaasa 

HENDRIK KURIKU
kaotuse puhul.

2.c klass, klassijuhataja, 
lapsevanemad

Armas Kätlin, Otto ja Agni, 
meie siiras ja sügav kaastunne 

teile kalli

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Marika, Kaimar ja Kairi perega

Südamlik kaastunne õpetaja 
Mallele armsa poja

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Tapa gümnaasiumi 4.b klass ja 
lapsevanemad

HENDRIK KURIK
Kallis Sirje ja sinu pere, 

oleme leinas koos teiega.

Endised töökaaslased 
maavalitsuse päevilt

Jää hüvasti, kallis klassivend

HENDRIK KURIK
Südamlik kaastunne perele.

Mälestavad klassikaaslased ja 
klassijuhataja Rakvere 

gümnaasiumi k-klassist.

Jää hüvasti,

TÕNU TRUU
Südamlik kaastunne Mallele, 

Jaagule ja Heivile.

Kaja

Siiras kaastunne lähedastele

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Töökaaslased

ENNU HUSSAR
Mälestame kauaaegset

erakonna liiget ja avaldame 
sügavat kaastunnet Ailile, 

poeg Ahtile, vend Reinule ja 
kõigile lähedastele.

Keskerakonna Lääne-Virumaa 
piirkonna juhatus ja seenioride 

kogu

HENDRIK KURIKUT
mälestab võrkpalliklubi 
Rivaal võrkpallipoistega. 

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele.

MATI SAFRONOV
Mälestame endist töötajat 
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.

AS Eesti Teed

Mälestame unustamatut 
varalahkunud sõpra

TÕNU TRUUD
Sügav kaastunne kõikidele 

lähedastele.

Perekond Vesi

HENDRIK KURIK
Mälestame head sõpra ja 

meeskonnakaaslast.
Avaldame kaastunnet perele ja 

lähedastele.

RLV Massive

Avaldame kaastunnet 
perekonnale

HENDRIK KURIKU
ootamatu lahkumise puhul.

Mälestavad klassikaaslased ja 
sõbrad Rain, Sten, Kevin ja 

Martin

TÕNU TRUU
Avaldame sügavat kaastunnet 

lähedastele.

Perekond Koitjärv

Sügav kaastunne Kätlinile 
perega kalli

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Lairi, Tiit, Priit, Ain, Remy

Hea kolleeg Siiri Roosla perega. 
Oleme leinas teiega. 

Rakvere gümnaasiumi pere

Avaldame kaastunnet
Jürile venna 

MATI SAFRONOVI
surma puhul.

Ants, Ivo, Tõnu

Avaldame sügavat kaastunnet 
Jürile, Alinale, Ritale, Jannole ja 
Ailonile kalli poja, venna ja isa

MATI SAFRONOVI
kaotuse puhul.

Naaber Andrus poegadega

Avaldame sügavat kaastunnet 
Aimar Tammarile kalli

MAIRE HIETI
kaotuse puhul.

Margus, Vallut, Margus, Heiki, 
Helle

Südamlik kaastunne Imbile 
perega kalli ema ja vanaema

AINO MITI
jäädava lahkumise puhul.

Perekond Joost

Südamlik kaastunne Kätlinile 
abikaasa

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Kaitseväe peastaap,
töökeskkonnagrupp

HENDRIK KURIK
Südamlik kaastunne perele ja

lähedastele.

Rakvere Võrkpalliklubi

Mälestan head sõpra ja avaldan 
sügavat kaastunnet lähedastele

HENDRIK KURIKU
kaotuse puhul.

Reigo

Siiras kaastunne, õpetaja Malle, 
kalli poja

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Tapa gümnaasiumi 8.b klassi 
õpilased, klassijuhataja ja 

lapsevanemad

Rutt, Anti ja Rainis peredega, 
siiras kaastunne teile kalli ema, 

vanaema ja vanavanaema
IRENE ELLEMÄE

lahkumise puhul.
Helve, Ago, Elvi, Jaan,

Silvi ja Mati

Südamlik kaastunne Viktorile 
perega kalli

VALENTINA SAARE
kaotuse puhul.

PAJU KÜ

Avaldame kaastunnet omastele

MATI SAFRONOVI
kaotuse puhul.

Tallinna mnt 1

ENNU HUSSAR
Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

Rein ja Marge perega

Avaldame siirast kaastunnet 
lähedastele

HENDRIK KURIKU
ootamatu kaotuse puhul.

Endised töökaaslased AS-i 
HKScan logistikaosakonnast

Avaldame kaastunnet Mallele, 
Jaagule ja Heivile poja ning 

venna
TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Silvi, Feliks, Karin ja Heiki

Suur vaikus on põlistes puudes. 
Vihm vallandub tibades. 
Me jätkume vormides uutes. 
Ei lõpe need iganes. 

(A. Alliksaar)

Üks mälestus, kaunis ja püha, 
on mälestus sinust me jaoks.
See eal ei muutu tuhaks, 
ei eal meie südametest sa kao.

TÕNU TRUU
Mälestame kallist klassivenda ja

avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.

Tapa gümnaasiumi 73. lend

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Ottole, Agnile, Kätlinile, Mallele, Jaagule, Heivile ja 

Lelole kalli isa, abikaasa, poja, venna ja väimehe
TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Vaido, Kadri, Käty, Kätlin

Sügavas kurbuses ja leinas teatame, 
et lahkunud on meie kallis

TÕNU TRUU
3. X 1976 – 8. I 2020

Leinavad Kätlin, Agni ja Otto.

Ärasaatmine toimub pühapäeval, 12. jaanuaril kell 14 
Ambla kirikus. Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

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.

Anda üürile 2-toal möbleeritud 
ahiküttega korter Laekveres. Üür 
90 ¤ + elekter, vesi. Info 527 0058.

Müüa Rakveres 1 t korter kohe ren 
minevas majas 3. k Võidu tn. Tel 
5340 5540.

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

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

Ostan maad. 529 3609.

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

Müüme puitbriketti 0,960 t 155 
¤, turbabriketti 0,900 t 150 ¤. 
Rakvere Kütteladu, Narva 17. 

Tel 325 5101, www.algaveod.ee.

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

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse
40 l võrkudes. 504 5632.

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

Ostame kasvavat võsa, teeme tee-
nustööna võsalõikust giljotiiniga. 
501 2905.

Müüa UAZ 3151, diisel. 5787 6262.

Ostan igas seisukorras autosid, 
kaubikuid, maastureid. 

Tel 5309 2650.

Ostan sõidukeid. 5357 7108.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Müüa MB C270 CDI (2003), 
3200 ¤. 5648 6882.

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

Müüa Ford Focus (2011, luukpä-
ra, diisel, manuaal); Mazda 5 
(2008, bensiin, autom, 7 kohta). 
Tel 527 8124.

Müüa Niva (2004). Tel 5853 6528.

Ostan VAZ-2103 kuni 2109. Tel 
5330 3165.

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

Müüa kasepuitbrikett alusel, 
960 kg 170 ¤. Vedu tasuta. 

Tel 5363 9678.

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.

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

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

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

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.

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

Matuseabi 24 h, 516 4699.

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6. 

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

Teen mitmesuguseid elektritöid. 
Hind kokkuleppel. 

Tel 5689 4149.

Pakun põhikooliõpilasele abi 
matemaatikas. Tel 528 2628.

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

Elektritööd. 5349 5632.

Ennustusliin. 900 3014, 95 s min.

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.

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

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

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 suitsuah-
jud, kaminad, pliidid, boilerid. Tel 
505 4355.

Otse tootjalt pakitud kandiline se-
gapuitbrikett, kasepuitbrikett, pa-
kitud turbabrikett, 6 ja 8 mm pel-
let, Pakitud kivisüsi 25 kg kotis, 
klotsid võrgus. Vedu. Tel 506 8501.

Kandlemeister müüb D5, D6, D7, 
C11 väikekandleid; Bs, C, D, F, G + 
minoorid linkidega viisikandle, 
lastekandleid. Tellimisel G, D9. 
Igasuguste kannelde remont. Tel 
5345 5970, Heino.

“Urantia raamat”. Selle sõnumi 
äratundmine vallandab sisemise 
rahu, aitab mõista inimest igavikus 
ning täiendab vaimseid õpetusi. 
“Urantia raamatus” on 4 osa: 
“Keskne universum”, “Kohalik uni-
versum”, “Maa ajalugu”, “Jeesuse 
elulugu”. “Maa ajaloo” teemadest 
vaadeldakse Aadama ja Eeva lugu 
ning Luciferi mässu. Rakveres toi-
muvate ürituste kohta saab infot 
tel 5668 9629 või tulles 14. jaa-
nuaril kella 18–19.30 Pikk tn 18.

Rakvere metodisti kirikus Laada 21 
toimub 12. jaan kell 14 kontsert-ju-
malateenistus. Esineb kauaaegne 
Jaapani misjonär Reijo Blum-
mendahl. Kavas jumalasõnalaulud 
jaapani, soome ja vene keeles. Sis-
sepääs vaba.

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, müük ning si-
setööd. Tel 5757 0202.

Mootorsaetööd. 518 5968.

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.

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

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

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983.

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

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

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

Teen ehitus- ja remonditöid. Vaja-
dusel aitan transpordiga. Hinnad 
kokkuleppel. Mob 517 1656.

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

Müüa John Deere 6230 esilaadu-
riga. 522 2777.

Müüa Massey Ferguson 4270 esi-
laaduriga. 522 2777.

Müüa ruloonpress John Deere 
864L 522 2777.

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

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

Ostan EW-aegseid ja vane-
maid mustvalgeid matusefotosid 
5396 0504.

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

Annan järeleaitamistunde mate-
maatikas ja aitan valmistuda rii-
gieksamiks. 5565 2707.

Seltskonnatantsude algkursus
Rakveres: alustame 28.01.20. Hind 
110 ¤ paar. Müügil kinkekaardid. Li-
sainfo www.vertiigo.ee, 513 0553.

Otsime puhastusteenindajat 
spordiklubisse Rakveres, 

töö graafiku alusel 
(alates 7.30–10.30). 

Tel 5671 2225.

Väikefirma teeb sise- ja välisehi-
tustöid. 5806 8378.

Müüa rootorniiduk, treilerhaagis 
(kv 3500 kg), kallutav 1 sillaga 
käru, külvik, randaal T-25-le ja 
MTZ-le, põllurullid, Poola silokor-
jekäru, kartulisaputi, pealsepurus-
ti, T-25, T-40AM. Tel 516 3405.

Ostan mitmesugust vanavara: raa-
matuid, tehnikaajakirju, mööblit, ra-
hasid, ordeneid, rinnamärke, vimp-
leid, heliplaate, fotosid, kellasid, fo-
totehnikat, raadio, taskunuge, laua-
nõusid, ehteid ja palju muud. Kõik 
vana huvitab. Tel 5872 5458.
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