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Korstnapühkija. 5560 4046.

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

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

Matuseabi 24 h, 516 4699.

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

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983.

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

Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. 5840 0240.

Mootorsaetööd. 518 5968.

OÜ Puider Pajustis pakub tööd 
öövalvurile, osaline tööaeg. 
Info tööpäeviti kella 10–16 

telefonil 529 4854.

Kauplus Protten Rakvere Krooni-
keskuses võtab tööle müüja-klien-
diteenindaja. Tel 5331 0767.

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.

OÜ Estest PR ostab
põllu- ja metsamaad. 

Tel 504 5215, 514 5215.

Soovin osta Võsul maja või 
kinnistu. Oodatud on kõik 

pakkumised. Tel 5451 0535.

Müüa kinnistu kahe majaga Rak-
vere kesklinnas Posti tn. Info 
e-aadressil mar.4@hot.ee.

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

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

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

Ostan maad. 529 3609.

Ostan 2-toalise korteri Rakveres. 
Tel 504 5560.

VIRMA PUBIS 17. jaan Sunlight 
ning retrodisko, 18. jaan Made in 
Brazil ning retrodisko. Pärast kella 
22 pilet 5 ¤.

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 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 Citroën C4 (2007. a; 2,0 b), 
h 2300 ¤. Tel 5809 6086.

Müüa Niva (2004). Tel 5853 6528.

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

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

Küttepuud Tapalt, ka 3 m. Tel 
504 3246.

Müüa soodsalt 3 m küttepuid. 
507 4553.

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

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse
40 l võrkudes. 504 5632.

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.

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

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

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 sise-, välisvoodri- ja põ-
randalauda (eri profiilid, parim 
hind). Veovõimalus. Tel 513 2021, 
voodrilaud.ee.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilaudu ja 
servamata laudu. Pikkused 3–6 m. 
Laudade värvimine. Vedu üle Eesti 
tasuta. Tel 528 2268.

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.

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

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.

Müüa John Deere 6230 esilaadu-
riga. 522 2777.

Müüa UAZ 3151, diisel. 5787 6262.

Müüa Saksa virtsapütt HTS 100, 
10 t. 522 2777.

Ostan mitmesugust vanavara: 
raamatuid, tehnikaajakirju, mööb-
lit, rahasid, ordeneid, rinnamär-
ke, vimpleid, heliplaate, fotosid, 
kellasid, fototehnikat, raadio, 
taskunuge, lauanõusid, ehteid ja 
palju muud. Kõik vana huvitab. Tel 
5872 5458.

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

Seltskonnatantsude algkursus
Rakveres: alustame 28.01.20. 
Hind 110 ¤ paar. Müügil kinke-
kaardid. Lisainfo www.vertiigo.ee, 
513 0553.

Raamatud, piiblid, ehted, hõbe, 
mündid, märgid, medalid, fotod, 
fotoalbumid, maalid. Igasuguse 
vanavara ja kunsti ost. Raha kohe! 
5649 5292.

Ostan tsaariaegseid kopikaid. Tel 
504 5560.

Ostan vanaaegseid asju. 
5555 5527.

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

Täname kõiki, kes meie leina 
jagasid ja saatsid viimsele 
teekonnale kalli abikaasa, isa, 
vanaisa ja vanavanaisa Tauno 
Lavoneni.

Kõik lähedased

Mõni hetk on elus 
valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe 
väga-väga valus ...

(J. Tätte)

Mälestuste kauneid hetki 
meie hinge sinust jääb … Elu on laul, on habras ta viis,

heliseb hetk ... ja katkeb siis.

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

(V. Osila)

Avanes valguse värav,
viis taevasse sätendav sild,
vikerkaar, helge ja särav.
Su hingest saab tähekild ...

Siiras kaastunne Rutt Tiitsule 
armsa ema

IRENE ELLEMÄE
surma puhul.

Tapa perearstikeskus

Südamlik kaastunne Mallele 
kalli poja

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Tapa gümnaasiumi pere

Südamlik kaastunne,
armsad Sirje, Kristjan ja 

Kaija-Luisa, kalli

HENDRIK KURIKU
kaotuse puhul. 

Oleme mõttes teiega. 

Elle, Luule ja Tiiu

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele kalli

HENDRIK KURIKU
kaotuse puhul.

Laja ja Hanno peredega

Südamlik kaastunne 
Rutt Tiitsule kalli ema

IRENE ELLEMÄE
surma puhul.

Viru Haigla AS

Südamlik kaastunne 
Mallele perega kalli poja ja 

venna

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Elle, Liia, Rita, Pilvi, Tiina

HENDRIK KURIK

Mälestame endist mängijat 
ja treenerit.

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Eesti Võrkpalli Liit 

Siiras ja sügav kaastunne 
Kristjanile, Kaija-Luisale, 

ema Sirjele ja Helenale lastega

HENDRIK KURIKU
kaotuse puhul.

Sõbrad Raul, Margus, 
Villi, Ando, Taavo ja 

Margo peredega

Südamlik kaastunne tütardele 
ja lapselaps Miale kalli ema ja 

vanaema 

ASTA ALESTE
kaotuse puhul.

Berta, Hilje, Taisto

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Tisleri talu rahvas

Mälestame endist toredat 
töökaaslast 

TÕNU TRUUD
ja avaldame sügavat 

kaastunnet Kätlinile lastega.

Kolleegid Hoolekandeteenused 
AS-ist

Sügav kaastunne Ruth Patusele 
ja perele kalli isa, vanaisa ja 

vanavanaisa

VOLDEMAR KAASIKU
kaotuse puhul.

Rakvere muusikakool 

Südamlik kaastunne 
Helenale, Hanna-Leenale, 
Hans-Rudolfile ja Helvele 

perega armsa abikaasa, isa ja 
väimehe

HENDRIK KURIKU
kaotuse puhul.

Lemmi, Raivo, 
Andrus, Dagmar

Avaldame kaastunnet Siirile 
perega kalli ema, vanaema ja 

ämma

MAIRE HIETI
kaotuse puhul.

Maie ja Rein

Armas Imbi, oleme mõtetes koos 
sinuga, kui saadad igaviku teele 

kalli ema

AINO MITI
Rakke keskkooli 19. lend ja 

klassijuhataja

Avaldame sügavat kaastunnet 
Mallele, Jaagule ja Heivile kalli 

poja ja venna

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Mart, Tiit ja Andres peredega

Meie südamlik kaastunne Siirile 
perega kalli ema ja vanaema

MAIRE HIETI
lahkumise puhul.

Klassikaaslased 80. lennust

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele

AINO MITI
kaotuse puhul.

Aime ja Enn laste peredega

Malle ja Jaak, südamlik 
kaastunne teile kalli poja

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Aime, Anu ja Ly

Mälestame sõpra

HENDRIK KURIKUT
Sügav kaastunne perele.

Madis, Martin

Kallid Kätlin ja Otto, südamlik 
kaastunne armsa abikaasa ja isa

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Perekond Klettenberg

HENDRIK KURIK
Mälestame Rakvere põhikooli 
endist õpetajat ja avaldame 

kaastunnet lähedastele.

Rakvere põhikooli pere

Avaldame kaastunnet 
Viktor Saarele perega

VALENTINA SAARE
kaotuse puhul.

Anne, Meeta ja Maie

Mälestame head sõpra

HENDRIK KURIKUT
Avaldame kaastunnet

lähedastele.

Kalmer ja Mehis

TÕNU TRUU
Mälestame armsat tantsukaaslast 
ja avaldame sügavat kaastunnet 

kõigile lähedastele. 

Tantsurühm Tulised Tuulutajad

Südamlik kaastunne Siirile kalli 
ema

MAIRE HIETI
kaotuse puhul.

Julia, Merilin ja Tuuli

Sügav kaastunne Helenale 
lastega

HENDRIK KURIKU
kaotuse puhul.

Rakvere teatri pere

Avaldame kaastunnet Markole ja 
Lainele kalli isa ja venna

TARMO TORMI
surma puhul.

Perekond Mosel

Siiras kaastunne sulle, Aimar, 
armsa abikaasa

MAIRE HIETI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Tamsalu 
Autovedudest

Südamlik kaastunne 
Sirje Kurikule poja

HENDRIK KURIKU
kaotuse puhul.

KÜ Piira Pärnad

Avaldame kaastunnet lähedastele 
kalli

MATI SAFRONOVI
kaotuse puhul.

KÜ Haljala Kask

Mälestan head sõpra ja avaldan 
kaastunnet lähedastele

HENDRIK KURIKU
kaotuse puhul.

Rivo

Südamlik kaastunne Mallele ja 
Jaagule kalli poja

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Marika ja Martin

Südamlik kaastunne Siirile 
lähedastega kalli

MAIRE HIETI
kaotuse puhul.

Kersti, Anneli

HENDRIK KURIK
Kallis Sirje, me vaikses leinas 

langetame pea.

Eva perega

Südamlik kaastunne lähedastele 
kalli 

VALENTINA SAARE
kaotuse puhul.

Veera perega

Südamlik kaastunne Sirjele 
perega kalli poja ja venna

HENDRIK KURIKU
kaotuse puhul.

Perekond Laatsarus

Siiras kaastunne Ottole kalli isa

TÕNU TRUU
kaotuse puhul.

Kadrina keskkooli 4.a klass ja 
klassijuhataja

Mälestame armast naabrinaist

IRENE ELLEMÄED

Südamlik kaastunne 
Rutile lastega kalli ema, 

vanaema ja vanavanaema 
lahkumise puhul.

Majanaabrid Paide mnt 7-st

Teen mitmesuguseid elektritöid. 
Hind kokkuleppel. 

Tel 5689 4149.

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

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

Elektritööd. 5349 5632.

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.

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

Puur- ja küttekaevude puurimi-
ne; pumpade, rauaeraldusfiltrite ja 
septikute paigaldus; vee-, kae-
vu-, kanalisatsioonitööd. www.bal-
tipuurkaev.ee, tel 521 7415.

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 kaevamine, puhasta-
mine ja remont. 5840 0240.

Septikute paigaldus, müük ning si-
setööd. Tel 5757 0202.

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