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Esmaspäeval ei sündinud  
Rakvere  haiglas  

ühtegi last.

Väga soodne interneti- ja  
teleteenus Virumaal. Kordus-TV 

ja wifi ruuter tasuta.  
Tel 554 9736, www.telestar.ee.

Transporditeenus  
multiliftautoga, autokraana  
tõstemaksimum 10 meetrit  

1 tonn. Auto lähedalt 3 tonni.  
Tel 503 3772.

Biopuhastite, septikute paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee.

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

KalevBand. Tantsumuusika igale 
peole. 518 5318.

Kopplaaduriteenus Kundas ja Vi-
ru-Nigula vallas. 562 14721.

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.

Muruniitmine, -õhutus, sambla-
eemaldus, rohu-, heki- ja võsalõi-
kus. Muru taastamine, külvamine, 
väetamine. Hind alates 0,01 ¤ m2. 
517 6151.

Muruniitmisteenus. 0,01 ¤ m2. Ta-
sumine arvega. Tel 5853 0124.

Paakautod (8 m3 ja 4,2 m3) tüh-
jendavad settekaeve ja välikäim-
laid. Tel 5194 4298, 5381 9930.

Raietööd ja väljavedu. Tel  
5982 1772.

tantsumuusika. KV Bänd. 521 1269.

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.

VIRu MAtuseteeNused  
Rakveres Kunderi 6.  

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

Veame ära mööblit, vanametalli, 
oksi ja igasugu kila-kola. Prügi-
mäele vedu. Koristame keldreid, 
garaaže, kuure ja pööninguid. Tel 
507 4958.

Kaeveteenus miniekskavaatoriga, 
septikute müük ja paigaldus, vee ja 
kanalisatsiooni sise- ja välistorus-
tike paigaldus ja remont, süvavee-
pumpade ja veeautomaatide pai-
galdus, ka väiksemad sanitaarteh-
nilised tööd, vundamentide soo-
justamine. Info tel 503 2026, Raul.

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

Pakun niitmis- ja trimmerdamis-
teenust. Lisainfo tel 5380 3447.

Puude lõhkumine halumasinaga. 
Töötab ka elektrita. Tel 520 9147.

elektritööd. 5349 5632.

salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5679 3951.

Müüa lõhutud küttepuid. Halu 
pikkus vastavalt kliendi soovile. 
Saadaval hall lepp, must lepp, 
haab, kask. Hinnad alates 35 ¤ 

rm. Lääne-Virumaa,  
Väike-Maarja vald.  

Tel 5894 7652.

Müüa soodsalt  
lõhutud küttepuid (ka kuiva).  

Tel 5554 6093.

Müüa saetud, lõhutud  
küttepuud. Vedu tasuta.  

5399 1810.

Kaminapuud, hall lepp, 40 l  
2,40 ¤. Tel 5853 0124.

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

Jaanipäevapakkumine: lahtiselt 
kuiv hall lepp, pikkus 35 cm ja 50 
cm, 50 ¤ rm. Min kogus 5 rm. Pak-
kumine kehtib kuni 30. juunini. Jäl-
gi meid ka Facebookis: Küttepuud 
Rakvere. Tel +372 5347 7664, Erko.

Müüa küttepuid. 5393 9119.

Lõhutud küttepuud. Võib pakku-
da vahetuseks autoromusid.  
5192 1547.

Müüa pidevalt saetud ja lõhu-
tud küttepuid, asume Kunda lähe-
dal. Transpordivõimalus. 523 4142.

Müüa saetud, lõhutud kütte- 
puud. Metsakuiv kuusk, lepp, kask. 
5192 4320.

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

Müüa soodsalt halupuid.  
5853 0124.

Müüa soodsalt küttepuud (hall 
lepp) transpordiga. Teile sobi- 
vas pikkuses (25–60 cm). Tel 
5693 3906.

PÕMM: 3 m ja lõhutud oda-
vad küttepuud. 5646 0921.

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

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

Väike tapamaja otsib lihunik- 
ku, väljaõppevõimalus. Info tel 
5682 4757.

Ostan MtZ-i ja lääne traktoreid. 
5609 6431.

Ostan igas seisukorras  
sõidukeid, maastureid,  

kaubikuid. Tel 5565 9595.

Ostan sõidukeid ja kaubikuid. 
Tel 5309 2650.

sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Ostan autosid. 5357 7108.

OÜ Estest PR ostab  
põllu- ja metsamaad.  

Tel 504 5215, 514 5215.

Ostan maad. 529 3609.

Müüa täite- ja ehitusliiva,  
mulda, kruusa ja killustikku.  

Tel tööpäeviti 324 1818.

Müüa muruniiduk. 5349 6065.

30 cm kuiv lepp 2,50 ¤, kask 3 ¤ 
40 l võrgus, kasepuidubrikett 96 
tk alusel 960 kg, 8 mm pellet (he-
le, premium) 975 kg 200 ¤. Vedu 
tasuta. Tasumine ülek, kaardiga, 
sulas. Tel 5373 3626.

Kantküla puuhoov müüb prus-
se, laudu, höövelmaterjali, lillekas-
te, liivakaste ja võrkudes 30 cm 
kütteklotse. Tel 515 7603.

Müüa ehitus- ja täiteliiva, pu-
rustatud kruusa, killustikku, sõel-
meid ja sõelutud musta mulda. Tel 
505 5431.

Müüa kaks jahirelva – IŽ-12, Toz-16 
– loaga ostjale; mootorpaat Vator 
14, 900 ¤; järelhaagis Skiff täisva-
rustusega, 900 ¤. 5341 3352.

Müün lõhutud küttepuid (ka kuiva) 
koos kohaleveoga. Tel 520 9147.

19.–21. juunil kella 9–20 jaani-
päevalaat Vaala keskuses.

Arli Puukool müüb viljapuid, mar-
japõõsaid, maasika-, vaarika-, 
mustika-, viinapuutaimi R, 19.06 
Tapa Grossi poe parklas 9.00, Rak-
vere turul 11–12.30, Haljala Grossi 
poe vastas 13.00, Võsu turul 
14.00. Info, tellimine 518 8465.

Lääne-Virumaa tapamaja pakub 
lammaste tapateenust (alates 10 
lambast). Mob 5608 6845.

VANAVARA

Ostan kasutatud esemeid ja vana-
vara. 503 1849.

Jää hüvasti ...

Meie siiras kaastunne Lindale 
kalli abikaasa, Merikesele, 

Raivole ja Raimole isa

TOIVO MAASIKU
lahkumise puhul.

Linda kursusekaaslased Vana-
Võidu loomakasvatustehnikumi 

11. lennust

Südamlik kaastunne 
Jannele, Janarile, Heldile, 
Aivarile ja lähedastele kalli 
ema, tütre, õe ja vanaema 

AIME ÕUNA
kaotuse puhul.

Lily ja Arvi

Mälestame endist 
isetegevuslast ja 

eakate klubi liiget

LJUDMILA KASKEMAT
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Laekvere rahvamaja, 
eakate klubi Meenutus

Avaldame kaastunnet lähedastele

TIIT-OLAVI NURME
kaotuse puhul.

Lasteaia 3 majarahvas

Südamlik kaastunne Pilvi Aasale 
perega armsa venna ja onu

TOIVO MAASIKU
lahkumise puhul.

KÜ Rahu 11 elanikud

VELLO TAREMAA
Pilvi ja Tiit, Anu ja Tõnu, 

oleme teiega teie leinas, kui 
saadate oma kalli abikaasa 

ja hea isa igaviku teele.

Tõnu ja Ester

Südamlik kaastunne 
Anne Mäele perekonnaga

TOIVO MAASIKU
lahkumise puhul.

Perekonnad Mäed

Mälestame kauaaegset 
Pajusti klubi meesansambli 

lauljat ja head sõpra

VELLO TAREMAAD
Sügav kaastunne perekonnale.

Inge, Oskar ja Arnold

Südamlik kaastunne 
Anne Mäele kalli venna 

kaotuse puhul.

Helju ja Ilme

Mälestame kauaaegset 
kooli direktorit

VELLO TAREMAAD
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.
Endise Viru-Jaagupi 

keskkooli 5. lend

Mälestame kauaaegset töötajat

AIME ÕUNA
ja avaldame kaastunnet perele.

Pätsi kollektiiv

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie 
kallis abikaasa, isa ja vanaisa

JÜRI ESKO
28. VII 1942 – 13. VI 2020

Leinavad abikaasa ja tütred peredega.

Meie seast on lahkunud Vello Ta-
remaa, kes oli õpetaja ja koolijuht 
Viru-Jaagupis ning lastekodu ju-
hataja Injus ühtekokku 51 aastat. 
Need olid tegusad, lastele pühen-
datud aastad. Vello Taremaa tegi 
oma tööd südametarkuse ja hea-
dusega, tegi kõike korralikult ja 
täpselt, nii oli teda lapsena kas-
vatatud. Elupõliste koolmeistrite 
vanemast pojast sai nende elutöö 
jätkaja. Õpingutele Arukülas, Ku-
linal ja Rakvere õpetajate semi-
naris lisandusid töömehetee algus Roela koolis ja mehistumis-
aastad sõjaväes.

1953. aastal algasid ettevõtlikud aastad Viru-Jaagupi koo-
li direktorina. Töö kõrvalt lõpetas Vello Taremaa Tartu ülikoo-
li ajaloo-keeleteaduskonna ajalooõpetaja erialal. Aastad 1953–
1986 Viru-Jaagupi koolis, mis aastatel 1957–1965 oli ka kesk-
kool, olid Vello Taremaale nooruse, küpsemise ja mehistumise 
aastad, koolile pühendas ta oma vaimse ja füüsilise jõu, täna-
seni räägitakse sellest kui Taremaa ajast. Viru-Jaagupi koolist 
sai autoriteediga õppeasutus, kus õpetajate ja õpilaste püüdlu-
sed olid maksimaalselt ühendatud, haridus ja haritus olid võrd-
selt väärtustatud. 

Koolijuhi töö on igavene rahmeldamine, igat masti ülesan-
nete täitmine, alaline rahulolematus ja ikka rohkem teha taht-
mine. Koolimajanduse eest hoolitsemine oli talle töö ja hobi 
üheskoos, et õpetajad saaksid õpetada ja lapsed õppida. Kool 
pidi oma ümbruse, kujunduse ja heakorraga lastele mõju aval-
dama, neid kasvatama. Kool oli kuulus oma hoolitsetud aia ja 
maaala poolest ning heas korras – hubased klassid, soojad vär-
vitoonid, korralik inventar ja õppemetoodiline materjal. Tema 
ajal ehitati endine pastoraadihoone ümber internaadiks ja tü-
tarlaste käsitöö- ning kodundustundide ruumideks, leerimaja 
algklassimajaks, kunagise kirikumõisa juurde kuulunud vanad 
tallid poiste tööõpetuse majaks, mille eeskujulik sisustus pälvis 
tunnustust kogu Eestis. Vinni sovhoosi abiga rajati väliujula.

Vello Taremaa oli sissepoole põlemisega, igal pool juures ja 
käed küljes, koolikollektiiv tuli alati direktoriga kõiges kaasa. 
Kunagine hea kolleeg Alise Vaasma meenutas Vellot “Viru-Jaa-
gupi läbi aegade” raamatus: “Erakordselt hea majandusmehe-
na, täpse ja tähelepaneliku koolmeistrina suutis ta rakendada 
pedagoogilise kollektiivi ühtse vankri ette.” Vello Taremaa pi-
das kogu elu lugu kehakultuurist ja spordist, laulis Vinni mees-
ansamblis ja Roela Segakooris, oli seenioride klubi Elutark pre-
sident ja aktiivne liige, vestlusringis ning seltskonnas hinnatud 
lõbus sell. Oma vaimujõuga suutis ta elus kadestamisväärselt 
palju ära teha.

Endised kolleegid Viru-Jaagupi koolist

VellO tAReMAA
2. VI 1929 – 11. VI 2020

Laada 27, 44310 Rakvere
E-post: toimetus@virumaateataja.ee
 reklaam@virumaateataja.ee
Internet:  
 www.virumaateataja.postimees.ee

Kuulutused ja ajalehe tellimuste 
vastuvõtt toimetuses E-R kl 9-17
Klienditeenindaja 322 9110 
kuulutused@virumaateataja.ee
Tellimiskeskus 666 2525
Peatoimetaja kohusetäitja:
Kristi Ehrlich 322 9117
kristi.ehrlich@virumaateataja.ee
Tegevtoimetaja kohusetäitja:
Margus Martin 322 9107
margus.martin@virumaateataja.ee
Ajakirjanikud:
Toomas Herm 525 0277, 322 9104 
toomas.herm@virumaateataja.ee
Andres Pulver 322 9103
andres.pulver@virumaateataja.ee
Inna Grünfeldt 322 9128
inna.grynfeldt@virumaateataja.ee
Katrin Uuspõld 322 9105
katrin.uuspold@virumaateataja.ee
Anu Viita-Neuhaus 322 9114
anu.viita-neuhaus@virumaateataja.ee
Aivar Ojaperv 322 9113
aivar.ojaperv@virumaateataja.ee
Jete Eevald 322 9101
jete.eevald@virumaateataja.ee
Piret Saul-Gorodilov 322 9123
piret.saul-gorodilov@virumaateataja.ee
Veiki Ojaperv 322 9118
veiki.ojaperv@virumaateataja.ee
Fotograafid:
Ain Liiva 5301 7746, 322 9124
ain.liiva@virumaateataja.ee
Vladislav Musakko 5912 4080, 322 9124
vladislav.musakko@virumaateataja.ee
Reklaamitoimetus:
reklaamitoimetaja
Kairi Piip 5326 7950, 322 9126
kairi.piip@postimeesgrupp.ee
reklaamikonsultant
Airi Bachmann 502 3845, 322 9108
airi.bachmann@postimeesgrupp.ee
reklaamikonsultant
Ester Salamets  5307 3622, 322 9112
ester.salamets@postimeesgrupp.ee
Väljaandja: AS Postimees Grupp
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaas-
töid toimetada ning lühendada. Kaas-
töid ei tagastata ega retsenseerita. Välis-
autorite honorarid kantakse autori pan-
gaarvele kord kuus järgmise kuu 5. kuu-
päeval. Kõik ajalehes Virumaa Teataja 
avaldatud artiklid ja fotod on autori-
õigusega kaitstud, nende reprodutseeri-
mine, levitamine ning edastamine mis 
tahes kujul on ilma AS-i Postimees 
Grupp kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Sisuliste kaebustega võib pöörduda 
pressinõukogusse pn@eall.ee või tel 
646 3363. Virumaa Teataja ilmub viis 
korda nädalas. Trükk: AS Kroonpress, 
Tähe 133, Tartu. 

Treppide müük: 
+372 329 5714 

www.arugrupp.ee

• Maakütte paigaldus

In memoriam


