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Pakun eakate hooldusteenust. 
Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 
5308 3062.

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.

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

Anda Pärnus odav suvituskorter.
Tel 5841 5196.

Kaevetööd, pinnaseaukude puu-
rimine miniekskavaatoriga. 
5558 3686.

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. Tel 
505 4983, www.ohtlik.ee.

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

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

Mustkunstnik/õhtujuht/DJ/pul-
maisa. Tel 5344 9894.

Sõiduautode remont, 20 ¤ tund. 
Rakverest 10 km, Aasul. 5620 2164.

Pehme mööbli riide vahetus ja muu 
remont. Veovõimalus. 506 1547.

Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5638 1774.

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

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

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

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

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

Ostan igas seisukorras 
sõidukeid, maastureid, 

kaubikuid. Tel 5565 9595.

Ostan sõidukeid ja kaubikuid. 
Tel 5309 2650.

Müüa maastur Mitsubishi Out-
lander D 2008 a. H 5500 ¤. Tel 
5331 5672.

Müüa soodsalt Opel Astra. 
5341 6907.

Ostan autosid. 5357 7108.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Müüa halupuid 5 rm alustel, kõik 
puuliigid eraldi. 5399 3702.

Müüa saetud, lõhutud 
küttepuud. Vedu tasuta. 

5399 1810.

Müüa soodsalt lõhutud 
küttepuid (ka kuiva). 

Tel 5554 6093.

Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Info 5665 4087.

Müüa küttepuid. Tel 529 4838.

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

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

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

Müüa kvaliteetsed ja soodsad küt-
tepuud. Hinnad alates 33 ¤ ruum. 
Helista ja küsi lisa. 5894 7652.

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 3 m pikkust küttepuud koos 
kohaletoomisega. Tel 506 0777.

Müüa halupuid, hall lepp, 34 ¤ rm. 
Tel 5393 9119.

Müüa saetud, lõhutud kuiv lepp 
(37 cm). Vedu tasuta. 5399 1810.

Müüa kuivi musta lepa küttepuid, 
50 cm. 5347 7659.

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 halupuid. 
5853 0124.

Hauaplatside ehitus ja hooldus. 
Hauakivide puhastamine. 

Tel 526 0804.

Ostan MTZ-i ja lääne traktoreid. 
5609 6431.

Muruniiduk CL-560CJ CLINT. Lü-
katav, lõikelaius 56, hea suurte 
pindade niitmiseks. Võimas ja töö-
kindel 4-taktiline mootor: 196 cm3. 
Kasutatud 15 minutit. H 160 ¤. Tel 
528 8095.

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

Tel tööpäeviti 324 1818.

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.

Müüa sise-, välis-, sauna- ja 
põrandalauda. Voodrilaudade 

värvimine. Vedu. Tel 528 8224.

130 ¤ puidubrikett otse tootjalt, 6 
ja 8 mm premium-pellet 189 ¤, 
turbabrikett 135 ¤, pakitud kivisü-
si 235 ¤, kütteklotsid 2 ¤, 30 cm 
kuiv kask 2,50 ¤. Vedu alates 
3 alusest tasuta. Tel 506 8501, 
kütteladu24.ee.

Müüa kalmistupinke. 5590 7361.

Müüa lõhutud küttepuid. Halu 
pikkus vastavalt kliendi soovile. 
Saadaval hall lepp, must lepp, 
haab, kask. Hinnad alates 35 ¤ 
ruum. Lääne-Virumaa, Väike-
Maarja vald. Tel 5559 0853.

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

Müüa iga päev metsmaasikaid 
15 ¤/l. 5820 5070.

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

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

Müüa pliidipuid. 30 cm. Saab telli-
da ka teisi mõõte. 35 ¤ ruum. Tel 
5370 8200.

Müüa heas korras kasutatud 
võimsate mootoritega ja suurte 
lõikelaiustega murutraktorid. 
5366 7217.

Müüa lõhutud küttepuid. Halu 
pikkus vastavalt kliendi soovile. 
Saadaval hall lepp, must lepp, 
haab, kask. Hinnad alates 35 ¤ 
ruum. Lääne-Virumaa, Väike-
Maarja vald. Tel 5559 0853.

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

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

Raamatud, piiblid, ehted, sõled, 
merevaik, hõbe, mündid, märgid, 
medalid, postkaardid, fotoalbu-
mid, maalid. Igasuguse vanavara ja 
kunsti ost. Raha kohe! 5649 5292.

Ostan nõukaaegse aiakäru 
(alumiinium), paja ja kruustangid. 
503 1849.

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

NTN Teenused OÜ ostab veiseid 
kombinaati ja elu peale (leh-
mad, mullikad, pullid). Tasume 
kohe, soovi korral sularahas. Tel 
5551 2929.

OÜ Estest PR ostab
põllu- ja metsamaad. 

Tel 504 5215, 514 5215.

Müüa Kunda lähedal rehielamu, 
osaliselt remonditud. Helistada te-
lefonidele 5667 3023, 5851 5145.

Soovin osta Kadrinasse 4-toalise 
korteri. Telefon 522 2166.

Tamsalus müüa 2-toaline ahikütte-
ga korter. Korter asub 1. korrusel, 
korteri juurde kuuluvad kelder, kuur 
ja aiamaa. Helistada tel 5390 9855.

Üürile anda 2-toal korter Vinnis. 
Tel 503 9175.

Ostan maad. 529 3609.

Lasteaed Tõrutõnn võtab 
augustist Ulvi majja tähtajalise 

lepinguga tööle õpetaja
(1,0 ametikohta), Pajusti majja 

liikumisõpetaja (0,25 
ametikohta). Tööle asumine 

1. septembrist. Avaldus, CV ja 
kvalifikatsiooni tõendavate 

dokumentide koopiad palun 
saata e-aadressil 

pajusti.lasteaed@vinnivald.ee. 
Lisainfo 525 7567.

Soovin leida head hooldajat
83 a gastrostoomiga 

naisterahvale Rakveres 
ööpäev läbi, vahetustega. 

Tel 553 5575 või 528 8693.

Seoses töömahu suurenemisega 
vajame E-kategooria autojuhti.

Hooajatöödel, viljaveol võimalus 
teenida väga korralikult. 

Telefon 511 6310, Margus.

Pakkuda tööd põllul Peipsiääre 
vallas. Maasikate ja herneste 

korjamine. Transport ja majutus. 
Täpsem info 5390 1926.

Järva Veod OÜ otsib oma 
meeskonda CE kat autojuhti

poolhaagiskalluriga vedudele. 
rainer@jveod.ee, 5562 2222.

Otsin autojuhti 
kallurpoolhaagisele. 

Info telefonil 5805 5211.

Müüa rootorniiduk, pealsepurus-
taja, kallutav käru 1 sillaga, 2 ja 3 
hõlmaga täisvintader, siloheina-
korjekäru, põllurullid, lohisti, kitsad 
vaheltharimisrattad T-40-le, 
MTZ-le, looreha, randaal, kartuli-
panija, kartulisaputaja, kühvel, 
T-25. Tel 516 3405.

OSTAN vanu kellasid. Ei pea ole-
ma töökorras. Huvitab ka fototeh-
nika ja muu vanavara. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458.

Aeg annab, aeg võtab, 
aeg mälestused jätab.

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

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

Sinust mälestus me hinges elab, 
sinu hääl veel kõrvus kõlab ...

Miks läksid küll 
nii vara, 
nüüd oled seal 
tähtede taga ...

Ei ole lohutust, 
mis vaigistaks kaotusvalu ...

Tõuseb päike – 
loojub päike.

Su eluküünal on kustunud, 
kuid mälestus sinust on jääv.

Pisarad aitavad, 
nad tulevad 
ja uhuvad valu ...

Saab igaüks 
meist kingituseks aja, 
ta kestust keegi 
meist ei tea. 

(D.Kareva)

Kaseokstes leinasahin, 
tasane kui tuuleke. 
Koduõues vaikne valu, 
ema suikund unele.

Südamlik kaastunne 
Vaikele, Annelile, Õnnele, 

Matile kalli õe ja tädi

VALVI AASPERE
surma puhul. 

Mälestavad Pärja ja Elvi.

Lugupeetud klassijuhatajat

KADRI PAJULAT
mälestavad 78–82 aasta 

klassiõpilased.

Igavikuteele lahkus

KALJU VÄRKRAUD
Südamlik kaastunne Almale

ja Olevile perega.

Helve ja Rein

KÜLLI MEISNER
Südamlik kaastunne 
omastele kalli Külli 

kaotuse puhul. 

Mälestavad Märt 
ja Andres.

KADRI PAJULA
Mälestame kallist 
klassijuhatajat ja 

avaldame kaastunnet 
Helgele perega.

1983. aasta lõpetajad

KALJU VÄRKRAUD
Mälestame muhedat 

naabrimeest ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

Laine, Ülari ja Ülle perega

Kallist onutütart 

KÜLLI MEISNERIT
(sünd. SIITAS)

mälestavad onutütred 
Marelle ja Sirli perega.

Sügav kaastunne Mariannele 
ja Erkile peredega armsa 

ema, vanaema ja 
ämma lahkumise puhul. 

Armas Mall, südamlik 
kaastunne sulle kalli poja

TOOMAS MOORI
kaotuse puhul. 

Ly ja Aivar

Avaldame kaastunnet 
Almale kalli abikaasa ja 
Olevile perega kalli isa, 

vanaisa, vanavanaisa ja äia

KALJU VÄRKRAUA
kaotuse puhul.

Mälestavad Elle ja Vitali 
laste ja lastelastega.

SILVIA PÕLDME
Mälestame kapelli
asutajaliiget, pilli- 

ja laulusõpra. 
Tunneme kaasa 

lähedastele.

Kapell Reilender

Mälestan kallist

KÜLLI MEISNERIT
(sünd. SIITAS)

4. VI 1956 – 19. VI 2020

Leinab Enn.

TOOMAS MOOR
Südamlik kaastunne 

Mallele kalli poja 
ootamatu kaotuse puhul.

Laine, Helle, Eesi, Ilve

Avaldame südamlikku 
kaastunnet lähedastele 

VIKTOR TERENTJEVI
kaotuse puhul.

Quant Estonia OÜ 
kollektiiv

SILVIA PÕLDME
Sügav kaastunne Aimarile 

ja Andresele peredega 
kalli ema, vanaema ja 
ämma kaotuse puhul.

Siiri ja Väino

Südamlik kaastunne Koidule 
lähedastega kalli õe

EHA LIIDARU
surma puhul.

Gennadi ja Maire

Südamlik kaastunne Valvele

ELMAR MANDELI
kaotuse puhul. 

Heldi, Aivi, Ilse, Ilvi, Alli

Südamlik kaastunne lähedastele

ELMAR MANDELI
lahkumise puhul. 

Tõrma küla elanikud

Südamlik kaastunne Gunnarile, 
Kristile ja Maialiisale ema, 

ämma ja vanaema
GULFIA MATSU

kaotuse puhul.

1. jalaväebrigaadi 
personalijaoskond

Südamlik kaastunne 
lähedastele armsa

KADRI PAJULA
lahkumise puhul.

Endla, Marika ja Marek peredega

KALJU VÄRKRAUD
Avaldame kaastunnet abikaasa 

Almale ja poja perele.

Naabrid Ingrid, Külli ja Aarne

Kauaaegset õpetajat

KADRI PAJULAT
mälestab Kiltsi kool.

Südamlik kaastunne 
Almale ja Olevile perega 

kalli abikaasa ja isa 
KALJU VÄRKRAUA

lahkumise puhul.

Endised naabrid Evi 
ja Vello lastega

Mälestame head klubikaaslast ja 
avaldame kaastunnet lähedastele

SILVIA PÕLDME
lahkumise puhul.

Viru-Jaagupi seenioriklubi 
Elutark

Siiras kaastunne lähedastele

KALJU VÄRKRAUA
kaotuse puhul.

Anna ja Aino

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele

HARRI ROSENSTRAUCHI
surma puhul.

Naabrid Simuna mnt 16

Avaldame kaastunnet abikaasale 
ja poja perele kalli isa

KALJU VÄRKRAUA
surma puhul.

Perekond Kask

LEO TÄNAVOTS
Südamlik kaastunne kalli
abikaasa, isa ja vanaisa 

kaotuse puhul!

Kullaoru noored ja vanad

Mälestame 

TOOMAS VASERIKKU
Siiras kaastunne lähedastele. 

Endised kaastöötajad HK Scan 
Estonia materjalide laost

Kauaaegset tublit ja abivalmis 
Lennuki linnaosa vanemat

ZOJA DUDARIT
mälestavad Rakvere 
Majaomanike Seltsi 
linnaosavanemad.

Kaastunne poegade peredele.

Lahkus igavesele unele me armas emake
ZOJA DUDAR

22. II 1932 – 25. VI 2020

Leinavad pojad peredega. 

Ärasaatmine kolmapäeval, 1. juulil kell 10 
Kunderi leinamajast Rakvere linnakalmistule.

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

Siiras kaastunne Ivile

ANTS TAMME
kaotuse puhul.

Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koja pere

SILVIA PÕLDME
Mälestame kauaaegset

naabriperenaist. 
Sügav kaastunne Andresele 

ja Aimarile peredega.

Perekond Soon

Teatame kurbusega, 
et on lahkunud meie 

kallis ema ja vanaema

SILVIA PÕLDME
31. XII 1933 – 25. VI 2020

Leinavad omaksed.

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Aimarile ja 
Andresele koos perega 
kalli ema ja vanaema 

SILVIA PÕLDME
lahkumise puhul.

Mälestavad Anton, Helle, 
Urmas ja Anneli peredega.

Väga soodne interneti- ja 
teleteenus Virumaal. Kordus-TV 

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

Terapeutiline massaaž Rakveres. 
Info tel +372 5621 5040.

Transporditeenus 
multiliftautoga, autokraana 
tõstemaksimum 10 meetrit 

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

Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja re-
mont. Tel 5890 2983.

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

Matuseabi 24 h, 516 4699.

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

Ehitus ja remonditööd. Hinnad 
soodsad. Vajadusel aitan trans-
pordiga. Kuulutus ei aegu. Mob 
517 1656.

Elektritööd. 5349 5632.

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

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

Korstnapühkija. 5560 4046.

Katuste, fassaadide pesu ja värvi-
mistööd. Aedade pesu ja värvi-
mistööd. Rennide puhastus ja 
akende pesu. 5638 8994.

Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Tel 
5664 4440.

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6. 

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

Korstnate ehitus ja remont 
koos vajalike plekitöödega. Tel 
5618 9517, joosep.sepp@mail.ee.

Majandusaasta aruannete koos-
tamine. Jooksev raamatupidami-
ne, maksudeklaratsioonid, palga-
arvestus. avitex@avitex.ee. Tel 
5301 6084.

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