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

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. Tel 
505 4983, www.ohtlik.ee.

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

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

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

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

Vanni- ja tualettruumide remont. 
Info 5897 1123.

Kaevetööd, pinnaseaukude puu-
rimine miniekskavaatoriga. 
5558 3686.

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.

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

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.

METSAABI OÜ. Küttepuude 
müük. Kuiv ja toores halupuu. Ka-
minapuu 40 l võrgus. 5853 0124.

Müüa 3 m pikkust küttepuud koos 
kohaletoomisega. Tel 506 0777.

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

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

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

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

Müüa saetud, lõhutud küttepuud. 
Metsakuiv kuusk, lepp, kask. 
5192 4320.

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

Müüa soodsalt halupuid. 
5853 0124.

Müüa küttepuid. Tel 529 4838.

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

Ostan MTZ-i ja lääne traktoreid. 
5609 6431.

OÜ Estest PR ostab
põllu- ja metsamaad. 

Tel 504 5215, 514 5215.

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

Ostan maad. 529 3609.

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

Ostan kasutatud esemeid ja vana-
vara. 503 1849

Ostan igas seisukorras 
sõidukeid, maastureid, 

kaubikuid. Tel 5565 9595.

Ostan sõidukeid ja kaubikuid. 
Tel 5309 2650.

Ostan autosid. 5357 7108.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

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

Tel tööpäeviti 324 1818.

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

värvimine. Vedu. Tel 528 8224.

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

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

Vedu tasuta. Tel 506 4651.

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.

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 iga päev metsmaasikaid 
15 ¤/l. 5820 5070.

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

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.

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.

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 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.

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

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.

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.

Soovin leida head hooldajat
83 a gastrostoomiga 

naisterahvale Rakveres 
ööpäev läbi, vahetustega. 

Tel 553 5575 või 528 8693.

Järva Veod OÜ otsib oma 
meeskonda CE kat autojuhti

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

Ehitusmees otsib tööd, 
kogemused ja tööriistad olemas. 

5390 3810.

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

Orelipooltunnid EELK Rakvere 
Kolmainu kirikus juulikuus: 
01.07.20 kell 18 organist Brigitta-
Selestine Petropavlova; 08.07.20 
kell 18 organist Aivar Sõerd; 
15.07.20 kell 18 organist Anneli 
Klaus; 22.07.20 kell 18 organist 
Tiia Tenno; 29.07.20 kell 18 orga-
nist Marju Riisikamp. Kontserdid 
on tasuta. Orelipooltunde on toe-
tanud Rakvere Linnavalitsus ja 
KULKA Lääne-Viru ekspertgrupp.

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

Ostan vanavara. 5555 5527.

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

Linnu talu müüb Valgamaal Tagu-
las Brown Nicki tõugu pruune 9 
kuud munenud kanu 3 ¤/tk. E-L kl 
8–13. Tel 503 1485, 501 7500.

NTN Teenused OÜ ostab vei-
seid kombinaati ja elu peale 
(lehmad, mullikad, pullid). Tasume 
kohe, soovi korral sularahas. Tel 
5551 2929.

Ära anda kasutatud korralikud
klaasitud puidust aknaraamid 7 tk 
(54 x 158) ja ühekordsed klaasi-
deta raamid 7 tk (52 x 123). Tel 
508 3943.

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

Sel õitsval juunikuul 
jäi kurvaks koduõu, 
tühjaks tuba ...

Mälestame kallist klassiõde 

KÜLLI MEISNERIT
ja avaldame sügavat 
kaastunnet lahkunu 

omastele. 

RIKK 55. lennu 11.b klass 
ja klassijuhataja

Südamlik kaastunne Aimarile 
ja Andresele perega kalli 

ema ja vanaema 

SILVIA PÕLDME
kaotuse puhul. 

Mälestavad Avo, Ingrit, 
Ants, Aili ning Karin ja 

Klaarika peredega.

Mälestame head sõpra 

TOOMAS MOORI
ja avaldame sügavat 
kaastunnet omastele. 

Andres, Peeter, Mait, 
Ain, Gunnar, Ahti, 

Jaak, Väino peredega

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Andresele ja 

Aimarile koos perega 
kalli ema ja vanaema 

SILVIA PÕLDME
lahkumise puhul.

Perekond Orumägi

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Andresele ja 
Aimarile koos peredega 
kalli ema ja vanaema
SILVIA PÕLDME

kaotuse puhul.
Perekond Jõe

Südamlik kaastunne Aimarile 
ja Andresele ema

SILVIA PÕLDME
kaotuse puhul.

Margus ja Maarika peredega

Südamlik kaastunne Mallele 
ja teistele lähedastele

TOOMAS MOORI
kaotuse puhul.

Perekond Altvee,
perekond Toomel

Süütame mälestusküünla kalli 
naabri meenutuseks.
SILVIA PÕLDME

Siiras kaastunne Aimarile, 
Andresele ja kõigile lähedastele. 

Margit, Toivo, Janno, 
Katrin ning Marek

Mälestame sõbralikku 
naabrimeest

KALJU VÄRKRAUDA
ja avaldame südamlikku 

kaastunnet omastele. 
Vilma, Toivo, Liina, 

Vladimir ja Ruth

TOOMAS MOOR
Kallis Mall, avaldame sügavat
kaastunnet poja surma puhul.

Vaike ja Sirje perega

Mälestame unustamatut 
naabrinaist.

SILVIA PÕLDME
Avaldame kaastunnet Andresele

ja Aimarile peredega ema ja 
vanaema lahkumise puhul. 

Perekond Kelu

Mälestan kauaaegset 
head kolleegi 

KALJU VÄRKRAUDA
Südamlik kaastunne lähedastele. 

Harry Kübarsepp

Siiras kaastunne Innale, Jannole, 
Janekule ja Aleksandrile 

kalli ema, vanaema

VIRVE KIREMIJA
kaotuse puhul. 

Liivi, Marge, Monika peredega

Südamlik kaastunne 
sulle, Ivi, kalli 

ANTS TAMME
kaotuse puhul.

Klassiõed Urve, Ester ja Eha

Südamlik kaastunne 
Olevile kalli isa

KALJU VÄRKRAUA
kaotuse puhul.

Leena ja Tarvo

Küsige tuulelt, kuhu ma lähen, 
teadke, et päiksena kaitsma jään teid. 
Linnuna lendan ja mõne tähe õhtuti süütan, 
mis ühendab meid.

Südamlik kaastunne Mallele perega kalli poja
TOOMAS MOORI

kaotuse puhul.

Maimo, Uno, Elsa, Tiit ja Toomas peredega

Mälestame isa, vanaisa, vanavanaisa ja äia
GEORG SUURMETSA
29. VI 1930 - 24. X 1993

90. sünniaastapäeval. 

Heli, Virge, Garmen ja Gristel peredega

Meie hulgast on igaviku teele 
lahkunud Zoja Dudar, südamlik 
inimene, aktiivne linnakodanik 
ja Lennuki linnaosa inimeste vä-
simatu abistaja. Lennuki linna-
osa vanem Zoja Dudar tuli 1960. 
aastal koos sõjaväelasest abikaa-
saga Lätist Tapale ja sealt edasi 
Rakverre, kus nad asusid elama 
sõjaväeosa maaalale, mis hiljem 
muutus Lennuki linnaosaks. 
Väeosas oli oma kauplus, saun, 
pood, klubi. Pühade ajal mindi 
põllule, küpsetati pannkooke. 1970. aastatel lisandusid väeos-
sa helikopterid ja nendega seotud inimesed. Zoja Dudar ise pi-
das mitut ametit. Sõjaväeosas oli ta kommunaalteenistuse 
ülem. Samuti on ta olnud postkontoris normeerija ja Aeroflo-
ti Rakvere filiaali kassiir. Pärast Eesti taasiseseisvumist ja Rak-
veres mitteformaalsete linnaosade moodustamist sai Zoja Du-
darist Rakvere Lennuki linnaosa vanem. Zoja Dudar oli tulihin-
geline Lennuki linnaosa arengu eest võitleja ja sealsete inimes-
te pühendunud eestkõneleja. 

Ei ole viimastel kümnenditel Rakvere linnas poliitikut, kes 
ei oleks Zoja Dudariga kokku puutunud. Tema igaaastased sün-
nipäevad tõid kokku toatäite viisi otsustajaid, ja seda nii linna 
kui ka riigikogu tasandilt. Tekib küsimus, kuidas suutis üks väi-
ke südi naisterahvas oma elu jooksul nii palju. Praegu sellele 
tagasi vaadates tundub see imetlusväärne. Aastakümnetega on 
Lennuki tänava linnaosast, mis pärast Nõukogude vägede lah-
kumist oli varemeid täis trööstitu osa linnast, kujunenud kor-
rastatud ja üks kiiremini arenev linnaosa. Tal oli linnavalitsus-
se tulles alati mure kaasas, aga mitte enda mure, vaid mure 
Lennuki linnaosa inimeste pärast. Küll olid jutuks abi vajavad 
vanainimesed, noortega ja lastega seotud teemad või korras-
tamist vajavad kohad Lennuki linnaosas. Tuleb meelde, et kord 
aastaid tagasi aitas Zoja Dudar kahte vanainimest, kes enam 
iseseisvalt hakkama ei saanud, hooldekodusse toimetada. Kui 
nad surid, aitas Zoja Dudar oma raha eest korraldada nende 
matused Tõrma kalmistul. Meeldejäävad olid ka Zoja Dudari 
korraldatud jalgpallivõistlused linnaosa noorte ja linnavalitsu-
se vahel.

Zoja Dudar oli sügavalt usklik inimene. Preestri perekon-
nas sündinud lapsena oli tal olemas kaasasündinud õiglustun-
ne ja soov head teha. Zoja Dudar jääb meile meelde õiglase, 
sõbraliku, heatahtliku ja alati abivalmina. 

Süütame küünla, mõtleme ja meenutame Zoja Dudari, kel 
sai tehtud väärikas elutöö. Zoja Dudari ärasaatmine toimub 1. 
juulil kell 10 Rakvere tavandimajast.

Andres Jaadla, abilinnapea, linnapea aastatel 2002–2012

ZOJA DUDAR
22. II 1932 – 25. VI 2020

In memoriam

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.

Väga soodne interneti- ja 
teleteenus Virumaal. Kordus-TV 

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

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

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

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

Elektritööd. 5349 5632.

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

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

Kopplaaduriteenus Kundas ja Vi-
ru-Nigula vallas. 5621 4721.

Korstnapühkija. 5560 4046.

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

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

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

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

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.

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.

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

Veoteenus, kolimine ja kolu vedu 
prügimäele. 506 1547.
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