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Ostame autosid, kaubikuid ja 
maastureid. Tel 5693 2565.

Ostan vanu raamatuid, maale, 
graafikat, münte, postkaarte, pa-
berraha, mööblit, nõusid, märke 
jne. Tel 5829 9810.

Pakume täiskohaga tööd kokale ja 
abikokale-klienditeenindajale. Va-
heldusrikas töö, meeldiv selts-
kond, tulemusega seotud töötasu, 
kalendris punased riigipühad va-
bad. Kandidaadile tuleb kasuks 
eelnev töökogemus, kohusetund-
likkus. Tööülesanded kokale: toitu-
de valmistamine, töökoha korras-
hoid. Tööülesanded abikokale-
klienditeenindajale: klientide telli-
mustega tegelemine, saali korras-
hoid, koka abistamine.

Aave Transport OÜ pakub tööd 
CE-kategooria autojuhile. 

Info 5649 2430 või 
janar@aavetransport.ee.

Otsin ajutist tööd B-kategooria ju-
hina. 5674 5854.

Vajame puhastusteenindajat Ta-
pale toidukauplusse (osaline töö-
aeg). Tel 503 4219.

Värske mesi otse mesinikult. Hind 
6 ¤/kg. 5839 6692.

Ettevõte ostab otra, nisu, kaera. 
Info 5637 9375.

Ostan autosid igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Romud kustutan 
arvelt! Tel 5309 2650.

Ostan seisvaid autosid ja romusid, 
ka neid, mida lammutus ei soovi. 
Sularaha kohe kätte. Vajadusel võ-
tan registrist maha. Võib pakkuda 
absoluutselt kõike, ka paberiteta 
utiili. 5631 1001.

Ostan sõidukeid, maastureid, 
kaubikuid. Tel 5565 9595.

Ostan Sinu sõiduauto, rasketehni-
ka või paadi. Õiglane hind ja arvel-
dan kiirelt. 5834 5534.

Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Ostan autosid. 5357 7108.

OÜ Estest PR ostab
põllu- ja metsamaad. 

Tel 504 5215, 514 5215.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.

Ostan maad. 529 3609.

Üürile anda Rakveres 2-toaline 
osaliselt möbleeritud korter. Üür 
300 ¤ + arve. Tel 5901 8193.

Ettevõte teeb mitmesuguseid 
töid: ehitus-, torutööd, 

põrandakütte paigaldus, 
korterite renoveerimine, 

katusetööd jne. 5628 4142, 
info.veebel@mail.ee.

Ehitame ja remondime korstnaid. 
5618 9517, joosep.sepp@mail.ee.

Elektritööd. 5349 5632.

Katuste ja fassaadide pesemine ja 
värvimine. 501 0834.

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

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

Septikute, biopuhastite paigal-
dus. Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee.

Aeg annab kõik meil tagasi, 
ei emasüdant iialgi ...

Päike paitagu Su kalmu, 
kuu ja tähed valvaku.

Südamlik kaastunne Raigole, 
Margole perega ja 

kõigile lähedastele armsa

ELENA KROOBENI
lahkumise puhul. 

Urve perega

Mälestame 

ELENA KROOBENIT
ja avaldame kaastunnet

Tõnule, Margole, Raigole 
ja lähedastele.

Perekond Habakuk

Südamlik kaastunne 
Kajale armsa ema

ROSALIE SAVOLAINENI
kaotuse puhul.

Väike-Maarja gümnaasium

Mälestame head naabrit

JUHAN KULA
Südamlik kaastunne 

Virvele, Janale ja Janikale 
kalli abikasa, isa ja 

vanaisa surma puhul. 

Naabripered Salvet, 
Kesa, Klopp

Mälestame kauaaegset 
koostööpartnerit ja 
tegusat Pandivere 

piirkonna edendajat

PIRET NURMETALU
Südamlik kaastunne 

lähedastele. 

MTÜ PAIK

Südamlik kaastunne omastele

VAABO VIIKHOLMI
kaotuse puhul. 

Mälestame kauaaegset 
aiandus-kooperatiivi liiget. 

AK Ranna kollektiiv Eismalt

Kallid Marge, Rein ja Ain. 
Oleme mõtetes Teiega, kui jätate 
hüvasti oma kalli abikaasa ja isa

VAABO VIIKHOLMIGA
Mälestavad Vilma, Uno,

Jaan ja Liina pere

Trimmerdamisteenus, Tepani Ha-
lud OÜ. Tel 5853 0124.

Veame ära mööblit, vanametalli, 
kodutehnikat ja igasugust kila-ko-
la. Koristame keldreid, kuure, ga-
raaze jne. Lammutustööd ja vedu 
jäätmejaama. 507 4958.

Puulangetus OÜ: ohtlike puu-
de langetamine, puude hool-
duslõikus ja kändude freesimine. 
Tel 5822 8154, www.puulangetus.
eu.

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.

Teeme kõiki lammutustöid, prahi 
utiliseerimist. Multiliftkastide rent 
(10 ja 15 m3). 5891 6787.

Korstnapühkija. 5560 4046.

A-toru sanitaartehnilised tööd. 
5843 0997.

Müüa ehitusliiva, Kiiu liiva, 
mulda, kruusa ja killustikku. 

Tel tööpäeviti 324 1818.

Kampaania: otse tootjalt 6 ja 8 
mm premium-pelletid al 179 ¤, 
pakitud kasepuidubrikett, turba-
brikett al 130 ¤, pakitud kivisüsi al 
245 ¤, kuivad kütteklotsid võrgus 
al 1,70 ¤. Vedu. Tel 506 8501.

Uued rehvid kõikidele masinate-
le (autod, traktorid, laadurid, haa-
gised jm). Nt MTZ-82-le ette/ta-
ha (130/280 ¤ tk), T-40AM-ile 
(110/250 ¤ tk), T-25-le (60/210 ¤ 
tk) jne. Küsida võib kõiki rehve. 
Asuvad Tartus. Transport üle Eesti. 
Tel 503 9766, Rain, Redsom OÜ, 
rain@redsom.ee.

30 cm kuiv lepp 2,50 ¤ / 40 l, 
30 cm kuiv kask 3 ¤ / 40 l, pui-
dubrikett alusel 135 ¤ / 960 kg, 
heledad pelletid 180 ¤ / 975 kg. 
Tel 5373 3626.

Müüa murutraktor Husqvarna 24-
HP, 120 cm, 3 teraga, elektriline lü-
litus, jalaga juhtimine. Samas 
müüa Cub Cadet, Hustler 0-pöör-
dega. 5838 7858.

Rakvere kliima OÜ müüb, paigal-
dab ja hooldab! Kui otsid õhksoo-
juspumpa või konditsioneeri, mis 
täidab sinu vajadusi, siis küsi meilt 
pakkumist! Õhksoojuspump on 
väga mugav, lihtne ja säästlik küt-
telahendus koju, garaaži või suvi-
lasse. Paigaldus alates 250 ¤, 
hooldus 50 ¤. Tasuta konsul-
tatsioon tel 5662 2050 või www.
rakverekliima.ee.

Müüa saetud, lõhutud 
küttepuud (toores sanglepp). 
Koorem laotud. Vedu tasuta. 

5399 1810.

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

Müüa küttepuid. Tel 529 4838.

Müüa tooreid ja kuivi küttepuid, 
pakkuda ka 40 l võrgus kuivi 

puid. Tel 5554 6093.

Puidubrikett al 120 ¤, turbabrikett 
120 ¤, pelletid (6 ja 8 mm) al 
180 ¤ 0,975 t alus, kivisüsi al 
200 ¤/t. Transpordivõimalus. 
Rakvere Kütteladu, Narva 17. Tel 
5566 9440, www.algaveod.ee.

Müüa küttepuud (lepp, sanglepp, 
kask). Müüa ka kuiva puud. Koo-
rem laotud, vedu tasuta Lääne-Vi-
rumaa piires. 518 2665.

Müüa kuiva küttepuud (sanglepp, 
kask); puitbriketti; premium pelle-
tit 6/8 mm; kivisütt 25/1000 kg. 
Transport hinnas 5390 0545.

Müüa lõhutud küttepuid: sang-
lepp ja hall lepp. Müüa kütteklotse 
ja pikkpindu. Tel +372 520 7517, 
329 2424. Tellimine E–R.

Müüa saetud ja lõhutud metsa-
kuiv kuusk, kask jne. 5192 4320.

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

Müüa soodsalt kuivi ja too-
reid küttepuid. 504 5632.

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse 
40 l võrkkottides. Tel 504 5632.

Soodsalt müüa lõhutud 25–60 
cm küttepuid (lepp, sanglepp, 
kask, okaspuu). Veovõimalus. Tel 
505 2239.

Müüa mesilased. Tel 5647 2605.


