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Haljalas müüa 40 l võrkudes kuiva 
lepapuud 2,8 ¤ ja kaske 3,5 ¤ tk. 
505 1528.

Müüa küttepuud, metsakuivad. 
www.gsgrupp.ee, 5693 3906.

Müüa puidubriketti, premium-pel-
letit 6/8 mm, kivisütt 1000/25 kg. 
Transport hinnas. viruküttejaam.
ee, 5390 0545.

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

Pakume halumasinateenust al 
12 ¤ tm. 5390 0545.

Elektritööd. 5349 5632.

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6. 

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

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

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.

Maaküttetorustiku aukude puu-
rimine kitsastes tingimustes. Pro-
jekt ja konsultatsioon hinna sees.
Puurkaevude ja veevarustuse ra-
jamine. Baltipuurkaev.ee, tel 
521 7415, 504 2999.

Santehnilised tööd. 5332 4749.

Veame ära mööblit, kodutehnikat, 
vanametalli, autoromusid ja igasu-
gust kila-kola. Koristame korte-
reid, kuure, garaaže ja keldreid. 
Lammutustööd ja prahi vedu 
jäätmejaama. Tel 507 4958.

Korstnapühkija. 5560 4046.

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

Kogemustega ehitaja teeb kõiki 
üld ehitus- ja remonttöid, sh toru-
tööd. 5845 1111.

Saabunud on tähetund, 
kus puhkust saavad töökad käed, 
vaid emaarmastuse leek 
näitab lastele õiget teed.

Nüüd puhkavad 
su kuldsed käed, 
mis palju teinud 
kodu heaks ...

Su kodu on nüüd seal, 
kus Linnutee, 
see helendav rada, 
see tähine kee ...

Elu on nagu muusika – 
heliseb hetke ja vaikib siis ...

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild – 
vikerkaar, helge ja särav. 
Su hingest saab tähekild.

Päev looja läinud 
ja tühjaks 
kodukamber jäänud ...

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

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste maa ...

Maga vaikselt, 
puhka rahus, 
südamed on sinuga ... 
Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega. 

Kallid Aivi, Aune, 
Arvi ja Aarne peredega, 
avaldame kaastunnet 
armsa ema, vanaema 

ja vanavanaema 

ELSA AUNAPUU
kaotuse puhul.

Tädi Vaike, Rein, Reine 
ja Aive peredega

Mälestame armast klassiõde

HELVE KÕRGESAART
Sügav kaastunne lähedastele.

Rakvere 1. keskkooli 
54. lennu 11.b klass 

ja klassijuhataja

Avaldame kaastunnet 
Meelis Parijõgile kalli ema 

LINDA PARIJÕGI
kaotuse puhul. 

Viru-Nigula vallavolikogu

Südamlik kaastunne 
Kalle Kiiskülale 

perega kalli ema, 
vanaema ja ämma

ELVI KIISKÜLA
lahkumise puhul.

Eevi ja Kalju

Anname kurbusega teada, 
et on lahkunud meie isa

MARTIN KIVINURM
8. V 1941 – 27. XI 2021

Tütred peredega

Ärasaatmine 10. detsembril 
kell 12 Haljala leinasaalist. 
Pärgi palume mitte tuua.

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

ANNELY LIPPASAARE
kaotuse puhul.

Imbi ja Jane peredega

Siiras kaastunne 
Meelisele perega kalli 

ema, vanaema ja ämma

LINDA PARIJÕGI
lahkumise puhul.

Mihkel ja Katrin peredega, 
Tiina

Head töökaaslast

RAIN RAUDA
mälestavad ja avaldavad
kaastunnet lähedastele 

kolleegid Flexa Eesti AS-ist.

Südamlik kaastunne 
Aivile, Aunele, Arvile ja 

Arnele peredega kalli ema, 
vanaema ja vanavanaema 

ELSA AUNAPUU
kaotuse puhul.

Mälestavad Raili, Helbe, 
Maimu ja Valli peredega.

Südamlik kaastunne tütardele 
peredega ja lähedastele

MARTIN KIVINURME
kaotuse puhul.

KÜ Haljala Vesta majaelanikud

Avaldame kaastunnet 
Meelisele kalli ema

LINDA PARIJÕGI
kaotuse puhul.

OÜ Varudi Mõis

REIN ALTOK
Sügav kaastunne 

Annelile perega kalli 
isa surma puhul.

Perekonnad Viigipuu 
ja Linkgreim

Südamlik kaastunne 
Antile lastega ja 

kõigile lähedastele kalli

ANNELY LIPPASAARE
kaotuse puhul.

Karin, Hubert, Kersti, Aivar

Kallis Silvia, tunneme 
südamest kaasa kalli ema

HILDA-HERMINE OHAKA
kaotuse puhul.

Töökaaslased Rakvere 
spordikeskusest

Mälestame 

MARTIN KIVINURME
Südamlik kaastunne 

Lehtele lastega.

Perekond Kruutmann

ZINAIDA KLEMMER
Avaldame kaastunnet 

Nadjale perega.

Elamukaaslased 
korteriühistust Koidu 40

Mälestame head 
naabrit, ilu loojat

ELVI KIISKÜLA
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.
Ene ja Sven perega

Kallis Nadja, oleme sinuga, 
kui saadad viimsele 

teekonnale oma armsa ema

ZINAIDA KLEMMERI

Kunda Ilusalong

Südamlik kaastunne 
Tiidule kalli venna 

PEEP SOOPERE
surma puhul.

Ene

Mälestame head sõpra
ANNELY LIPPASAART

ja avaldame kaastunnet 
Antile, Mariale, Kadile, 

Antile ja Alarile kalli elukaaslase 
ja ema kaotuse puhul.

Merje perega

Avaldame kaastunnet 
Meelise perele

LINDA PARIJÕGI
kaotuse puhul.

Valimisliit Tasakaal

Avaldame kaastunnet 
lähedastele kalli

ELVI KIISKÜLA
surma puhul.

Väike-Maarja gümnaasiumi 
80. lend

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud.

Lahkunud on igaviku 
teele meie armas 

HEINO PAENDI
10. VI 1929 – 27. XI 2021

Lähedased

Siiras kaastunne Helgile 
ja lähedastele kalli

LEON TOPKINI
kaotuse puhul.

Ühinenud seltskond

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

(J. Tätte)

Ei tulek ega minek 
ole meie endi teha, 
vaid see, mis sinna 
vahele jääb ... 

(J. Viiding)

Südamlik kaastunne 
Ivi Kannale armsa 

ema kaotuse puhul.

Laekvere lasteaia pere ja 
kokad kooli köögist

Avaldame sügavat 
kaastunnet Eva Vabamägile 

kalli õe kaotuse puhul.

Töökaaslased Tapa 
lasteaia Pisipõnn 

Nooruse 2 kollektiivist

Südamlik kaastunne 
Annelyle perega kalli

REIN ALTOKI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Tamme 
Hambaravist

Südamlik kaastunne 
Annelyle perega kalli

REIN ALTOKI
surma puhul.

Rakvere Hambalabor

Tasa tunde 
lööb aegade kell, 
alles jääb mälestus, 
hea ja hell.

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

RAIN RAUA
kaotuse puhul.

Liina perega

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,80 ¤, 
kuiv kask 3,20 ¤. Alusel: puidubri-
kett 960 kg, turbabrikett. Hele pel-
let 205 ¤ / 990 kg. Vedu tasuta. 
5373 3626.

Kantküla puuhoov müüb prus-
se, laudu ja 30 cm kütteklotse. Tel 
515 7603.

Turbabrikett al 150 ¤. Tel 
520 2190.

Puidubrikett 180 ¤, kasepuidu-
brikett al 195 ¤, pelletid al 195 ¤, 
turbabrikett 145 ¤. Rakvere 
Küt teladu. Tel 5566 9440,  
www.algaveod.ee.

Otse tootjalt 6 ja 8 mm premium-
pelletid, pakitud kandiline kasebri-
kett, pakitud kandiline turbabri-
kett, pakitud kivisüsi, kuivad kütte-
klotsid. Vedu. Tel 506 8501.

Rakvere Kliima OÜ müüb, paigal-
dab ja hooldab. Kui otsid õhksoo-
juspumpa, siis küsi meilt pakku-
mist! Õhksoojuspump on väga 
mugav ja säästlik küttelahendus. 
Tasuta konsultatsioon tel 5662 
2050 või www.rakverekliima.ee. 
Meil on lühike ooteaeg.

Müüa kuivad lepahalud (30 cm) 
võrgus. Transport. Tel 5646 6958.

Pakume stabiilset tööd veoauto-
juhile. Eesti-sisene paneelivedu 

tööpäevadel, E–R. Vajalik CE-kat, 
ametikoolitus. Palk kokkuleppel. 

Info telefonil 5347 2860.

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

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.

Tamsalus müüa renoveeritud 
majas 1. korrusel asuv 3-toaline 

korter. Täpsem info telefonil 
529 8594.

OÜ Estest PR ostab
põllu- ja metsamaad. 

Tel 504 5215, 514 5215.

Üürile anda 1-toaline km korter 
Rakvere kesklinnas pikemaks 
ajaks. Üür 150 ¤ + kommunaal-
maksud. Tel 509 2606.

Ostan maad. 529 3609.

Ostan igas seisukorras 
sõidukeid, maastureid, 

kaubikuid. Tel 5565 9595.

Ostame teie auto, maasturi või 
kaubiku, nii romu kui ka korraliku. 
Tel 5693 2565.

Ostan autosid. 5357 7108.

Ostan sõiduauto või kaubiku. 
512 3930.

Ostan majapidamise likvideerimi-
sel seisma jäänud esemeid (alasi, 
kruustangid, töölaud ja muud kila-
kola). 503 1849.


