
10 || Kuulutused || lõuna-eesti postimees 29. juuli 2020

KINNISVARA

Üürile anda Soo tn 1 viiendal 
korrusel asuv 2-toaline korter. 
Üür 120 €/kuus. Tel 508 3907.

Müüa maja Valga linnas  
Pikk 14. Väga heas korras. 
Hind 89 900. Tel 5809 6966.

Ostan garaaži Tootsis.  
Tel 5690 7890, Ülo.

Ostan metsa ja põllumaad, 
ka võsastunud, maharaiutud 
metsalanke, noorendikke, 
raieõigust. Tel 5660 8810.

OÜ Estest PR ostab põllu- 
ja metsamaad. Tel 504 5215, 
514 5215.

Soovime osta vanema talu-
maja eraldatud kohas. Talu 
juurde võiks kuuluda ka vähe-
malt 3 hektarit maad. Hea 
juurdepääs, elekter ja kaev 
võiks olemas olla.  
Tel 5341 6654.

Pakun tööd rahvusvaheliste 
vedude autojuhile Eesti-
Soome-Eesti suunal.  
Tel 501 3193.

PÕLLUNDUS

Ostan pealsepurusti, saputa-
ja, vaoajaja ja traktori.  
Tel 5362 0111.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost.  
Tel 553 3060.

TEADE

01.08 kell 9-16 Suvelaat 
Puhjas seltsimaja juures, 
Viljandi tee 24. Tel 5661 8707.

02.08 kell 9-15 selle suve laat 
Räpinas Tuletõrje väljakul.  
Tel 5661 8707.

31.07, selle kuu viimasel reedel 
kell 9-16 Juulikuu laat Võrus 
uuel keskväljakul.  
Tel 5661 8707.

VALGA SUVELAAT 31. juulil kl 
9-16 Valga keskväljakul.  
Tel 5805 1915.

TEENUS

Ahjude, pliitide ja kaminate 
remont. Tööpiirkonna lähte-
punkt on Tartu. Tel 5594 6425.

Korstnate ehitus.  
Tel 5858 1159.

Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd, kliimaseadmete 
paigaldus ja hooldus, 
septikud/biopuhastid.  
Teras/Press OÜ,  
tel 5688 7983,  
aikopatlep@gmail.com

Muruniitmine, trimmerda-
mine, võsalõikus Võru- ja 
Põlvamaal. Tel 5191 5027.

Muruniitmisteenus, hind 
soodne. Tel 502 1890.

MÜÜRITÖÖD: vundamendi, 
vaheseinte, majakarbi ja 
korstnapitside ladumine, 
PUUTÖÖD. Tel 521 0202.

Ohtlike puude raie.  
Tel 5386 7377.

Ohtlike puude raie ja 
kändude freesimine.  
Tel 5686 6157.

Prahibussi teenus, laadijad, 
utiliseerime majapidamisprahi, 
vana mööbli. Tel 5386 7377

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont.  
Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Rõngaste vahetamine.  
Tel 5840 0240.

Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont.  
Tel 5679 3951.

LOOMAD

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

Lääne-Virumaa tapamaja 
pakub lammaste tapateenust 
(alates 5 lambast).  
Tel 5608 6845.

Müüa 1 a EHF lehmmullikas 
(ainult elu peale).  
Tel 5688 0303.

METSAMATERJAL

Ostan kasvavat võsa (paju, 
lepp, haab), raiejäätmeid 
põllu- ja metsamaalt Kesk- ja 
Lõuna-Eestis. Tel 5373 5465.

Ostan okaspuu-, sanglepa-, 
haava- ja kasepalke, kasepa-
beripuud ja 3-meetrist kütte-
puud. Tel 5620 8897.

TÖÖ

AS Lapi MT Parksepas ootab 
oma meeskonda CNC trei-
pingi operaatorit. Info tel 
5197 3622, 516 4519, 786 8640, 
info@lapimetall.ee,  
www.laoimetall.ee.

Biltex OÜ võtab tööle lukk-
sepa. Tel 522 2801.

Pakun tööd kokale alates 
03.08.2020. Ühendust võtta 
tel 5597 9031.

Kaardid ennustavad 24/7.  
Tel 900 1727.

Kaevude puhastus, septikute 
paigaldus, veetorustike ja 
kanalisatsiooni rajamine.  
Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee.

Katuse-, fassaadi- ja üldehi-
tustööd. Tel 5373 3899.

Katuse- ja fassaaditööd, 
vundamentide remont ja 
soojustamine. Eramud, korte-
riühistud. Tel 5649 4929.

Katuse- ja plekksepatööd, 
vihmaveesüsteemid.  
www.goldre.ee, tel 5695 6885.

KATUSETÖÖD, SOODNE 
ETERNIIT JA PLEKK. Müük ja 
paigaldus. Tel 5620 2333.

Katuste ja fassaadide pese-
mine ja värvimine.  
Tel 501 0834.

Kellassepp, kullassepp, pril-
lide remont, graveerimine. 
Põlva Kaubamaja, Kesk tn 10, 
T kl 10–16; Võru, Jüri 19a, N kl 
10–16; Valga, Vabaduse 26, R 
kl 10–16. Imre Aria,  
tel 516 2099.

Kopatööd, hind 25 eurot 
tund. Tel 511 4472.

Korstnapühkija, ka maale, 
redel kaasas, ametlik akt.  
Tel 5191 6605.

Korstnapühkija.  
Tel 5397 2915.

Sanitaar- ja kapitaalremont. 
Ehitus- ja lammutustööd.  
Tel 5831 4411,  
viimistlus.lammutus@mail.ee

Torutööd, küttesüsteemide 
läbipesu, veevarustussüstee-
mide ja pumpade paigaldus. 
Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee.

Võsagiljotiini teenus.  
Tel 5666 4217.

Erinevate piirdeaedade ja 
väravate valmistamine ning 
paigaldus. Tel 502 3856.

FEKAALIVEDU LÕUNA-
EESTIS. Tel 510 9995.

Haagisel diiselmootoriga 
puiduhakkuri rent.  
Tel 506 8266.

Hekilõikus, trimmerdamine 
jms haljastustööd ühest 
kohast. Mõõdukad hinnad, 
kindel kvaliteet. Tel 5673 8933.

KATUSTE, FASSAADIDE PESU 
JA VÄRVIMISTÖÖD. AEDADE 
PESU JA VÄRVIMISTÖÖD. 
RENNIDE PUHASTUS JA 
AKENDE PESU. Tel 5638 8994.

est maitsetest, mis Mardile en-
dale meelepärased on. „Samas 
ei saa alati seda peale suruda 
ja katsetama peab erinevaid 
maitseid. Minu jaoks on bur-
geri valmistamine lihtne. Ta-
han teha alati justkui endale 
burgerit nii hästi, kui oskan,“ 
avab Mart parimate burgerite 
valmistamise tagamaid. 

Muutunud burgerikultuur
Kui 90ndatel andsid burgeri- 
kultuuris tooni suured bur-
gerid, mis kukli ääreni erine-
vaid salateid ja koostisosasid 
täis, on tänaseks puhumas 

Koht, mis pakub riigi parimaid 
burgereid ja mille peakokk 
tegi elus kannapöörde, kui 
pöördus gurmeerestorani- 
dest maalähedasema toidu 
– burgerite – valmistamise 
juurde.
Viru Burgeri restorani köögis 
toimetab Mart Klaas. Mees ja 
kokk, kes on otsustanud pööra-
ta Eestimaa inimesed burge-

riusku. Mõnusalt hubast bur-
gerirestorani külastades tasub 
kõrva taha panna: kes kord 
maitsnud, see enam naljalt teisi 
burgereid ei tunnista. 

Mart teadis juba põhikoolis, et 
tahab kokaks saada. Õpingute 
ajal töötas ettevõtlik noor mees 
pealinnas Mac-Bar-B-Que’s ja 
Chedi restoranis. Edasi viis tee 
tolleaegse ühe silmapaistvama 
restorani Art Priori peakokaks 
ning enne kui peas hakkas 
küpsema idee pühenduda bur-
gerite valmistamisele, jõudis 
Mart käima tõmmata suvitus-
linnas Võsul asuva Wöse resto-
rani köögi. 

Üks burgerirestoran puudu
Rohkem kui aasta tagasi pöör-
dus Mardi poole Timo Vaar-
mann, kes käis välja idee avada 
burgeriresto. „Esialgu lihtsalt 
katsetasime Tallinnas Viru Kes-
kuse katusel, kuidas burgerid 
vastu võetakse,“ meenutab 
Mart möödunud suve. Samuti 
liikusid mehed food-truck´iga 
mööda erinevaid suvefesti-
vale. Burgerisõbrad leidsid nad 
kiiresti ning lojaalne fännibaas 
inimestest, kes hindavad hästi 

tehtud burgereid, oli sündinud. 
„Kuigi esialgu käis peast läbi 
mõte, et burgerikohti on juba 
mitmeid, oli tegelikult üks veel 
puudu. Augustiks oli selge, et 
inimesed armastavad hästi teh-
tud burgereid,“ räägib Mart. 

Mardi sõnul on Viru Burgeri 
idee pakkuda Ameerika-stiilis 
hamburgereid, mille valmista-
misel kasutatakse vaid Eestist 
pärit liha. Kõik kastmed val- 
mivad samuti köögis kohapeal 
käsitööna. 

Restorani menüü sündis sellist-

Tartu kaubamaja 3. korrusel 
on uksed avanud Viru Burger

VIRU BURGER. Tuled burgerit võtma, aga lahkud 
friikatega. Sest mõlemad on nii head.

SISUTURUNDUSuued tuuled.  „Meie eesmärk 
Viru Burgeris on see, et  liha, 
kaste ja salat peavad olema 
heas tasakaalus. USAs hakati 
umbes 70 aastat tagasi tegema 
smashed-burgerit, mis tähen-
dab, et plaadigrillile küpsema 
pandud rasvane liha justkui 
litsutakse laiaks. Sel moel sün-
nib mahlane well-done küpse-
tusastmega pihv, mis burgerile 
selle tõelise maitse ja stiili an-
nab,“ tutvustab Mart Viru bur-
gerite saladust, mis saab alguse 
just õigest pihvi valmistamisest. 

Kõige populaarsem burger 
menüüs on vürtsikas Animal 
style. „Eestimaa inimestele 
meeldib vürtsikus. Animal 
style burgeri kõrvale soovitak-
se tšilli käsitöö friikaid, mis on 
tunnistus sellest, et ei peljata 
tugevamaid ja vürtsikaid mait-
seid. Burgerite esikolmikusse 

Mart Klaas usub, et Eestimaa 
inimesed armastavad head burgerit. 
Foto: erakogu x 3

Viru Burgeri valikust leiab lisaks burgeritele veel käsitöö friikartuleid, mille 
juurde saab valida endale meelepärase kastme.

Nii sünnib mahlane well-done küpse-
tusastmega pihv, mis burgerile selle 
tõelise maitse ja stiili annab.

kuuluvad Mardi kinnitusel veel 
Topeltjuustu ja Sloppy burger. 

Viru Burgeri valikust leiab 
lisaks burgeritele veel käsitöö 
friikartuleid, mille juurde saab 
valida endale meelepärase 
kastme. Samuti on mõeldud 
taimse toidu eelistajate peale, 
sest Scamburgeri vahel on 
taimne, beyond-lihaga pihv. 

„Eesti inimene on burgeri usku, 
selles pole kahtlust. Meil on 
super hea meel, et burger ei ole 
vaid noorte inimeste meelistoit, 
vaid head ja maitsvad kõhutäit 
hindab ka vanem burgerisõber,“ 
räägib Mart sellest, kuidas 
burger aasta-aastalt kasvatab 
oma populaarsust. 

Viru Burger asub Tartu kauba-
maja 3. korruse toidugaleriis. 
Burgereid on koju või konto- 
risse võimalik tellida Woltist. 

Viru Burger



Kuulutuste vastuvõtt Kesk 10, Valga E–R kl 9–17 (lõuna 12–12.30), Bürooteenused OÜ (Oja 7, Põlva) E–R 9–17 (lõuna 12–13), Täpiline Tuba OÜ (Liiva 11a, Võru) E–T ja N–R 10–13.  
Info tel 766 1960, e-post klienditeenindus@lounapostimees.ee  Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee. 
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Kaua naabruses elatud, 
rõõme ja muresid jagatud...

SILVER RÄTSEP
Langetame pea hea 
naabrimehe ja sõbra 

mälestuseks ning tunneme 
sügavas leinas kaasa Hiiele, 
Annelile ja Andresele armsa 

venna kaotuse puhul. 

Kalju, Maira ja Maie

Avaldame kaastunnet Egele 
perega kalli

HELVE HELLENGI
kaotuse puhul. 

Kolleegid Mehikoorma 
Põhikoolist

Südamlik kaastunne Hiiele 
venna

SILVER RÄTSEPA
kaotuse puhul. 

Tiina perega, Rein ja Mati

Iga lahkumine on raske, 
iga teele saatmine on kurb... 

Südamlik kaastunne Valdole 
perega kalli isa, äia ja vanaisa 

HEINO KÕRGE
kaotuse puhul. 

Kolleegid Tsirguliina Koolist

Kaunil õitsval suvekuul 
jäi kurvaks koduõu 
ja tühjaks kodutare...

Mälestame alati abivalmis 
naabrimeest

SILVER RÄTSEPAT
ja avaldame sügavat 

kaastunnet Hiiele, Annelile ja 
Andresele kalli venna surma 

puhul. 
Kaja ja Toivo

MILDE OSAK
Sügav kaastunne Paulile, 
Monikale ja Marikale kalli 

abikaasa ja ema surma puhul.  

Laine, Helmut perega ja Helgi 
perega

Siiras kaastunne Hiie Pässile 
kalli venna 

SILVER RÄTSEPA
surma puhul. 

Kolleegid Tõrva Kodust

Su kodu on nüüd seal,
kus Linnutee helendav rada...
Kuigi kaugused nüüdsest
me vahel on pikad,
oled me mõtteis ja südameis ikka...

JAAK KURVITS
29.07.1950–13.04.2017
Süütame küünlad Sinu  
70. sünniaastapäeval.  
Olid meile väga kallis. 

Õde Mare perega ja tädi Virve

On vaikus ja rahu Sinuga,
head mälestused jäävad minuga...

Mälestan head sõpra ja 
avaldan sügavat kaastunnet 

kõigile lähedastele kalli

SILVER RÄTSEPA 
lahkumise puhul. 

Vello

Sügav kaastunne Valdole kalli 
isa

HEINO KÕRGE
08.05.1940–25.07.2020

kaotuse puhul. 

Head sõpra ja kauaaegset 
töökaaslast mälestavad  

Sirje ja Märt.

Päev õhtule laskus 
ja lõppes elurada...

ERGULA VICHTERPAL
Siiras kaastunne  

Marina Rõõmule kalli isa 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Valga haigla 
köögist

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on leidnud rahu...

SILVER RÄTSEP
Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele. 

Astrit perega

Teatame sügava kurbusega, 
et lahkus meie kallis isa, äi ja 

vanaisa

ERGULA VICHTERPAL
06.03.1936–24.07.2020

Leinavad omaksed.

Vaikselt lahkus emake hea, 
muredest, valudest enam ei tea.

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Siirile ja Enele 

peredega kalli

ELFRIIDE VIKSI
surma puhul. 

Marju, Kalev, Helve, Rein

Tähtede taga 
koidab Sul taevas, 
vaikne lootus 
Sul täide seal läeb…

AGO VÄRTON
Avaldame kaastunnet Maiele 
ja Jaanale koos lastega kalli 

abikaasa, isa ja vanaisa surma 
puhul.

Maie ja Erich koos laste ja 
lastelastega

Seal, kus lõpeb elutee, 
algab mälestustemaa. 

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele kalli

ELFRIIDE VIKSI
surma puhul. 

Aili, Raino, Karin ja Aire 
peredega

Avaldame kaastunnet Enele 
perega armsa ema, ämma ja 

vanaema

ELFRIIDE VIKSI
kaotuse puhul. 

Kase 5 majanaabrid

Kallist venda

AGO VÄRTONIT
mälestab leinas vend Ülo 

perega. 

Siiras kaastunne lähedastele.

Iga lahkumine on raske, 
iga teele saatmine kurb...

Teatame kurbusega, et pärast rasket haigust lahkus meie kallis vend

SILVER RÄTSEP
11.08.1960–24.07.2020

Leinavad õed ja vend peredega. 

Urni mulda sängitamine on Helme kalmistul 4. augustil kell 12.

Mälestus Sinust hinge jäi helge ja hea...

JOHANNES METSAR
21.06.1941–29.07.2010

Süütame küünlad, mälestades sind 10. surma-aastapäeval. 

Lesk ja pojad peredega

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

Mälestame ja avaldame sügavat kaastunnet Tõnu Zernaskile tütre 
ning Ülle ja Krista peredele õe

EVE ZERNASK ELLEFSENI
surma puhul. 

Maimu, Helve, Jüri, Aino, Valdeko, Tiiu, Ülo,  
Urve, Einar, Heidi, Hillar, Kalmer

Igaveseks kuigi lähed, mälestus on jääv. 
Muld ei seda matta suuda, meelde meile jääd.

Mälestame kauaaegset seltsingu liiget

ELFRIIDE VIKSI
Südamlik kaastunne kõigile lähedastele. 

Seltsing Rukkilill 

OHTLIKE PUUDE RAIE 
KUTSETUNNISTUSE JA TEGE-
VUSKINDLUSTUSEGA ARBO-
RISTILT. HEKKIDE LÕIKUS, 
KÄNDUDE FREESIMINE. 
OKSTE PURUSTAMINE/
ÄRAVEDU. SÜNNIPÄEVA-
HINNAD -20%. KOGEMUS 10 
a. www.VIKATIMEES.ee  
Tel 5666 7776.

Ostan kasvavat võsa 
(teeääred, kraavid, põllud 
jne). Tel 5620 8613.

Puhastame põllud ja kraavid 
võsast. Võsa- ja metsalõikus 
koos väljaveoga.  
Tel 5811 0375.

Teostan plaatimistöid Lõuna-
Eestis. Tel 5385 2174.

Teostan kõikvõimalikke 
remondi-, ehitus- ja lammu-
tustöid. Võrumaa.  
Tel 5800 5993.

OST

Ostan igas seisukorras trak-
toreid. Tel 5884 1935.

MÜÜK

125 € puitbrikett otse tootjalt, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, 
179 €, turbabrikett 125 €, 
pakitud kivisüsi 235 €, kütte-
klotsid 2 €, kuiv kask 30 cm, 
2,50 €. Tel 506 8501. Vedu, 
alates 3 alusest tasuta, kütte-
ladu24.ee.

30 cm kuiv lepp 2,50 €; kask 
3 € 40 l võrgus; kasepuidubri-
kett 96 tk alusel 960 kg, 8 
mm pellet hele premium 975 
kg, 200 €. VEDU TASUTA. 
Tasumine: ülek, kaardiga, 
sulas. Tel 5373 3626.

Ehitusliku saematerjali müük 
Valgamaal Tsirguliinas. Pide-
valt suur valik, soodne hind. 
Veovõimalus. Tel 522 9571.

Kaminapuud, puitbrikett ja 
kütteklotsid. Tel 5818 8863.

Kuiv lepp, 50 cm, 40 €/rm. 
5-6 rm koorem, vedu tasuta. 
Tel 5615 5506.

Lõhutud kuiv lepp ja kask. 
Tel 5354 2420.

Saunavooder 6 €/m² ja lava-
lauad 1,20 €/m. Tel 5645 2170, 
pakkpuit.ee

Silva Kodukaupade kaup-
luses Sangastes müügil laias 
valikus kaupa nii aeda kui 
ehitusele. Tel 766 9331.

Klaasplastist lipumastid ja 
tarvikud tootja esindajalt. 
Mastide transport ja 
paigaldus. Pikaaegne 
kogemus. Garantii.  
Tel 5647 5211.

Müüa ehituslikku saemater-
jali, voodri-, põranda-, terras-
silaudu ja servamata laudu. 
Pikkused 3–6 m. Laudade 
värvimine. Vedu üle Eesti 
tasuta. Tel 528 2268.

Müüa ehituslikku saemater-
jali. Tel 510 0441.

Müüa halupuud (30 ja 50 cm, 
toores ja kuiv, ka võrkkotis). 
Tel 504 7799.

Müüa kuivad küttepuud 
(lepp ja kask). Tel 528 6403.

Müüa kuivad pliidipuud 45 l/
võrk, 2 €/kott. Tel 5801 5192.

Müüa liiva, kruusa ja killus-
tikku. Killustiku mõõdud 
vastavalt soovile. Kalluriga 
veoteenus. A.Karuse AS, 
Valga, Rükkeli 4. Tel 510 3410.

Müüa liiva, kruusa, killus-
tikku, sõelmeid, mulda (1–35 
tonni). Kopatööd.  
Tel 528 3255.

Müüa liiva, kruusa, mulda (4 
tonni). Tel 527 9707.

Müüa lõhutud küttepuid: 
lepp, kask, haab ja okaspuu, 
pikkusega 30, 40, 50, 60 cm. 
Vedu tasuta. Tel 5620 8897.

Müüa põranda-, voodri- ja 
ehituslaudu. Erinevad laiused. 
Vedu tasuta. Tel 506 4651.

Müüa saematerjali, eri 
pikkused ja ristlõiked, serva-
mata sanglepp, okaspuu, 
kask, kuiv männiplank, 
saunavoodrilauad, lavalauad 
(sanglepp, haab). Transport 
kokkuleppel. Tel 5620 8897.

Müüa saematerjali, immu-
tatud puitu, voodri- ja põran-
dalaudu Valgas Pärna pst 13. 
Tel 5818 8863.

Müüa saematerjali, voodri-, 
põranda- ja terrassilaudu. 
Transport tasuta. Tel 525 8911.

Müüa kuivad kütteklotsid, 45 
l võrk, hind 1,70 €. Tel 5801 
5192.

Müüa lõhutud küttepuid, 
koos veoga Tõrva piir-
konnas. Tel 523 0118.

Müüa lõhutud küttepuud. 
Segapuu. 34.- €/m³.  
Tel 5811 0375.

Müüa Valgas kuivad kütte-
puud (40 l kotis, lepp 2 €, 
kask 2,40 €), vedu.  
Tel 5398 3286.

Müüa Valgas lõhutud kütte-
puid (lepp, hind al 35 €/rm), 
vedu. Tel 5398 3286.

Müüme elupuude Smaragd ja 
Brabant potitaimi.  
Tel 5194 3567.

Lõhutud toores lepp.  
Tel 5354 2420.

KASUTATUD ASJAD

Ostan vanu lauanõusid, lille-
vaase ja keraamikat.  
Tel 517 4050.

TÄNUAVALDUS

Täname südamest kõiki häid 
sugulasi, sõpru, tuttavaid, 
töökaaslasi, naabreid ja 
õpetaja Mait Mölderit, kes 
olid meile toeks leinas ja 
aitasid meie kalli  
ANTS SARAPUU viimsele 
teekonnale saata. Omaksed
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