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ÕUESÕPE
Valga-, Põlva- ja 
Võrumaal käib 
õuesõppimise nädal, 
mis toob koolipered 
majast välja. LK 3

TÖÖSTUSALAD
Võru vallavalitsus otsib huvilisi,  
kes vajavad oma tegevuseks 
tootmis- või ärimaad, 
valikus on krundid Väimelas 
ja Vastseliinas. LK 4

MÕISA REMONT
Ahja mõisa peahoone 
katus laseb vett läbi, sestap 
tuleb ette võtta katuse 
remont. Samuti on plaanis 
korstnate ümberehitus. LK 6

KIIREM RONGILIIKLUS
Euroraha toel läbivad taastusremondi 
Tartu–Valga liinil Palupera–Puka 
ja Puka–Keeni raudteelõigud, mis 
peale reisirongiliikluse on olulised 
ka kaitseväe logistikale. LK 5

T
uhanded reserv-
väelased üle Ees-
ti saabusid tei-
sipäeval Võrus, 
Tartus ja Luunjas 
asuvatesse kogu-
nemispunktides-
se, et olla järg-
nevad pooleteist 
nädalat osalised 

Eesti kaitseväe rahuaja suur-
õppuses Siil 2022.

«Täna hommikul kell 9 
tulin siia, täitsime mõningaid 
pabereid, siis suundusime lat-
tu, laost saime varustuse ja nii 
ta siin toimib,» rääkis reserv-
väelane Kristjan Bergström 

(pildil) eile Tartus Raa-
di kogunemispunktis. 

«See on lausa vaja-
lik, et natuke vahel-
dust saada. Millest 
iganes, kas argielust 
või niisama meelela-

hutusest.»
«Reservväelasi on 

saabunud järjest rohkem, kõi-
ge rohkem jalaväelasi ja prae-
guseks peaks neid olema siin 
üle viiesaja,» ütles 2. jalaväeb-
rigaadi ülem kolonel Tarmo 
Metsa (pildil) teisipäeva lõu-

natunnil. «Ootame siia 
sutsuke alla 2000 ini-

mese, õhtul hilja loo-
dame saada enami-
ku üksusi täiskoos-
seisuni ja siis nad lii-

guvad siit välja.»
Kok k u  võt a b 

esmaspäeval pihta hakanud 
ja valdavalt Lõuna-Eestis toi-
muvast suurõppusest Siil osa 
umbes 7100 reservväelast ja 
kaitseliitlast, 2500 ajateenijat, 
2000 tegevväelast ning 4200 
liitlassõdurit.

Saarelt õppusele
«Minul algas õppekogunemi-
ne juba eile, kui pidin tulema 
Saaremaalt mandrile,» ütles 
varustuse järjekorras seisnud 
Eliise Hoogand. Kuressaare 
haiglas õena töötav Eliise oli 
üks väheseid naisi, kes Raadi 
kogunemispunktis silma hak-
kas. «Üllatuslikult ei ole jah 
naisi. Mõni on ikka vilksata-
nud,» tõdes ta. Ajateenistust 

Suurõppus võtab pöörded üles
SIIL. Suuremad manöövrid viiakse läbi Valgamaal.

Eliise Hoogand läbinud pole. 
«Olen teinud läbi kiirema 
variandi, baaskursuse ja sel-
lepärast olen ka siin,» ütles ta.

Saabumise järel ootas 
reservväelasi esmalt lühi-
ke paberitöö, mille järel jaga-
ti meestele ja üksikutele nais-
tele välja juba varustus ning 
seejärel ootas liikumine välja-
õppealadele.

«Palju inimesi tuleb kokku, 
aga see ei tähenda veel koos-
töövõimelist meeskonda,» sel-
gitas Tarmo Metsa. «Kaks-
kolm päeva läheb selleks, et 
nad kokku harjutada. Esmas-
päevast läheme väliõppusele, 
mis keskendub Väikese Ema-
jõe joonele ja piirkonnale kuni 
Valgani välja. Sellest saab põhi-
pingutus.»

Peamiselt võib Siili ajal 
kaitseväe üksusi märgata Ote-
pää, Sangaste, Sooru, Jõgeves-
te, Puka, Tõrva ja Pikasilla 
kandis. Nendes piirkondades 

võib olla tavapärasest rohkem 
müra ning näha maanteedel 
liikumas kaitseväe sõidukeid. 
Õppuse alguses harjutatak-
se laskmist Metsniku, Sooru, 
Kanepi, Sõmerpalu, Uniküla, 
Utsali ja Väluste kandis.

Uued relvad
Oluline muutus võrreldes vara-
semate reservkogunemistega 
on tänavu kasutatavad rel-
vad, mullu kaitseväes kasu-
tusele võetud Rahe 20, mille-
ga varem ajateenistuse läbinu-

tel tuleb kõigepealt tuttavaks 
saada.

«Sellest saab üks oluli-
ne osa sellest väljaõppekogu-
nemisest. Loobume vanadest 
Rootsi päritolu AK-4-dest ja 
kõik üksused peaksid õppuse 
lõpuks olema suutelised val-
dama uut käsitulirelva,» kin-
nitas kolonel Metsa.

Uute relvade kõrval on aga 
muutunud ka õhustik, mis 
tänavust suurõppust saadab. 
Kui palju mõjutab Ukrainas 
käiv sõda meie suurõppuse 
ülesehitust?

«Mis puudutab 2. jalaväeb-
rigaadi, siis pigem mitte,» vas-
tas Tarmo Metsa. «Mis puu-
dutab liitlasi, siis vastus on 
jah. Liitlaste osakaal on õppu-
sel tänu sellele tõusnud. Mai-
nin ära kohale jäänud Briti 
lahinggrupi, kes töötab kok-
ku 2. jalaväebrigaadiga – see 
ei olnud algne plaani osa. Eel-
dame, et nagu me näeme tungi 

Pärast pabe-
rite vormista-
mist said  
reservväe- 
lased Tartus 
Raadi  
linnakus  
kätte varus-
tuse, mis 
sealsamas 
selga tõm-
mati.

Kaitseliidu ridadesse, kus ini-
mesed tahavad saada esmast 
väljaõpet, siis tõenäoliselt saab 
osavõtt võrreldes varasema-
te õppekogunemistega olema 
kõrgem.»

Mis järgnevad poolteist 
nädalat ees ootab, võisid 
reservväelased eile vaid oleta-
da. «Ilmselt metsas olemist ja 
endal meeldetuletamist medit-
siini alal. Loodame, et ilm 
läheb soojemaks,» ütles Elii-
se Hoogand.

«Tunne on raske, liiga pal-
ju varustust, aga küll harjub,» 
lisas Kristjan Bergström.

Siil 2022 kestab kolm näda-
lat ning jaguneb nelja etappi. 
16.–20. maini formeeritakse 
osalevad üksused, 21.–22. mai-
ni harjutavad üksused koos-
tööd. 23.–26. maini peetak-
se väliõppust peamiselt Lõu-
na-Eestis, 27. maist 3. juunini 
korraldatakse lahinglaskmised 
kaitseväe keskpolügoonil.

ARVED BREIDAKS
arved.breidaks@ 
lounapostimees.ee

Peamiselt võib Siili ajal kaitseväe 
üksusi märgata Otepää, 
Sangaste, Sooru, Jõgeveste, 
Puka, Tõrva ja Pikasilla kandis. 
Nendes piirkondades võib 
olla tavapärasest rohkem 
müra ning näha maanteedel 
liikumas kaitseväe sõidukeid.

V
ID

E
O

L
U

G
U

w
w

w
.lo

un
a

p
o
st

im
ee

s.
ee

 K
R

IS
T
JA

N
 T

E
E
D

E
M

A



ARVAMUS

2 || lõuna-eesti postimees 18. mai 2022

ARVAMUSED, AJALEHT@LOUNAPOSTIMEES.EE, TEL 513 0965

HEIKI KELP,
SA VÕRU KANNEL JUHATUSE LIIGE

Piirangute tingimustes ära jäetud üritused on tekitanud olukorra, 

kus kindlustunne ning usaldus publiku ja korraldaja vahel kipub 

kaduma. Artistid tõstavad oma esinemistasu, kuid piletihindade 

tõus võib saalid pooltühjaks jätta. Samas rõõmustab Võru 

linna kultuurivedurit harrastajate entusiasm ja esinemistahe.

Kultuurirahvast ootab kriiside 
kiuste ees rikkalik suvi

K
riisist krii
si. Nii võib 
lühidalt ise
loomusta
da viima
se kahe aas

ta katsumusi Võru Kandle
le kui maakonna suurimale 
kohalikule kultuurikorraldaja
le, sest viis kuud olid kultuu
riasutused täielikult suletud 
ja 12 kuud tegutseti piirangu
te tingimustes. Püüdsin juhi
na olla realist ja teha otsuseid, 
mis säästaksid tegijaid ja pub
likut. See tähendas planeerida 
üritusi ettenägelikult nii, et 
need ikka ka toimuda saaksid 
ja tehtud töö tühja ei jookseks 
ning juba väljakuulutatud eten
dustele ei kleebitaks peale silte 
«jääb ära» või «edasi lükatud».

Paraku pole see prakti
kas õnnestunud kuni täna
seni. Ajaga on kadunud kind
lustunne ja usaldus publiku 
ja korraldaja vahel, mis ongi 
momendil suurim probleem. 
Saalid pole endiselt täis ja iga 
tõrge annab taas tagasilöö
gi. Tihti saame heatahtlikku 
tagasisidet ja kiitust partneri
telt ja publikult, aga meist ole
nemata kõik etendused siiski 
väljakuulutatud ajal ei toimu.

Seega jääb ka tulevikus 
võimalus tegevusi planeeri
des vaid riskida. Korraldaja
le muudab riski oluliselt suu
remaks asjaolu, et suuremad 
üritused vajavad ka professio
naalsete esinejate kaasamist 
ja mitmed Eesti artistid on 
tõstnud hinda.

Teine võlusõna on esine
jate lepingute lahutamatuks 
osaks ristitud raider ehk nime
kiri kõigist tehnilistest sead
metest ja muudest tehnilistest 
tingimustest, mis on vajalikud 
artisti esinemiseks. Raidereid 
analüüsides võiks järeldada, 
et iga teine artist on vähemalt 
Grammy nominent, kes peab 
esinemiseks saama kõige eks
klusiivsema esinemistehnika 
ja valgustuse, mis tõstab olu
liselt ürituse eelarvet.

Piletihinna tõusu suhtes 
on publik samas väga tund
lik. Seega tuleks igal esinejal 
mõista, et ürituse korraldaja 
pole lehm, keda lüpsta, vaid 
partner, kellega koos riske 
jagades saab kogu sektor krii
sist väljuda ja edasi areneda.

O
makultuuriga on asjad 
korras. Harrastusrin
gid kui kohaliku kul

tuurielu peamised vedurid 
tulid kriisist läbi raskelt, kuid 
ilma suuremate kaotusteta. 
Entusiasm ja tahe tegutseda 
pole kuhugi kadunud. Kor
raldatakse väga heal tasemel 
kontserte ja esinetakse täht
päevadel. Selline partnerlus 
teeb vaid rõõmu.

Sõda Ukrainas pole ise
enesest kultuurielu toimimi
ses suurt kriisi põhjustanud, 
sest see on sedavõrd absurd
ne, et esialgsest šokist kasvas 
välja protest ja nüüd tegutse
me Ukraina põgenike heaks 
kui kindel tagala. Iganäda
lased ukrainakeelsete filmi

de linastused lastele Kandle 
kinos ja toetuskontserdid üle 
maakonna on saanud tegelik
kuseks ja loonud kindlustun
net – me hoolime.

K
andles leiab aas
ta algusest aset aina 
enam sündmusi ja ka 

kinos on lõpuks saanud linas
tada mitu kuud riiulil seisnud 
Eesti mängufilme. Külastata
vus kerkib jõudsalt. Jaanuari 
1400 vaatajat on igakuiselt saa
nud lisa enam kui tuhande võr
ra ja nii ületab aprilli külastata
vus juba 5000 künnise. Kasvu
ruumi siiski on, sest 2019. aasta 
hooaja keskmine oli ligi 10 000 
ürituste külastust kuus.

Suvest suvesse on alati 
mindud siiski optimistlikult 
ja jagan seda seisukohta, sest 
millalgi peab saama ka pata
reisid laadida. Kultuurisuvi 
Võrumaal tõotab tulla sünd
musterohke. Kultuurikalen
der on kirev nagu rahvariide
seelik, mõeldud on igale eale 
ja maitsele.

Maist alates toimub nii 
Kandles kui ka maakonnas 

üritusi peaaegu igal päeval. 
Võru linna suurimad suve
ettevõtmised on Võru päri
mustantsufestival, Võru laste
festival, Ed. Tamme nimeline 
Võru puhkpillifestival, vask
pillipäevad ja Võru linnapäe
vad. Need kõik on planeeritud 
täies mahus ja saavad teoks 
traditsioonilistel aegadel.

K annel pakub suvesse 
lisaks džässipärleid. 29. juu
nil annab Eestis ainsa eksklu
siivse kontserdi Türgi noore 
üliandeka džässpianisti Hakan 
Başari trio.  Augusti lõpus toi
mub aga Tartu 2024 egiidi all 
USA basskitarristi ja õppejõu 
Stuart Hammi eestvedami
sel bassifestival koos meistri
kursustega, kus koolitajatena 
ja kontsertidel löövad kaasa 
Euroopa ja sealhulgas ka Ees
ti tunnustatud muusikud.

E
raldi peab mainima 
Võru suvelavastusi. Jaa
nipäeva paiku esieten

dub MTÜ Müüdud Naer nos
talgiline suvelavastus «Ran
natare» ja juuli keskel saab 
taas Navi külas näha menu
kat lavastust «Godot’d uuten». 
Juuli lõppu jääb Kandle aias 
etenduv Vana Baskini Teatri 
lavastus «Kihnu Jenka».

Võru linna kultuurisuve 
sisustavad loomulikult veel 
mitmed ettevõtjad ning orga
nisatsioonid, nagu näiteks 
Võru instituut, Võrumaa Spor
diliit, Liiva Ate ja paljud teised.

Elamusterohket suve nii 
tegijale kui külastajale!

Kaitseotstarbeline 
raudtee

E
nne seda, kui praegused Elroni rongid 
2014. aastal Eestis reisijaid sõidutama 
hakkasid, räägiti, et uute rongidega saa

bub arenguhüpe raudteetaristus. Räägiti sel
lestki, et moodsad rongid hakkavad sõitma kii
rusega kuni 160 km/h, mis toonases konteks
tis, kui rohekasvalged raudruunad sussutasid 
maksimaalselt 90 km/h piiril, tundus justkui 
midagi uskumatut. 

Ehkki aastate jooksul on investeeringuid 
raudteesse tehtud hulga, ehitati uued peatused 
ja remonditi ka rööpaid, selgus üsna pea pärast 
«porgandite» liiniletulekut, et ega lubatud kii
rust 160 km/h siinsel raudteel niipea saavuta
ta. On teine kehvake ning vajavat suurt inves
teeringut ja nüüdisajastamist.

Selle aasta algul tuli valitsus välja raud
tee arendamise kavaga aastani 2028, mis näeb 
ette praeguse reisijate kasutuses oleva raudtee 
elektrifitseerimise. Samuti suurendatakse Tar
tu, Narva, Viljandi ja Haapsalu suunal kiirust 
kuni 160 kilomeetrini tunnis.

L
õunaEesti kolmnurgas olev raudteeta
ristu on aga muu Eestiga võrreldes jäe
tud vaeslapse rolli: Tartu–Koidula ning 

Tartu–Valga liin viiakse küll elektritoitele, kuid 
rongid sõidavad seal siiski aeglasemalt. Raha 
suunatakse piirkondadesse, kus reisijad roh
kem, ütleb ministeerium. Ka Eesti reisirongi
de operaatorfirma Elroni andmetel on just neil 
kahel liinil kõige vähem sõitjaid.

Lisaks ülal nimetatutele on meil siin veel 
ka Valga–Koidula liin, mis Võrumaa inimeste
le olnud hell teema juba sajandivahetusest saa
dik, mil reisirongiliiklus seal suleti. Praegu sõi
dab lõigul ükskaks kaubarongi nädalas. Ka 
uue raudtee arendamise kava kohaselt reisi
rongiliikluse taassündi ministeerium seal lähi
tulevikus ette ei näe.

Kagu ja LõunaEesti kolmnurk aga asub 
Eesti piirialal, lisaks elame pöördelisel ajal. Kui 
Tartu–Valga liinil olev Palupera–Puka–Keeni 
lõik remonditakse aastaks 2026, et sealtkaudu 
saaks näiteks Tapale militaartehnikat paremi
ni transportida ning raha selleks tuleb Euroo
pa sõjaliste objektide fondist, siis kas riigikait
se vaatenurgast ei oleks mõistlik midagi sar
nast ka Valga–Koidula liinil teha? Praegu saab 
seal kehva raudteetaristu tõttu liikuda vaid 
kiirusel 40–50 kilomeetrit tunnis.

Tarbijahindade praeguse kiire 
kiire kasvu ja lähiaastaks ooda-
tava ligi kümneprotsendise inf-
latsiooni tingimustes sulab raha 
inimeste sõrmede vahel. Kui 
kahe aastaga väheneb raha 
ostujõud üle 20 protsendi, on 
kohe käes hetk, kus harjumuspä-
rase summa eest ei saa osta 

enam viit jäätist, vaid paremal 
juhul neli.

Rahvana kokku on meil ju raha 
pangaarvetel rohkem kui kunagi 
varem. Probleem on aga see, et 
praegu lihtsalt kaotab see raha 
inflatsiooni tõttu kiiresti oma väär-
tust. Veelgi halvem uudis on, et 
intressi tootvate tähtajaliste hoius-

te osakaal on kogu aeg pidevalt 
kahanenud. Aga just see on hoiu-
seliik, mis annaks kas või osalise 
kaitse säästude sulamise vastu.

Praegusel segasel ajal pole 
suurele osale säästude omanikest 
lahenduseks ei aktsiaturg, kuld 
ega krüptovaluutad. Riskikartlikule 
säästjale ei saagi täna oma sääs-
tude «turvaliseks parkimiseks» 
soovitada muud kui kaht varianti: 
paigutada raha tähtajalisele 
hoiusele või otsida mõni piisavate 
garantiidega võlakiri, millelt üsna 

turvaliselt saaks pisut suuremat 
intressi.

Väiksemate pankade pakutav 
ühe-kaheprotsendine intress võib 
tunduda väike, kuid säästude ris-
kivaba hoiustamise eest on seda 
siiski kuni paar protsenti rohkem 
kui mitte midagi. Kuni 100 000 
euro ulatuses tagab hoiuse säili-
mise riiklik tagatisfond. Kaitse 
kehtib ainult pankades hoiustatud 
raha puhul.

MARTIN LÄNTS,
Bigbanki juhatuse esimees

LUGEJA KIRJUTAB .
MIDA TEHA, KUI RAHA SULAB PEOS?

STEN MAHOV
ajakirjanik

Lõuna-Eesti kolmnurgas olev 
raudteetaristu on aga muu 

Eestiga võrreldes jäetud 
vaeslapse rolli: Tartu–Koidula 

ning Tartu–Valga liin viiakse 
küll elektritoitele, kuid rongid 

sõidavad seal siiski aeglasemalt.

Piletihinna tõusu suhtes on 
publik samas väga tundlik. 
Seega tuleks igal esinejal 
mõista, et ürituse korraldaja 
pole lehm, keda lüpsta, vaid 
partner, kellega koos riske 
jagades saab kogu sektor kriisist 
väljuda ja edasi areneda.

Ülikooli 2a, Tartu 51003.
ajaleht@lounapostimees.ee  
lounapostimees.ee
ANNA VIHJE:  
vihje@lounapostimees.ee, tel 766 3888.

Trükk: AS Kroonpress, Tar tu. 

Väljaandja AS Postimees Grupp.  
Juriidiline aadress:  
Tartu mnt 80, Tallinn 10112,  
reg nr 10184643,  
KM reg nr EE100281211,  
a/a EE712200221011281231,  
Swedbank, 

e-post: eestimeedia@eestimeedia.ee,  
arvete e-post: arved@eestimeedia.ee

Toimetus ei tagasta ega ret sen see ri kir ju 
ja kaastöid ning jä tab en da le õigu se neid 
toi me ta da ja lü hen da da. Auto ri aad res si 
ja isi kukoo di ta kaastöid ei ho no ree ri ta. 
Toimetus ei vastuta kuu lu tus te ja rek laa mi 
sisu ning õigekir ja eest.

Kõik ajale hes aval da tud ar tik lid ja fotod 
on auto riõigu se ga kaits tud teo sed, mil-
le rep ro dut see ri mi ne, le vi ta mi ne ning 
edas ta mi ne mis ta hes kujul on ilma ASi 
Postimees Grupp kir ja li ku nõusole ku ta 
kee la tud. 
Kae bus te kor ral ajale he sisu koh ta võite 
pöör du da Pres sinõuko gus se,  
pn@eall.ee või tel 646 3363.

Reklaamitoimetaja Ainar Tamm, 
tel 5304 4220,  
ainar.tamm@postimeesgrupp.ee. 

Ajalehe tel li mi ne ja kojukanne  
tel 666 2525, tel 766 1960.

Ajaleht ilmub kolm korda nä da las:  
esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.

Peatoimetaja Sirli Homuha  
Tegevtoimetaja Jaan Rapp

Ajakirjanikud: Tiit Loim,  
Tomi Saluveer, Arved Breidaks, 
Maarius Suviste, Sten Mahov, 
Mati Määrits. 

Fotograaf Arvo Meeks. 

Kuulutuste ja tellimuste vastuvõtt

Valgas Kesk 10, E-R kl 9-17 (lõuna 12-12.30)
Tel 766 1960, klienditeenindus@lounapostimees.ee

Põlvas Oja 7, E, K, R kl 9-17 (lõuna 13-13.30)
Tel 766 1967, klienditeenindus@lounapostimees.ee

Võrus Jüri 22a, E-R kl 9-17 (lõuna 13-13.30)
Tel 766 1968, voru.klienditeenindus@lounapostimees.ee

Kuulutused internetis kuulutus.ajaleht.ee
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M
itmel pool 
Va l g a - , 
P õ l v a - 
ja Võru-
maal on 
p r a e g u 

käimas sihtasutuse Liikuma 
Kutsuv Kool algatatud õues-
õppimise nädal, mis toob klas-
siruumidest lageda taeva alla 
õppetööd läbi viima palju koo-
lilapsi ning õpetajaid.

Valga põhikooli direktori 
Hannely Luik-Stogovi sõnul 
on kool õuesõpet rakendanud 
varemgi, kuid liikuma kutsu-
vate koolide võrgustikuga liitu-
ti tänavu. «Nüüd on meie ees-
märk rakendada seda liikumist 
kogu kooli tegevustes süste-
maatiliselt,» lausus koolijuht.

Õuesõppenädalast võta-
vad osa kõik põhikooli klas-
sid, ehkki kohustust ilmtingi-
mata tunde iga ilmaga väljas 
teha ei ole. «Eks matemaatikat, 
füüsikat tehakse väljas vähem, 
aga tegelikult saab kõike õues 
õppida. Ülesanded on õues pal-
ju praktilisemad, ei pea laua 
taga olema, vaid saab liikuda 
ning end vabalt tunda. Lap-
sed ise on olnud vaimustuses, 
ei ole distsipliiniprobleeme, et 
väljas õppida ei taheta.»

Otsekontakt loodusega

Valga põhikooli 4.d klassiõpe-
taja Kairi Voode käis eile enne-
lõunal Valga spordihalli juures 
lastega matemaatikat õppimas. 
«Õues teeme ülesandeid, mis 
panevad lapsed liikuma,» sõnas 
ta. Näiteks tuli õpilastel lahen-
dada geomeetriaülesandeid: 
too kolm puuoksa ja moodusta 
nendest täisnurkne kolmnurk; 
mõõda selle kolmnurga küljed 
ja arvuta ümbermõõt.

«See on õpilastele väga hea 
vaheldus klassiruumis tegut-
semisele, tunnid muudavad 

se tähelepanu ka ratta tehni-
lisele kontrollile ja rattasõidu 
turvalisusele. Samuti õpitak-
se õues eesti keelt: kavas on 
jooksu etteütlus, kus tekst on 
puu küljes, aga paber, kuhu 
kirjutada, puust eemal. Õpi-
lane peab lause kaupa teksti 
meelde jätma ning seejärel sel-
le oma paberile kirja panema.

«Õpetajal on küll ette-
valmistust rohkem, näiteks 
tuleb eelnevalt asjad õue val-
mis panna ning põhjalikult 
tegevus läbi mõelda, kuid aja 
panustamine tasub end ära. 
Õpilased on haaratud aktiiv-
selt tunni igasse hetke ja tead-
mised kinnistuvad paremini,» 
lausus õppejuht.

«Õuesõppe puhul ei räägi 
me konkreetselt matemaati-
kast, loodusõpetusest või kee-
leõppest, vaid lõimitud õppest. 
Ma ei saa väita, et meil kõik 
tunnid kõikides ainetes väl-
jas toimuvad, samas ei saa ka 
öelda, et üht ainet saab väl-
jas õppida, teist mitte,» lau-
sus Võrumaal asuva 177 õpila-
sega Rõuge põhikooli direktor 
Annika Kuus. «Võetakse osa 
üle kogu kooli, mõni klass põh-
jalikumalt kui teine, aga üldi-
selt on üks tund kõigil klas-
sist väljas. Meil on see tradit-
sioon olnud pikalt,» märkis 
koolijuht.

Sel nädalal tehakse välja-
sõite Piusale, Pähnile, aga ka 
Järvamaale, kus õppeaineid 
omavahel lõimida saab. «Nägin 
oma silmaga esmaspäeval las-
te emotsiooni, kui nad hommi-
kul kell kaheksa, mapid käes, 
kooliõuele jooksid,» lisas Kuus.

õppeained päriselu osaks. 
Kindlasti annab õuesõpe hoo-
gu lapse mitmekülgsele aren-
gule, toetades nii peenmotoo-
rikat, koostööd, immuunsüs-
teemi kui ka kehalist aktiiv-
sust. Usun, et see kõik aitab 
kaasa õpilaste motivatsiooni-
le ja akadeemilistele tulemus-
tele,» lausus Voode.

«Lastele kindlasti meel-
dib õues õppida eriti kevadi-
ti. Loomulikult pooldan õues-
õpet, kuid olen samas nõus, et 
kõikide klasside ja õppeaine-
tega ei saa seda sageli teha. 
On teemasid, mis annavad 
parema tulemuse pigem klas-
siruumis.»

Sama kooli loodusõpetuse 
ja bioloogia õpetaja Tiivi Rüü-
tel nimetab end õuesõppe fän-
niks, kes juba aastaid püüab 
lapsi ikka loodusega otsekon-
takti viia. «Valgas on ju suure-
pärased võimalused: jõgi, park, 
tiik on koolile lähedal. Liiklus 
on hõre, saab õpilastega rahu-
likult liigelda ning liiklusees-
kirjugi kinnistada,» sõnas ta.

Läinud nädalal uuriti 8. 
klassiga tiigi elustikku, 5. klas-
sidega käib Rüütel igal aas-
tal Pedeli jõe elustikku uuri-
mas. Lisaks vaadeldakse õues 
õhku, ilma ja ilmaelemente. 

«Esmaspäeval õppi-
sime 7. klassidega 
loodusõpetuse tun-
nis teemat «Ainete 
segud» bingomän-

gu abil. Tunni 
alguses kordasi-
me üle aineosa-
kesed, aine ehi-
tuse. Jagasin õpi-

lased värviliste pulkade abil 
rühmadeks ja selgitasin üles-
annet. Tunni lõpus olid õpila-
sed rõõmsad ja rahul, märka-
matult said olulised mõistedki 
selgeks,» rääkis õpetaja.

Omapärane etteütlus

Ka Põlvamaal asuv 68 õpila-
sega Tilsi põhikool on õues-
õpet praktiseeritud aastaid, 
võrgustikuga ühineti tänavu. 
Sel korral käivad värskes õhus 
õppimas kooli teine ja kolmas 
klass, kuid ära ei ole unusta-
tud ka suuremaid. Nagu sel-
gitas kooli õppealajuhataja 
Liina Vagula, asub koolimaja 
ideaalses keskkonnas: lähedal 
on mõisapark ja vana staadion, 
järv asub paarisaja meetri kau-
gusel, kaugel ei ole ka metsa-
tukk. «Loodame, et tulevikus 
saab see õppeprotsessi loomu-
likuks osaks,» lisas Vagula.

Matemaatikatunnis mõõ-
detakse õues olevaid esemeid, 
arvutatakse ümbermõõtu ja 
pindala, aaretejahi stiilis õpi-
takse pikkusühikute teisen-
damist. Neljapäeval lähevad 
käiku jalgrattad: lisaks keha-
lisele aktiivsusele pööratak-

ILM

Hannely Luik-Stogov,
Valga põhikooli direktor

«Eks matemaatikat, 
füüsikat tehakse 

väljas vähem, aga 
tegelikult saab kõike 

õues õppida.»

Valga põhikooli neljanda klassi õpilased pidasid eile õpetaja Kairi Voodega matemaatikatundi linnapargis. 2 X ARVO MEEKS

LIIKUMA KUTSUV KOOL. Valga-, Võru- ja Põlvamaal on võrgustikuga ühinenud kokku 18 kooli.

Lõuna-Eesti lapsed tulevad 
õppetööks õue

Mees lõi naist
Pühapäeval sai politsei väljakutse Võru 
valda Otsa külla, kus joobes 30-aastane 
mees oli löönud sama vana naist.

Meedikud viisid naise tervisekontrol-
liks haiglasse. Politsei pidas mehe kuri-
teos kahtlustatavana kinni. LEPM

Valgas põles kasutuseta 
majas prügi
Pühapäeval kell 4.26 teatati häirekesku-
sele, et Valgas Võru tänaval asuvas kasu-
tuseta hoones põleb prügi ning leek on 
juba uksest väljas.

Kohale saabunud päästjad kustutasid 
tulekahju kella viieks. LEPM

Mees sai kukkudes viga
Esmaspäeval kell 19.07 sõitsid päästjad 
väljakutsele Vastseliina alevikku Rahu 
tänavale, kus keskealine mees oli pea-
ga vastu rõdu kukkunud ning viga saa-
nud. Päästjad osutasid kannatanule kiir-
abi saabumiseni esmaabi. LEPM

Puu sulges sõidusuuna
Otepää vallas Pilkuse külas oli 17. mai 
südaööl tugeva tuule tõttu teele murdu-
nud suur puu, mis ühe sõidusuuna sul-
ges. Päästjad eemaldasid puu teelt kella 
00.10ks. LEPM

Komisjon soovib 
relvaseadust muuta
Riigikogu õiguskomisjon otsustas alga-
tada eelnõu, mille järgi saab edaspidi 
relvaluba taotleda vaid eesti keelt heal 
tasemel valdav välismaalane. Samuti ei 
saa teatud raske kuriteo toime pannud 
inimene kunagi relvaluba.

Õiguskomisjoni esimees Marek Jür-
genson lausus, et eelnõuga on kavas teha 
kaks muudatust: muuta relvaeksamid 
üksnes eestikeelseks ja võtta relvaloa väl-
jastamisel senisest enam arvesse relvaloa 
taotleja süütegusid. Plaan tuleneb Vene-
maa agressioonist. «Oluline on teha kõik 
selleks, et tulirelvad ei satuks inimeste 
kätte, kes on sooritanud väga raske kuri-
teo või ei oska relvadega ohutult ümber 
käia. Soovime täiendada loa väljasta-
misest keeldumise aluseid nii, et näi-
teks mõrva sooritanud inimene ei saaks 
kunagi relvaluba,» sõnas esimees. LEPM

NK R L
Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta 
ilm. Puhub loode- ja läänetuul 4–7 m/s, 
õhutemperatuur on 12...15°C.
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ANNA VIHJE
tel 766 3888
vihje@lounapostimees.ee
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Politsei pidas Otsa küla mehe kuriteos 

kahtlustatavana kinni. Foto on illustreeriv.

M
A

T
I M

Ä
Ä

R
IT

S

Matemaati-

katunnis tuli 

lastel pargis 

lahendada 

mitmesugu-

seid ülesan-

deid.

STEN MAHOV
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V
õru vallava-
litsus on asu-
nud välja sel-
gitama huvi-
lisi, kes vaja-
vad oma tege-

vuseks tootmis- või ärimaad. 
Vald pakub krunte Väimela 
tööstusalal ja Väimela Teh-
nokeskuse maaüksusel, samu-
ti kombatakse maad, milline 
võiks olla ettevõtjate huvi 
Vastseliina tööstusala vastu.

«Asusime möödunud aas-
ta teisel poolel aktiivselt tege-
lema valla tööstusaladega, ole-
me võtnud nende arendamise 
ja kinnistutele huviliste leid-
mise esmatähtsaks tegevu-
seks,» lausus Võru abivallava-
nem Juris Juhansoo.

Juhansoo sõnul on pake-
tis kolm Võru valla tööstus-
ala, millest kaks asuvad Väi-
mela ja üks Vastseliina alevi-
kus. Väimela tööstusalad on 
valla omandis, Vastseliina kin-
nistud aga praegu riigi oman-
dis ning vald on esitanud taot-
luse nende ostmiseks.

Riigimaa hind 
on teadmata
«Vastseliina tööstusala puhul 
on esimene samm uurida väl-
ja, mis hinnaga me need rii-
gilt saame,» kinnitas Juhan-
soo. «Pärast hinna selgumist 
saame hakata tööstusala kin-
nistuid välja pakkuma ettevõ-
tetele, kes võiksid olla huvi-
tatud kolimisest või tegevuse 
laiendamisest.»

Valla soov on Juhansoo 
sõnul saada kinnistute müümi-
se järel tagasi need summad, 
mis kulusid eelnevalt maade 
ostule. «Me ei taha selle koha 
pealt teenida kasumit – mei-
le oleks kasulik see, kui töös-
tusalale tulevad töökohad,» 
lisas ta.

«Oleme Vastseliinas vei-
di pinda sondeerinud ning 
meie lootus ja ootus on, et 
ettevõtetel võiks seal töös-
tusala vastu olla huvi,» rää-
kis Juhansoo ning lisas, et 
esimeses järjekorras plaani-
takse pakkuda ruumi laiene-
miseks juba olemasolevatele 
ettevõtetele.

Vald ei plaani Juhansoo 
sõnul Vastseliina tööstusala 
eelnevalt täiesti välja arenda-
da – sinna ei tule kohe täna-
vaid, valgustusi, liitumisi vee-
värgiga. «Me ei ole nii julged, 
et rajada põllu peale taristu 
enne, kui pole teada, kas sin-
na ka huvilisi leidub,» lisas ta.

«Paneme esmalt pigem 
müüki sellised maatükid, mil-
lel on praegu juba juurdepää-
sud olemas ning ka vee- ja 
kanalisatsioonisüsteem pole 
kaugel. Hakkame servast 
minema. Kui asi läheb käi-
ma ja on enam-vähem kindel, 
et sinna on vaja ka taris-
tu rajada, oleme selleks 
valmis.»

Abiva l lavanema 
sõnul ei rutata taris-
tut kohe välja ehitama 
ka sel põhjusel, et prae-

Vastseliina tööstusala 2 X VÕRU VALD

Väimela tööstusala

TÜHERMAAD. Väimelas on tühjad platsid juba ettevõtjate ootel, Vastseliina kinnistu ootab hindajat.

Võru vald otsib huvilisi 
tööstusalade täitmiseks

Vald vajab kultuuri- ja 
spordikeskuse ehitajat
Võru vallavalitsus kuulutas välja riigihan-
ke Sõmerpalu kultuuri- ja spordikeskuse 
hoone projekteerimis- ja ehitustöödeks.

Plaanis on lammutada hoone spordi-
saali taga olev hooneosa ühes kommu-
nikatsioonidega. Pärast lammutustöid 
peab olema tagatud järelejäänud hoone 
toimimine, selgub hankedokumentidest. 
Ehitustööde tulemusel peab ilma täien-
davate töödeta olema võimalik maja 
sihtotstarbeliselt kasutada.

Pakkumusi saab esitada 2. juuni lõu-
nani. LEPM

Koormusmatkal võidutses 
Võrumaa ringkond
Raplamaal 95-kilomeetrisel Naiskodu-
kaitse koormusmatkal võidutsesid Võru-
maa ringkonna naised.

Koormusmatk on organisatsiooni iga-
aastane kõige raskem patrullvõistlus. 
Keskmiselt 95-kilomeetriseks kujunenud 
rajal pidid naised täitma mitmesuguseid 
ülesandeid, millega testiti nende teadmi-
si, jõudu ja ka nutikust, teatas Kaitseliit. 
Selleaastase koormusmatka karika viis 
endaga koju Võrumaa ringkonna võist-
kond koosseisus Kristi Randla, Diana 
Pungar, Laura Vill ja Laura Järvpõld.

Matka peakorraldaja Nele Pernitsa 
sõnul soovisid nad korraldajatega täna-
vu teha ülesandeid pisut teistmoodi. Nii 
said võistlejad näiteks võimaluse oma 
hirmusid ületada köiega laskumisel ning 
testida tähelepanu varahommikul met-
savendadega vesteldes. LEPM 

Infot ja vihjeid saab lehetoimetusele edas-
tada aadressil ajaleht@lounapostimees.ee 
või helistades telefonil 766 3888.

VÕRUMAA

Naiskodukaitse koormusmatkal võidutses 
Võrumaa tiim: Diana Pungar (vasakult), Kris-
ti Randla, Laura Vill ja Laura Järvpõld. 
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na,» lisas abivallavanem.
Tingimustega pannakse pai-

ka tegevused, mida vald tahab 
tööstusalal näha ning on valmis 
lubama, samuti seegi, mida pii-
ratakse. «Ettevõtte tegevusega 
ei tohiks näiteks kaasneda kah-
julikke mõjusid nagu müra või 
reostus. Teine tingimus, mille 
järgi valima hakkame, on see, 
kas luuakse töökohti.»

«Päris päikesepargi raja-
miseks me neid kinnistuid 
ei paku,» täpsustas vallajuht. 
«Miks mitte aga näiteks mõni 
laienemissooviga mööblitoot-
ja või seni rendipinnal tegut-
senud autoremonditöökoda, 
mis tahab enda platsi saada. 
Kui ettevõte läheb käima ning 
krunt või rendipind jääb väi-
keseks, on õige aeg vaadata, 
kuhu edasi areneda, ning siis 
mõeldakse ka suurema hoo-
ne peale.»

«Vald seab hoonestusõigu-
sega olulised tingimused ning 
tähtaja, mille jooksul krunt 
välja arendatakse,» lisas abi-
vallavanem. «Kui tingimused 
on täidetud, saab teha müügi-
tehingu. Müügihind võib see-
juures olla ka sümboolne.»

Võru abilinnapea Raul Toh-
vi sõnul on ettevõtjate kasutu-
ses oleva taristu parandamine 
osa regionaalpoliitikast. Olgu 
need siis teed, vee- ja kanali-
satsioonitorustik või elektri-
süsteemid. «Hea on see, kui 
ettevõte ise jõuab investeeri-
da oma tootmisesse või hoo-
netesse,» lisas ta.

«Võru linnast kaugemal 
asuvate tööstusalade võima-
lus on selles, kui kohapeal asu-
vad ettevõtted soovivad oma 
tegevust seal laiendada,» lau-
sus Tohv. «Linna lähedal asu-
vat Väimelat peetakse aga 
väga perspektiivseks. See on 
ka munitsipaalomandis, mis 
muudab tehingute tegemise 
kiiremaks.»

Võru- ja Harjumaa 
klaasitootjad ühinevad
Harjumaal tegutsev AS Klaasimeister ja 
Võrumaal toimetav OÜ Polar Glass (Bal-
tiklaas) ühinevad, et uutel turgudel kii-
remini kasvada.

Kokkuleppe järgi saab ühendette-
võtte enamusaktsionäriks AS Klaasi-
meister praegune omanik Balti erakapi-
talifond Livonia Partners ja vähemus-
aktsionärina jätkab Polar Glassi seni-
ne omanik AS Barrus. «Näeme ener-
giatõhusate klaasilahenduste turul 
kasvuvõimalusi ja ühinemine on osa 
meie pikemast plaanist,» kommentee-
ris Livonia Partners fondi partner Kai-
do Veske.

Ettevõtete ühinemise eesmärk on 
laiendada tootepakkumist ja kliendiport-
felli ning kasvada Euroopa üheks juhti-
vaks hoonete klaasilahenduste pakku-
jaks. Klaasimeister toodab energiatõhu-
said klaaspakette ja muid eriklaase ees-
kätt hoonete fassaadidele. Enamik too-
dangust eksporditakse.

Ettevõtted on tootnud klaasilahen-
dusi paljudele ehitistele nii Eestis kui 
ka laiemalt Euroopas, seal hulgas tun-
tud avalikele ja büroohoonetele. Nende 
hulgas on näiteks Tower Bridge Londo-
nis, Eiffeli torni lahendused, Oslo lennu-
jaam, Hiltoni hotell Tallinnas, Eesti Rah-
va Muuseumi hoone, Arvo Pärdi keskus, 
ERRi raadiomaja. LEPM

TOMI SALUVEER
tomi.saluveer@ 
lounapostimees.ee
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tööstusala 
ootavad 
huvilisi.

Juris Juhansoo,
Võru abivallavanem

«Me ei taha selle koha pealt 
teenida kasumit – meile oleks 

kasulik see, kui tööstusalale 
tulevad töökohad.»

gu pole veel kindlust, kas prae-
guse detailplaneeringu järg-
sed väikesed tükikesed võik-
sid kedagi huvitada. «On või-
malik, et ettevõtjat huvitab 
suur krunt tervikuna, sellisel 
juhul tuleb ka detailplaneerin-
gut veel muuta.»

Väimelas võib hind 
olla sümboolne
«Väimelas on olukord selline, 
et kui meil õnnestuks leida 
asjast huvitatud osapool, oleks 
kohe põhjust konkurss välja 
kuulutada,» lausus Juhansoo 
ja täpsustas, et omavalitsus 
ei saa vara üle anda otsustus-
korras. «Meil ei ole mõtet kon-
kurssi seni korraldada, kui me 
ei tea kedagi, kes oleks huvi-
tatud sellel osalemast. See 
on samas kiiresti tehtav: kõi-
kide protsesside, menetluse 
ja otsuste peale läheb kokku 
mõni kuu.»

Huviliste leidmise järel on 
plaanis nendega koostöös töö-
tada välja tingimused krunti-
dele hoonestusõiguste seadmi-
seks või kruntide võõrandami-
seks. «Kindlasti tuleb avalik 
konkurss, kuhu plaanime või-
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R
iigi kaitsein-
vesteeringute 
keskuse juhti-
misel läbivad 
euroraha toel 
taastusremon-

di Tartu–Valga liinil Palupera–
Puka ja Puka–Keeni raudtee-
lõigud, mis peale reisirongiliik-
luse on olulised ka kaitseväe 
logistikale.

Tööd nimetatud jaamade 
vahel on osa suurest kavandist. 
Kokku veidi üle 62 miljoni euro-
se eelarve piirides viiakse lisaks 
ellu Tallinna ringteel Kanama 
viadukti remont selle kande-
võime tõstmiseks ning Paldis-
ki Lõunasadamasse ehitatakse 
uus kai ja kaubakäitlusala.

Raha investeeringuteks 
tuleb Euroopa Komisjonilt. 
Eesti omaosalus sõjalise lii-
kuvuse taristu parandami-
se kavandis on pool summast 

160 km/h. Ettevalmistustööd 
materjalide hankimiseks on 
alanud ning lähiajal algavad 
ka mõõdistus- ja projekteeri-
mistööd, teatas Eesti Raudtee 
kõneisik.

Üks pudelikael 
Valgamaal
Kaupo Kaasik märkis, et 
kavandi ettevalmistamine on 
kestnud üle kolme aasta.

Esmalt kaardistati ära 
need pudelikaelad, kus kaitse-
väe logistikataristus on suuri-
mad probleemkohad ning mis 
oleksid üheaegselt olulised nii 
tsiviil- kui sõjaväelisel kasu-
tamisel.

«Rahastamisele kandideeri-
vate objektide nimekiri oli alg-
selt palju pikem,» ütles Kaasik. 
«Oluliseks kriteeriumiks eda-
sistel valikutel sai aeg – pro-
jekt peab olema ellu viidav viie 
aasta jooksul. Esimesele sõe-
lale jäidki need projektid, mis 
olid juba oma eeltöödega jõud-
nud mõistliku etapini. Lõpuks 
langetati kõigi osapoolte vahel 
konsensuslik valik.»

ehk 31 miljonit. Raudtees-
se Lõuna-Eestis jõuab kokku 
kuue miljoni eurone rahasüst.

Kolm suurobjekti jäävad 
täielikult avalikku kasutusse. 
Riigi kaitseinvesteeringute kes-
kuse (RKIK) taristuprojektide 
koostöö koordinaatori Kaupo 
Kaasiku (pildil) sõnul on kõik 
need objektid äärmiselt oluli-
sed ka kaitseväele.

Mis puutub suures osas Val-
gamaal, aga otsapidi ka Tartu-
maal uuendatavaid raudteelõi-
ke, siis kuni Rail Balticu valmi-
miseni saab Läti ja Poola suu-
naline raudteeühendus kulge-
da vaid läbi nende. Arvestades 
aina tihedamaid suhteid liitlas-
tega, kellega koos harjutusi läbi 
viia, ning teravnenud julgeole-
kuolukorda, on nende raudtee-
lõikude hea seisukord kriitilise 
tähtsusega, teatas RKIK.

Võidavad ka reisirongid
Raudteelõikude ehitustöö 
kavandi elluviija on taristu 
valdaja ehk AS Eesti Raudtee.

Ettevõtte kommunikat-
sioonijuht Monika Lilles selgi-

tas, et taastusremondi läbivad 
Palupera–Puka ja Puka–Kee-
ni raudtee jaamavahed, mis on 
olulised Tartu ja Valga vahe-
lise kvaliteetse raudteeühen-
duse tagamiseks nii reisi- kui 
ka kaubarongidele. Samuti on 
nende lõikude taastamistööd 
olulised läänesuunalise raud-
teeühenduse vaates, lisas ta.

Ehitustöö algab pärast 
hanke läbiviimist ja ehitus-
partneri leidmist 2025. aastal 
ning see on plaanis lõpetada 
2026. aasta novembriks. Töö-
de käigus vahetatakse Lillese 
sõnul välja liiprid, rööpad ja 
ballast, tugevdatakse muldke-
ha, ehitatakse ümber läbivad 
ülesõidud ja -käigud.

Nimetatud lõikude hea 
seisukord on Eesti Raudtee 
kõneisiku sõnul oluline ka rei-
sirongiliiklusele, kuna pärast 
uuendamist võimaldab taris-
tu suuremaid kiirusi – kuni 

Raudteelõikudel Valga–Tartu liinil tehakse mõne aasta pärast taastusremont. Peale reisi- ja kaubarongide on see hädavajalik ka kaitseväele. ARVO MEEKS

INVESTEERING. Kriitilise tähtsusega raudteelõigud Valgamaal saavad suure rahasüsti.

Tänu kaitseväele kasvab 
ka reisirongi sõidukiirus

Vald toetab erateede 
remonti
Tõrva vald toetab erateede remondi- ja 
ehitustöid kogusummas 17 080 eurot.

25. aprillini võeti vastu taotlusi val-
la maapiirkondade erateede remondi- ja 
ehitustööde toetamiseks. Kokku esitati 
31 taotlust ning need rahuldatakse, tea-
tas vallavalitsus. Toetuse suurus on kuni 
50 protsenti tööde maksumusest, kuid 
mitte rohkem kui 600 eurot ühe eratee 
kohta aastas.

Vallavanem Maido Ruusmann sõnas, 
et kõnealune toetus on suunatud just 
maapiirkonda. «Maainimeste sõnul on 
kruusateede halb olukord üks peami-
si murekohti. Kuigi 600 eurot toetust ei 
ole teede remondi mõttes küll suur raha, 
usun, et see on oluliseks abiks nii mõne-
legi perele,» lisas ta.

Toetust on plaanis jagada ka järgmi-
sel aastal. LEPM

VALGAMAA

Kruusatee pärast kevadist sula. Pilt on il-

lustratiivne. ARVO MEEKS

Ansambli Oduvantšiki kontsert Valga kul-

tuurikeskuses VALGA VALLAVALITSUS

Infot ja vihjeid saab lehetoimetusele edas-
tada aadressil ajaleht@lounapostimees.ee 
või helistades telefonil 766 3888.

Taastusremondi läbivad 
Palupera–Puka ja Puka–
Keeni raudtee jaamavahed.

Tõrvakad otsisid sõnu
Tõrva spordiselts korraldas aprillis 
kevadmatkade sarja «Otsi sõnu», mis on 
mänguline liikumisüritus igas eas liiku-
misharrastajale, peredele ja sõpruskon-
dadele.

Sõnade otsimine käis samal ajal val-
la viies paigas: Tõrva terviseraja 11 kilo-
meetri pikkusel matkaringil, Hummu-
li terviserajal, Riidaja mõisapargis, Lin-
na küla ja Ala-Taagepera ümbruses. Igal 
rajale paigaldati kümme kontrollpunkti, 
igal nädalal vahetusid neis pildid, millel 
kujutatud eseme nimetuse põhjal tuli lei-
da lahendus ristsõnale.

21. aprillil 1937 anti Tõrvale vabariigi 
valitsuse otsusega ametlik suvituslin-
na staatus ja kevadmatkadega tähista-
tigi juubeliaasta algust. Ristsõna lahen-
duse leidmiseks olid kontrollpunktides 
ranna- ja suvitamisteemalised pildid. 
Lisaks sai Tõrva terviseraja matkaringi 
kontrollpunktides näha näitust «Tõrva 
suvituslinna vaated vanadel postkaar-
tidel». LEPM

Kollektiivid pidasid pidu
Valga valla kaks kultuurikollektiivi pida-
sid nädalavahetusel suurt pidu. Piirilin-
nas tegutsev laulu- ja tantsuansambel 
Oduvantšiki andis kontserdi Valga kul-
tuurikeskuses ning Tõlliste-Puka-San-
gaste segakoor Tsirguliina rahvamajas.

Mõlemale kollektiivile olid külla tul-
nud sõbrad üle valla ning ka teiselt poolt 
piiri. LEPM

MAARIUS SUVISTE
maarius.suviste@ 
lounapostimees.ee

Haiglaravi vajas 124 koroonapatsienti

E
smaspäevahommikuse 
seisuga vajas haiglaravi 
124 koroonahaiget, üle 

60-aastaste hulgas on haiges-
tumine vähenenud.

Terviseameti nakkushai-
guste osakonna juhataja Han-
na Sepa sõnul analüüsiti eelmi-
sel nädalal perearsti saatekir-
ja alusel peamiselt riskirühma 
kuuluvaid inimesi, 11 968 tes-
tist 1126 osutusid positiivseks. 
«Üle 60-aastaste inimeste hai-
gestumus vähenes 27 protsen-
di võrra. Langus on osaliselt 

seotud nii üldise haigestumise 
vähenemisega kui ka testimis-
strateegia muutusega,» selgitas 
Sepp ja lisas, et nakatamiskor-
daja R langes 0,75 peale. Hos-
pitaliseerimist arvestava riski-
maatriksi järgi on koroonavii-
ruse leviku riskitase keskmine.

Viimase seitsme päeva 
keskmine koroona tõttu hospi-
taliseeritute arv langes 6,7 pealt 
3,3 peale. Esmaspäevahommi-
kuse seisuga viibis haiglas 124 
inimest, kellest 37 vajasid hos-
pitaliseerimist sümptomaatili-

se koroona tõttu. Nädala jook-
sul lisandus viis surmajuhtu-
mit vanuses 65–90, kõik nad 
olid vaktsineeritud ja raskete 
kaasuvate haigustega. Haiglara-
vi vajajate hulk peaks sel näda-
lal langema saja patsiendini.

Nädala jooksul manustati 
1777 vaktsiinidoosi, neist uusi 
vaktsineerimisi alustati 410. 
Lisa- või tõhustusdoosi on saa-
nud 456 419 inimest. Kogu Ees-
ti elanikkonna hõlmatus kahe 
vaktsiinidoosiga on 63,6 prot-
senti.

SARS-CoV-2 viiruse sisal-
dus reovees püsib endiselt val-
davalt mõõdukal ehk kollasel 
tasemel. Kõrgeim viiruse tase 
oli Pärnus, Tallinnas ja Viljan-
dis. Rohelises tasemes oli kolm 
piirkonda: Abja-Paluoja, Suure-
Jaani ja Kohtla-Järve.

Terviseamet lõpetas maist 
igapäevase koroonastatisti-
ka avaldamise. Ameti kodule-
hel asuv koroonakaart uueneb 
kord nädalas teisipäeviti ning 
samal ajal värskendatakse ka 
avaandmeid. LEPM
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hkki pärast 2007. 
aastal aset leid-
nud Ahja mõisa 
peahoone põlen-
gut on selle katust 
kord juba taasta-
tud, laseb see nüüd 
jälle vett läbi. Ses-
tap tuleb ette võt-
ta katuse remont, 

samuti on plaanis korstnate 
ümberehitus.

Nagu selgitas Põlva valla-
valitsuse avalike suhete spet-
sialist Annely Eesmaa, olid 
põlengujärgsed katuse taas-
tamistööd tõsiste puuduste-
ga. «Remont ongi tingitud sel-
lest, et praegune katus ja sel-
le konstruktsioon ei täitnud 
oma ülesannet, katus lasi läbi,» 
sõnas ta.

Lisaks katusekatte vahetu-
sele on ette nähtud ka korst-
nate ümberehitus. Hankedo-
kumentides seisab, et silikaat-
tellistega remonditud korstna-
te otsad tuleb laduda savitellis-
test, kasutades lubimörti. Kõi-
kidele korstnatele, mis ulatu-
vad katuse pinnast kõrgemal 
e kui 1,2 meetrit, tuleb paigal-
dada harjapoolsele küljele ast-
merauad. Ka korstnad tuleb 
krohvida lubimördiga ja värvi-
da lubivärviga valgeks. Korst-
nate otsad kaetakse tsingitud 
terasest katteplekkidega.

Põlva vallavalitsuse välja 

vitumispaika rännata,» lisas 
ametnik.

Arvestades valge-tooneku-
re asurkonna elujõulisust Ees-
tis, ei avalda keskkonnaame-
ti hinnangul nimetatud pesa 
likvideerimine populatsiooni-
le erilist mõju.

Vald otsib väärikale 
mõisahoonele 
uut omanikku
Annely Eesmaa sõnul on katu-
se remont algusjärgus ning 
peaks valmis saama selle aas-
ta lõpuks. Töövõtuleping on 
sõlmitud OÜga Rehe Ehitus, 
maksumus on 236 904 eurot, 
millest 95 475 eurot on toetus 
muinsuskaitseametilt. Ülejää-
nu tuleb valla eelarvest. «Han-
ge läks juba planeeritust kal-
limaks 43 118 eurot, raha lisa-
ti reservfondist,» täpsustas 
ametnik.

2007. aastal põles Ahja 
mõisa peahoone sisuliselt maa-
tasa, püsti jäid vaid kiviseinad. 
Taastustööd on seal käinud 
2018. aastast alates, mil koos-
tati tööde loetelu, mis vaja 
minimaalselt ära teha häärbe-
ri konserveerimiseks. «Rajatud 
on maaküttetorustik, vajumi-
se peatamiseks on kindlusta-
tud vundament, tehtud sokli-
tööd, remonditud müüre, osali-
selt laoti uuesti esimese ja teise 
korruse vaheseinad ning vala-
ti uued esimese korruse põran-
dad. Mõisa edasine restauree-
rimine lähitulevikus pole val-
lal kavas,» märkis Eesmaa. Ka 
otsib vald praegu hoonele uut 
omanikku.

kuulutatud riigihanke tulemu-
sena sai aprilli lõpus töövõtu-
leping ehitajaga sõlmitud, kuid 
remonti on mõneti pidurdanud 
lindude kevadine pesitsusaeg. 
Nimelt on Ahja piirkond tun-
tud kurgede rohkuse poolest 
ning mõisahäärberi korstnale-
gi on oma pesa ehitanud valge-
toonekured.

Taotlesid luba korstna 
otsas asuva kurepesa 
likvideerimiseks
Vallavalitsus taotles keskkon-
naametilt luba pesa likvidee-
rimiseks. Mai algul viis ameti 
spetsialist kohapeal läbi vaat-
luse ning tuvastas, et möö-
dunud aastal rajatud pesa 
oli asustatud, kuid vanalin-
nu käitumise järgi võis oleta-
da, et pesas mune ei ole. Sama 
pilti näitasid ka natuke aega 
hiljem drooniga tehtud üles-
võtted.

Katusetööd hakkavad 
häirima pesitsust ja sestap 
olekski mõistlik pesa kiires-
ti eemaldada enne uue kurna 
munemist, et ennetada muna-
de või isegi poegade alla kuk-
kumist koos pesaga, leidis 
keskkonnaamet. «Sellel kaa-
lutlusel andsime ka loa tolle 
pesa eemaldamiseks tingimu-
sel, et seda tehakse ajavahe-
mikul 1. septembrist kuni 5. 
aprillini ehk väljaspool valge-
toonekure pesitsusperioodi. 
Kui restaureerimistöid ei ole 
võimalik 1. septembrini eda-
si lükata, võib pesa eemal-
dada ainult juhul, kui valge-
toonekurg ei ole pessa uues-

ti munenud,» selgitas kesk-
konnaameti loodushoiutöö-
de büroo spetsialist Tarmo 
Evestus.

Loa pesa likvideerimiseks 
andis keskkonnaamet 11. mail. 
«Kui kõnealune pesa eemalda-
takse tingimusel, et kurg pole 
uut kurna pessa munenud, 
otsib linnupaar tõenäoliselt 
lähiümbruses või natuke kau-
gemal uue pesapaiga. Näiteks 
must-toonekurgede puhul on 
selliseid juhtumeid ette tul-
nud. Tõenäosus, et too val-
ge-toonekurepaar asub uues-
ti pesitsema, on üsna väike – 
ilmselt ei jõua nad sel hooajal 
seda enam teha. Poegade üles 
kasvatamiseks jääks aega liiga 
napiks ning uue kurna pojad 
ei jõua lennuvõimeliseks saa-
da ajaks, mil neil tuleb tal-

2007. aastal põlenud Ahja mõisa peahoones on taastustöid tehtud alates 2018. aastast. MAARIUS SUVISTE

EHITUSTÖÖD. Algselt plaanitust kallimaks läinud tööd loodetakse lõpetada veel tänavu.

Algab Ahja mõisa 
peahoone katuse remont

Kohtumine keskendus 
noorte aitamisele
Räpina vallavalitsuses peetud kohtu-
misel tutvustas sotsiaalkindlustusame-
ti lastekaitseosakonna arendus- ja enne-
tustalitus mudelit «Ringist välja». See 
on võrgustikutööl põhinev spetsialistide 
töövahend, mis aitab toetada riskikäitu-
misega noori ja vähendada nende kordu-
vaid õigusrikkumisi. Mudelis on oluline, 
et igal võrgustikuliikmel on kindel roll 
ja selge vastutus ning noor on aktiivselt 
kaasatud.

Praeguseks on mudelit katsetatud juh-
tumipõhiselt 12 omavalitsuses. Olulised 
märksõnad on usalduslikkus ning võrgus-
tikuliikmete võrdne vastutus noore toe-
tamisel ja tegevuste elluviimisel, nii et ta 
oleks kaasatud otsustesse ja tal on võr-
gustikus enda valitud usaldusisik. LEPM

Põlvas tuleb 
arutusele eelarve
Põlva vallavolikogu järgmisel istungil on 
peamise teemana hääletusel valla täna-
vune esimene lisaeelarve.

Dokumendi kohaselt suureneb põhi-
tegevuse tulude eelarve kokku 364 426 
euro ulatuses ning kulude eelarve  
359 426 euro jagu. Lisaks arutatakse 
istungil algatatud küsimusi. LEPM

Õpilased valvasid liiklust
Räpina keskväljaku ümbruses võis hil-
juti näha kollastes vestides patrulle, kes 
mõõtsid sõidukite kiirust ning panid 
autojuhte puhuma. Nimelt oli käimas 
Räpina ühisgümnaasiumi õpilaste prak-
tiline riigikaitseõpetuse tund. Koostöös 
politseiametnikega tegid nad kodulinna 
tihedaima liiklusega tänaval liiklusjäre-
levalvet ning tunni lõpuks võis tõdeda, 
et linnas on korralikud autojuhid – väl-
jas viibitud aja jooksul peeti kinni vaid 
üks kiiruseületaja. LEPM

E

PÕLVAMAA

Infot ja vihjeid saab lehetoimetusele edas-
tada aadressil ajaleht@lounapostimees.ee 
või helistades telefonil 766 3888.

Annely Eesmaa,
Põlva vallavalitsuse avalike 
suhete spetsialist

«Remont ongi 
tingitud sellest, et 
praegune katus ja 
selle konstruktsioon 
ei täitnud oma 
ülesannet, katus 
lasi läbi.»

STEN MAHOV
sten.mahov@ 
lounapostimees.ee

Koolinoored mõõtsid autode kiirust.
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Vallavalitsuse struktuuri 
ootab muudatus
Kanepi vallavolikogu järgmisel istun-
gil on hääletusel nii vallavalitsuse uue 
struktuuri kui ka Krootuse põhikooli 
arengukava kinnitamine.

Eelnõu märgib, et juba eelmise voli-
kogu koosseisu ajal on korduvalt komis-
jonides arutatud vallavalitsuse struk-
tuuri muutmist nii, et töökorral-
dus oleks selgem ja paremini hallatav. 
Struktuuri lisandub kava kohaselt kaks 
teenistuskohta: lastekaitse spetsialist ja 
majandusosakonna juhataja. Sotsiaal- ja 
finantsosakonna juhatajate teenistus-
kohad täidetakse vastavalt sotsiaalnõu-
niku ja finantsnõuniku üleviimise teel, 
kuna nad ametijuhendite põhjal juba 
praegugi koordineerivaid ülesandeid täi-
davad.

Omavahel ühtlustatakse osakonda-
de juhatajate töötasud. Et säilitada eelar-
ve tasakaal, kompenseeritakse täienda-
vate, kuid väga vajalike teenistuskohtade 
loomine kahe teenistuskoha kaotamise-
ga. Struktuurist kaob raamatupidaja töö-
koht, omavahel liidetakse maaspetsialisti 
ja keskkonnaspetsialisti töökohad. LEPM
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Kuidas toimida projekti tellides?

Väiksema hoone puhul on 
võib-olla materjalid varem 
valmis varutud, suurema 

puhul võivad rolli mängida eelne-
vad kokkulepped. See sõltub vajadu-
se eripärast. Kui tuleb vastus hinna-
päringule, siis saadakse aru, mida 
üks soov tegelikult tähendab ja peab 
otsustama, kas võtta ehitamine ette 
või mitte.

INIMESED ARVAVAD, 
ET PROJEKT ON TASUTA

Kummaline, et vahel ollakse nõus 
kamina või lühtri eest rohkem 
maksma kui projekti eest. On palju 
erinevaid inimesi ja projekte, suur-
tel projektidel on ka suur tööjõu- ja 
ajakulu. On neid, kes otsivad odavat 
tegijat ja neid, kes otsivad tuntud 
nimega arhitekti. Kui võtta läbi ae-
gade, mis maksab ehitus või mater-
jalid, siis projektitasu ei ole nendega 
olnud paraku võrreldav. Samas on 

meil ka olukord, kus igal aastal lõpe-
tab kolme kooli peale kokku ligi-
kaudu 70 arhitekti. See on riigi otsus, 
kusjuures noorte jaoks ka päris ras-
ke stuudium ja töö. Kas kõigile ka 
tööd jagub, on omaette küsimus.

MIDA TELLIJA PEAKS 
TEADMA, KUI HAKKAB 
PROJEKTI TELLIMA?

Ta peaks leidma omale projekteerija, 
kellega tekib usalduslik kontakt, 
siis on projekteerija ülesanne teda 
juhatada, sest tellija ei pea teadma 
seadusandlust ja ka projekteerimise 
maailma. Sõltumatult sellest, mida 
soovitakse ehitada, peaks alustama 
aga omavalitsusest. Sealt saab kok-
kuvõtva informatsiooni võimaluste 
kohta, mida üldse teha saab ja tohib.

KAS OMAVALITSUS KEELAB KA?

Omavalitsusel pole huvi midagi 
keelata, omavalitsusel on kindlad

reeglid, mis puudutavad üldist
arengukava ja plaani. Kui mingid 
keelud tulevad, siis teatud põhjusel: 
kas krundil on kitsas, miljööväärtuse 
ja muinsuskaitsenõuded, kas krunt 
asub ehituskeelu või piirangutega 
vööndis. Sellepärast ongi mõistlik 
kõik võimalused, ka head ja huvita-
vad, eelnevalt teada saada.

OMA KOGEMUSED?

Inimesi on palju ja erinevaid. Tore-

dad inimesed on kingitus. Nad usal-
davad, teevad koostööd, ei hangi 
ebamäärast informatsiooni kuskilt 
kõrvalt. Suure pere arutelud, kus igal 
liikmel on erinev arvamus, peaksid 
toimuma varem. Peaks olema üks-
meelselt kokku lepitud põhiline, 
mida soovitakse. 

Projekteerimise käigus tekib lisa-
küsimusi, seega peaks olema eel-
nevalt ka kokkulepitud üksmeelne 
küsimustele vastamise viis. Üks, 

Autor: TIIU LEIS 

Ehitushinnad tõusevad, kuid arhitektidel 
on kevaditi ikka käed tööd täis. Miks siiski 
ehitatakse ja kuidas valutult oma tahtmist 
saada, kirjeldab kogemustega arhitekt.

Projekteerimisprotsess on avalik, ei ehitata ainult endale, vaid ka kõigile neile, kes elavad meie ümber.                                                                           

millega olen kokku puutunud, et 
küsitakse nõu ka teiselt projekteeri-
jalt, samas projekti olemasolevat 
arhitekti sellest teavitamata. Tellija 
võib ikka kõhelda ja kindlust mu-
jalt otsida, aga kui teine projek-
teerija hakkabki nõustama selja 
taga, teadmata ise kõiki detaile ja 
situatsiooni, siis tekitab ta äärmiselt 
kurva ja kurnava olukorra. Sellistest 
projektidest üldiselt ei tule midagi 
head.

KAS PROJEKT TULEB 
TEHA IGASUGUSE MUUTUSE 
KORRAL?

Seda reguleerib seadusandlus ja 
omavalitsus. Teatud juhtudel ei ole 
vaja. See aga ei tähenda, et võib 
teha, mida tahad, sest tuletõrje, 
muinsuskaitse, miljööväärtuse ja
ühiskonna nõuetele peab ikka vas-
tama. Maal, hajaasustuses on liht-
sam, aga linnas, kus kõik on tihe-
dalt koos, on probleemid kiired 
tekkima. Seega, ikka ja seesama, 
kõigepealt on hea küsida omavalit-
susest. Sealt saab esmased juhised, 
mida, kui palju ja kuhu saab, tohib 
ning on hea ehitada. See kõik käib 
väiksemate objektide kohta. Suur-
tel hoonetel või kompleksidel  on
omad reeglid, aga arendajad põhi- 
mõtteliselt ka teavad neid. 

Hilisem lammutamine või üm-
ber ehitamine on alati väga kurb 
ja valus tegevus. Peab enesele aru 
andma, et protsess on avalik, ei ehi-
tata ainult endale, vaid ka kõigile 
teistele, kes elavad meie ümber, kes 
käivad külas või lihtsalt mööduvad. 
Oma tegevusega muudetakse ühis- 
kondlikku ruumi. Inimühiskond on
kollektiivne nähtus, meil on kokku-
lepped, et me ei häiri naabrit, ei 
põhjusta õnnetusi, sobitume kesk-
konda, mitte ei koorma seda.
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Jäva OÜ � Tel +372 503 5073 � javaou@hot.ee

Elad sa eramajas, korteris või
kuulud ühistusse –

elektritööd
telli meilt

Elektritööd ja kilpide ehitus

Tänavakivi paigaldus 

Piirdeaedade paigaldus

Haljastustööd

Fontana Projekt

Tel 5690 0444

Garantii

Tartu maantee 6, Mammaste küla, 
Põlva vald.
info@horndal.ee
Info tel 5600 4261

ELEKTRITOOTED

VALGUSTUS

KAABLID ja JUHTMED

NÕRKVOOLUTOOTED

KÜTE

VENTILATSIOONITOOTED

VEE- ja KANALISTATSIOONI

SISE- ja VÄLISVÕRGUD

Võtke 
meiega 

ühendust

www.horndal.ee 

    



LAI VALIK SOODSAT
KÖÖGIMÖÖBLIT KOHAPEAL!

Lisaks pakume
elutoa-, magamistoa-, lastetoa- ja esikumööblit!

Põlvas: Jaama 69D, tel 799 1489
Valgas: Vabaduse 2/4, tel 767 0173

E-pood:
www.kuga.ee
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Remontida?   
Autor: ASSO PUIDET

Sõiduki peame tehno-
kontrolliks regulaarselt 
ette näitama. Korra aas-
tas soovituslikult arsti 
juures üldkontrollis käi-
ma, haigusele viitavate 
sümptomite puhul pöör-
dume doktori poole. Ent 
elamud – milliste sümp- 
tomite ilmnemisel tuleks 
asuda korterit või maja 
„ravima”?

Kuidas neid sümptomeid üld-
se ära tunda ja millele üks 
või teine viidata võiks? Ja kui 

juba ravida, siis kas teha seda ise, nii 
nagu ravime näiteks köha-nohu ja 
muid leebemaid tõbesid omaenese 
tarkusest? Või peaks hoonete puhul 
siiski piltlikult öeldes rahvamedit-
siini kõrvale jätma ning spetsialisti 
poole pöörduma?

Eks see kõik oleneb. Nii enda 
käelisest osavusest, tehnilisest tai-
bust, rahakoti paksusest ning eel-
kõige probleemi olemusest. 

Nagu märkis Pärnus kõrgelt hin-
natud ja tuntud ehitusasjatundja 
Sulev Süvala, kes ehituspoe kliendi-
haldurina iga päev taolise sisuga 
küsimustele vastama peab, siis es-
mane ja kõige olulisem on teha sel-
geks, mis olukorras on soojustus, 
veevärk ning elektrisüsteemid. „Et 
oleks ohutu, et oleks turvaline ja et 
oleks soojapidav,” loetles Süvala ette 
kolm kõige olulisemat, mille toimi-
mine peaks olema tagatud. 

Alles siis, kui nimetatud, ütleme 
liialdamata, elutähtsad sõlmed on 
töökorras, võime pöörata tähelepanu 
esteetilis-visuaalsetele nüanssidele. 
Ehk siis pole mõtet vahetada elutoas 
tapeeti ja magamistoas lühtrit, kui 
keldris uputab ja seina vahel hallitab.

HINDA ÜLDPILTI

Et aga teaks, kuhupoole ja mida 
vaadata ning kas ja mida remonti-
da, siis vaatame Süvala ning teiste 
ehitusasjatundjate abil üle kriitilise-
mad kohad hoone juures. Võib-olla 
on kõik hästi ja ei olegi vaja remonti 
teha.

Sest nagu K-Rauta Tondi kaupluse 
juhataja Eveli Uibomets aegumatu 
tõe meelde tuletas – asju, mis tööta-
vad, pole vaja parandada. „Remon-
diga on sama lugu – kui ruumid 
on mõistlike kuludega soojad, õhk 
värske ja puhas, kraanist tuleb vett 
ja see voolab ka ära, elektritööd on  
teinud selle ala ekspert ja visuaalselt 
pole eluruumile midagi ette heita, 
siis polegi tarvis vigu otsida ja re-
mondile mõelda.”

Seega, remontimisotsuste tege- 
miseks on vajalik analüüsida hoone 
üldist seisukorda. Seda tuleks  Vii-
mistlus ja Ehitus OÜ ehitusjuht Ert 
Soasepa sõnul hinnata süsteemselt 
ning konstruktsioonitüüpide, nagu 
sokkel, fassaad jne, põhiselt. Ikka 
selleks, et üldine mulje ei kujuneks 
pealiskaudselt. 

Võimalike kahjustuste tuvastami- 
seks tuleks otsida materjalide tava-
pärase oleku kõrvalekaldeid. Näiteks 
praod, ekstreemsed kõverused, va-
jumised ja laigud, mis viitavad niis-
kuskahjustustele, seentele, sambli-
kele ja muule taolisele.  

TAASKASUTA VANA

Mis vigade otsimisse puutub, siis 
nagu Uibomets täheldas, ega neid nii 
väga otsima peagi – võib olla üsna 
kindel, et ehituslikud probleemid 
annavad endast ise hüüdes märku. 
Näiteks siis küttearvete näol, millel 
nähtav number ei ole kuidagi vasta-
vuses sellega, et toas on ka villaste 
sokkide ja kampsuniga külm.

Kui selleks hüüdvaks hääleks on 
aga juba veesolin, elektrijuhtmete 
särin, tuule vihisemine või midagi 
veel häirivamat, on see kindel märk Fotod: Shutterstock
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Enamik 

kahjustusi 

hoonetel tekivad 

puudulikust  

hooldusest, aga  

ka valest  

remondist.

OÜ Samerite LAOMÜÜK:
Ringtee 26, Tartu � E–R kl 8–16

www.samerite.ee

Laias valikus ahju-, pliidi-, kaminauksi,
pliidiplaate, malmist ja plekist praeahjusid,

suitsutorusid, siibreid, tuhareste
ja palju muud. Malmist kaevuluugid.

 JAANIPÄEVANI VALIK KAMINA- JA AHJUUKSI  JAANIPÄEVANI VALIK KAMINA- JA AHJUUKSI

–15%

• ventilatsiooni paigaldus

• teemantpuurimine

• isolatsioonitööd

• plekitööd

• õhksoojuspumpade paigaldus 

UUED G-SEERIA 
ELEKTRITÕSTUKID
 Li-Ion akudega

UUS KVALITEET, 
SOODSAIM HIND 

EESTIS

Muudad elukohta?
Suundud suvekoju?
Ära peata lehetellimust,
vaid suuna see ümber!

Selleks helista 666 2525
või kirjuta levi@postimees.ee
ning vormista tellimus
ümber lisakuludeta.



TERRASSILAUAD

Termotöödeldud männi terrassilaud

27 x 95 x 3000/6000

Siberi lehise terrassilaud 

28 x 120 x 4000

Siberi lehise voodrilaud 

21 x 145

Siberi lehise saematerjal 

50 x 150

?   Remontida! Aga mida?
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sellest, et remondiga ollakse juba 
ohtlikult hiljaks jäädud. Üldiselt aga 
ilmnevad juba varasemalt eelhoia-
tused, mis võimaldavad õigel ajal 
sekkuda.

Keerulisem on, kui ostetakse kodu 
vanemasse hoonesse, mille puhul 
pole teada, mis seisus täpselt hoone 
on. Sellisel puhul oleks Uibometsa 
sõnul mõistlik kaasata ehituseks-
pert, sest palja silmaga suurt hulka 
vigu ei näe. Eriti kui on tegu koge-
nematu silmaga. 

Mis aga puutub vanasse hoonesse 
uue kodu rajamist, siis nagu tooni-
tas Soasepp, kes töötab ettevõttes, 
mille üheks spetsialiteediks on ka 
muinsuskaitseobjektide korrashoid, 
tasuks enne kangi, kellu, pintsli või 
muu remondivahendi järele haara-
mist korra peatuda, mõelda ning 
sättida võimaluse korral esiplaanile 
vana hoone algupärased väärtused. 
„Muud, ehk nüüdisaegsed muga-
vused, tuleks plaanida hoonesse vii-
sil, mis ei muuda algupärast, ehedat 
ja loodusega kooskõlas olevat ehi-
tuspärandit väärtusetuks,” ei ole kõik 
vana Soasepa kinnitusel sugugi halb. 
Vastupidi.

ELEKTRISÜSTEEM 
OHUTUKS

Tõepoolest, nagu märkis ka Süvala, 
pole sajandivanust plankpõran-
dat võib-olla mõtet üles kiskuda, 
prügimäele viia ja laminaadiga asen-
dada. „Kui inimesel käed kasvavad 
normaalse koha pealt välja, võib ju 
selle põranda lahti võtta, vaadata, 
mis olukorras see on, teha soojustus 
ja kasutada seda sama vana mater-
jali, viimistleda see ja ei peagi kasuta-

ma nüüdisaegseid materjale,” toetab 
ka Süvala ideed taaskasutusest seal, 
kus see võimalik.   

Näiteks vanad malmist kanalisat-
sioonitorud peavad Süvala kinnitusel 
ajale ning kõiksugustele muudele 
kasutusvaldkonna põhistele proovi-
dele väga hästi vastu ning on ehk ise-
gi paremad kui mõned tänapäevased 
odavlahendused.

Küll aga ei saa seda Süvala kinni-
tusel öelda iganenud, alumiiniumist 
elektrikaablite kohta. Iseäranis ohtli-
kuks võivad need muutuda, kui need 
otse tänapäeval kasutuses olevate 
vaskjuhtmetega ühendada – näiteks 
juhul kui otsustate kuhugi uue lambi 
vedada. Vask ja alumiinium hak-
kavad omavahel reageerima ning 
selle reaktsiooni tulem ei ole midagi 
meeldivat. 

Ehk siis nagu ka Uibomets märkis, 
kui elektrisüsteem on aastakümneid 

vana või uuendatud teadmata ajal 
teadmata inimeste poolt, siis tasub 
konsulteerida elektrikuga. „Elektri-
töid ei tohi ise ette võtta, samuti pole 
enamik inimesi ise piisavalt päde-
vad, et hinnata elektrisüsteemide 

korrasolekut ja tehtud või tegema-
ta tööde kvaliteeti,” toonitas 

Uibomets.

KONSTRUKTSIOONID 
KORDA

Ent jällegi, nagu Soasepp 
märkis, tuleb elamu seisu-
korda hinnata kompleksselt. 

Ideaalselt seadistatud elekt-
risüsteemist ja korras torus-

tikust pole kauaks rõõmu, kui 
maja konstruktsioonid lagune-

mas on. Sestap on oluline hinnata 
kandvate konstruktsioonide seisu-
korda ning tagada nende  kaitse il-
mastikutingimuste eest.

Või nagu Uibomets toonitas, siis 
sooja mittepidavad aknad saab väl-
ja vahetada, vannitoa muuta vana-
moodsast trendikaks ja seinad liht-
salt üle värvida, aga vigane konst-
ruktsioon võib põhjustada palju 
probleeme, millest kõik ei pruugi olla 
üldse lahendatavad või on lahen-
dused kulukad ja töömahukad.

Olukorda oskab hinnata professio-
naalne ehitusspetsialist, sest näiteks 
praod vundamendis või fassaadis 
võivad viidata nii maja vajumisele 
kui ka kehvale krohvitööde kvalitee-
dile, tavainimese silm ei pruugi prob-
leemi olemust tuvastada.

Konstruktsioonivigadele võivad 
viidata ka vett läbilaskvad laed, van-
nitoa põrandal pragunema hakanud 
keraamilised plaadid ning mitmed 

muud märgid, mida oskab jälgida 
spetsialist.

SOOJUSTUS PIDAMA

Sealt edasi küttesüsteemide tule-
ohutus – kas ei ole ehk korstnajalad 
ning küttekolded pigitunud ja amor-
tiseerunud.

Praeguste küttehindade juures 
on oluline vaadata, millega ja kui-
das maja köetakse ning kui soojaks 
küttes ruumid saab. Nüüdisaeg-
sest küttesüsteemist on isegi veel 
olulisem elamise soojapidavus, sest 
kui näiteks keskküttekatla saab välja 
vahetada, siis maja seinte, lagede ja 
põrandate soojustamine on pea alati 
suur ettevõtmine.

Soojakao hindamiseks tasub 
tellida sellekohane ekspertiis, mis tu-
vastab lekete kohad, aga seda tuleks 
teha külmal ajal ehk kütteperioodil. 
Küll võib näiteks ka visuaalselt tu-
vastada, et pööningul, lae ja katuse 
vahel, on liiga vähe soojustust ning 
seda pole Uibometsa hinnangul 
keeruline parandada. Seinte suure-
mad soojalekked seevastu nõuavad 
üldjuhul kogu fassaadi mahavõtmist 
ja mastaapset tööd, mis omakorda 
nõuab ka projekti ning kohaliku 
omavalitsuse kooskõlastusi. 

Samas, nagu Süvala siinkohal 
märkis, siis enamik kiirustab jaheda 
toa korral seinu soojustama. Tõde on 
aga see, et enamik külmast pääseb 
sisse ning soojast välja just läbi 
põrandate ja lagede. „Tihtipeale pan-
nakse seintele poole meetri paksune 
soojustuskiht, aga kui katuslagi ja 
põrand on lahja ja vundamendialu-
sest pressib külm sisse, siis on mõt-

tetu seina soojustada,” poetas Süvala 
ekspertvihje. 

NIISKUS VÄLJA

Soojapidavuse kõrval on Soasepa 
kinnitusel tähtis järgida ka sise-
kliima põhimõtteid, sest hoone, 
milles on rikutud niiskustasakaal, 
loob hea keskkonna seentele ja pui-
dukahjurite tekkele. Rikutud niis-
kustasakaalust annavad märku mär-
guvad aknad, laigud paledel ja lae-
nurkades ning kopitanud lõhn.

Ja ometi on toimiv ventilatsioon 
see, millest Süvala sõnul suures re-
noveerimistuhinas mööda kiputak-
se vaatama. „Aga kui rääkida hoone 
tervisest, siis hoone tervist ri-
kub hästi palju olmega tekkiv 
niiskus,” teab Süvala. 
Ahjud ja pliidid on 
välja lõhutud, 
p u h u r i d 

soojendavad, aga niiskust ei võ-
ta miski ära. Ja sellepärast peabki 
tema sõnul rajama koos kapi-
taalsema remondiga ka toimiva ven-
tilatsioonilahenduse.

Kokkuvõttes võib öelda, et ena-
mik kahjustusi hoonetel tekivad 
puudulikust hooldusest, aga ka va-
lest remondist. Kui pädevus puu-
dub, aga soovid ise ehitada, siis telli 
enne korralik ekspertiis ja projekt. 
Teine variant on tellida pädev ehitus-
teenuse osutaja, kellel on töö eri-
pärale vastav kvalifi katsioon. 

Ja teisalt, nagu inimeste nii ka 
hoonete puhul – enamikule häda-
dele on ravi olemas, kui õigel ajal 
jaole saab.

Põlva klienditeenindus on nüüd avatud!

Klienditeenindus asub aadressil Oja 7, Põlva. Esindus on avatud E, K ja R 9-17 (lõuna 13-13.30).

Klienditeeninduses saab:

  vormistada nii Lõuna-Eesti Postimehe kui ka teiste Postimees Grupi väljaannete tellimusi ja kuulutusi
  osta Postimees Kirjastuse raamatuid
•
•
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Sisustustrend  
2022 toob tagasi 
sajanditaguse  
glami
Autor: SANDER SILM 

Heitlik 2022. aasta väljendub ka sisustustrendides –  
puuduvad piirangud ning märksõnadeks on mugavus 
ja lihtsus.

aastal on põneva mustriga tapeedid 
ja moodsad fototapeedid eriti popu-
laarsed ning julgelt võib kasutada ka 
ebatavalisi statement-taustapilte.

Värvid on julged. Õrnadele pas-
telsetele värvidele – mis on tänavu 
trendivärvid – lisatakse hulka ka 
särtsakat sinist ja rohelist. Kui ta-
hate aga silmade ette manada kogu 
tänavust trendikat värvispektrit, 
siis mõelge, milliseid värve sisaldab 
märksõna linnadžungel, sest just see 
sõna võtab lühidalt kokku tänavused 
vormi- ja värvitrendid. Populaarsed 
on troopilised mustrid ja erksad 
värvid, nagu roheline või petrool.

Vormid on loomulikud ja voolu-
joonelised, sest looduses pole tea-
dupärast täisnurki, ja diivanid ning 
tugitoolid on ümmargused või 
ovaalsed. Kusjuures tähelepanu: 

2022. aasta sisustustrendide üks märksõna on linnadžungel, kus pastelsete toonide kõrval 
domineerivad sinine ja roheline värv.

Tänavu domineerivad mööbli puhul ümarad vormid, 
mis kannavad edasi mõnusat retrohõngu.

diivanitrendide keskmes on oluline 
mitmeotstarbelisus, kuna vähem on 
rohkem.

Kumerad orgaanilised vormid too-
vad sisustusse mõnusat retrohõngu 
ning õrna naiselikkust, sest tundub, 
et maailm on väsinud toksilisest 
maskuliinsusest ja igatseb taga möö-
dunud sajandi kahekümnendaid, 
kus valitses juugendlik glam. Art 
déco’ st on inspireeritud ka erinevad 
kujunduselemendid, nagu looma- ja 
lillekujundid.

MATERJALID ON  
LOODUSLIKUD

Rääkides sisustusmaterjalidest, siis 
need on looduslikud – kivi ja puit, 
mida on kerge hooldada ja mille 
tootmise ökoloogiline jalajälg pole 
väga suur. Oma trendid on ka vai-
padel, mis on lihtsad ja naturaalsed, 

kui soovite olla tänavu eriti trendi-
teadlik, siis eelistage ümmargusi 
ja ovaalseid vaipu. Sarnaselt teiste 
trendidega on ka vaibad naturaalses 
värvigammas, mis aitab kodus luua 
lihtsa ja harmoonilise keskkonna.

Sisustusajakirjad soovitavad kasu-
tada ka idamaiseid vaipu, kuna just 
tundmatud ja põnevad mustrid 
tulevad eriti jõudsalt esile lihtsa 
värvigammaga eluruumides. Väike 
näpunäide ka vaipade valimiseks: 
valige väikese ruumi jaoks väike vaip, 
suure ruumi jaoks suur vaip. Liiga 
suur vaip muudab väikese ruumi 
veelgi väiksemaks, samas kui liiga 
väike vaip ei suuda suures ruumis 
oma täit efekti välja mängida. Tuleb 
tähele panna, et vaiba suurus peab 
olema vastavuses mööbliga vaibal 
ehk elutoas peaks vaibal olema ruu-
mi nii diivanilauale kui ka tugitoolile.

2022. aasta läbivaks märksõnaks 
on "Slow Living", mis läbib
punase joonena kõiki trende.

Lahtiseletatult tähendab "Slow Li-
ving“ lihtsat ja mugavat elu, kus kiire 
igapäevane sahmimine on asendu-
nud elu nautimisega, kus meie kodu 
on koht lõõgastumiseks, mitte teiste-
le näitamiseks. Kodusisustus on liht-
ne ja käepärane, asjadega ülekuhja-
tud kodu pole enam moes. Kuigi ka 
siin on omad erandid. Need, kes ar-
mastavad mööblit ja asju täis kodu, 
võivad seda vabalt nautida, sest nagu 
öeldud: piirangud puuduvad.

Materjalidest on fookuses kvali-
teetsed materjalid ja kangad, sest 
mida kauem me neid kasutame, 
seda loodushoidlikumad oleme. 
Otse loomulikult tuleb siin mängu 
ka taaskasutus, sest mida pikem on 
mingi toote kasutusaeg, seda parem 
on kõigil me ühises kodus Maal.

VORM JA VÄRV

Eksivad need, kes arvavad, et foto-
tapeedid on läinud ajalukku, et sealt 
enam mitte kunagi tagasi tulla. Tege-
likkus on sootuks vastupidine: 2022. 
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Lisainfo:

www.igluahi.ee

See on tegelikult tavaline ahi, mis on 

tehtud käsitsi spetsiaalsetest moodulitest. 

Moodulid on loodud vastavalt ahjule, 

tänu millele on igluahi vastupidav ja hea 

soojuspidavusega. Igluahju saab 

disainida Sinu soovi järgi – nii 

kuju kui ka välimust.

 Pizza 

ahi
Mõeldud välitingimus-

tesse – välikööki või aia 

nurka. Sellega saab 

valmistada imemaitsvaid 

pizzasi ja miks mitte ka 

pajarooga, ahjuliha või muid 

toite.

Mis on 

igluahi?
Raadio Elmar suvegrill
on nagu lemmiklaul –
kunagi ei saa küllalt!

Valikus on klassikaline grill-liha, klassikaline
kanašašlõkk ja lepasuitsu grillvorstid juustuga.
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V
algamaal Leigo 
järvede ümb-
ruses alga-
sid laupäeval 
enduuro Ees-
ti meistri- ja 

karikavõistlused ning esime-
se etapi võitis pingelises heit-
luses Priit Biene.

Traditsiooniline Leigo 
enduuro oli ka sarja Esto-
nian Enduro Super Series 
kolmas etapp. Nagu Leigole 
omane, ei pääsenud võistle-
jad ka seekord vihmast: võist-
luspäev algas kaunis päikese-
paistes, kuid pärast esimest 
ringi algas sadu. Õnneks ei 
olnud see kuigi tihe.

Terve päev käis Enduro 
GP arvestuses tihe rebimi-
ne kolme sõitja – Elary Talu, 
Veiko Räätsa (Sõmerpalu MK) 
ja Priit Biene (AMK Kalev) – 
vahel. 

Kui alguses olid kiiremad 
väiksematel ratastel E1 klas-
sis osalevad Talu ja Rääts, 
siis päeva teises pooles suu-

Leigol kimasid 
mootorrattad

Tule rinnavähi sõeluuringule!
See on lihtne, valutu ja ülioluline.

2022. aastal kutsume tasuta uuringule naisi sünniaastaga

1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 1972.

soeluuring.ee

Sinu elus on palju sulle täiesti asendamatuid inimesi.

Täpselt sama asendamatu oled sina neile.

Hooli iseendast, sest nii hoolid sa ka neist.

SINA OLED OMA

RINNA HOIDJA

Telli

Tellimuse 
saad vormistada
- Valga Kesk 10; Põlva Oja 7; Võru Jüri 22a
- tel 766 1960, 766 1967, 766 1968
- levi@postimees.ee
- lounapostimees.ee/tellimine

Rada kulges Leigo järvede ümbruses. HELEN URBANIK

tis Biene, kes nüüd E2 klas-
sis taas suuremal, 450-kuu-
bikulisel tsiklil võistleb, sisse 
panna «kuuenda käigu» ning 
edestas Talu 21,8 sekundiga. 
Kolmandaks tõusis aga samu-
ti E1 klassis võistelnud soom-
lane Eemil Helander (Yama-
ha). Biene koguaeg neljal rin-
gil oli 40.42,8 minutit.

E2 klassis järgnesid Bienele 
Hendrik Talviku (Paikuse MK) 
ja Priit Raid (AMK Kalev). E3 
klassis võitis soomlane Tee-
mu Latostenmaa (Beta) Tajo 
Andressoo (KTM) klubikaas-
lase Priit Palatu (Sõmerpalu 
MK) ees.

E40+ klassis riisus koore 
võistluse peakorraldaja Riho 
Kollist (KTM, Sõmerpalu MK), 
jättes enda selja taha Martin 
Kohvi ja Erki Palusoo (Tartu 
Enduro klubi).

Klubide arvestuses läks 
esikoht Sõmerpalu motoklubi 
esimesele võistkonnale AMK 
Kalevi ja Sõmerpalu teise 
võistkonna ees. LEPM

Lõunaeestlased noppisid 
kolm poodiumikohta

Järvakandis peetud Eesti murdmaajook-
su meistrivõistlustel tõusid Lõuna-Eesti 
esindajad kolmel korral poodiumile.

Neidude U18 vanuseklassis võitis kahe 
kilomeetri jooksus ajaga 6.42 kolman-
da koha tõrvakas Bianka Uhtjärv. Temast 
ettepoole jäid Viola Hambidge spordiklu-
bist Altius ja Liis Kapten triatloniklubist 
21 CC aegadega vastavalt 6.38 ja 6.40.

Valga valla noorsportlane Carmen 
Rääk saavutas TU20 vanuseklassi kolme 
kilomeetri jooksus teise koha ajaga 10.41. 
Teda edestas kümne sekundiga Mari 
Mai Ruus Tartu spordiseltsist Kalev.

Meestest tuli Võru kergejõustikuklu-
bi Lõunalõvi esindaja Jürgen Joonas U20 
klassis kolme kilomeetri jooksus teiseks 
ajaga 8.54. Võitis Oliver Annus Sparta 
spordiseltsist, kes edastas Joonast ühe 
sekundiga. TIIT LOIM

Tüdrukute U20 esikolmik Carmen Rääk  
(vasakult), Mari Mai Ruus ja Eliise Luks
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«Mõne tunni pärast on 
näha, kaua väntan. Olen siin 
kõigil etappidel võistelnud. Ega 
vihmata pääse,» nentis star-
di eel tumedaid süngeid pil-
vi kaenud ja kaaslastega jutel-
nud Kalmer Kongo, Võrumaal 
Osulas elav ja Valgamaal Laat-
re Piima juhina töötav rattur. 
Ta saavutas maratonil M60 
klassis esikoha. Maratonil oli 
võistlejaid kokku 235.

Liidrit tabas ebaõnn
Poolmaratonis oli Põlvamaalt 
pärit Anti Oot M65 arvestuse 
esimene. Paraku tabas ebaõnn 
poolmaratonil liidrina starti-
nud 14-aastast Sebastian Sup-
pit: ta kukkus stardijärgsetel 
esimestel meetritel ja sõit tuli 
ratta käikude purunemise tõt-
tu katkestada.

Valgamaalt pärit Giia Laid-
re tunnistas, et seekord ta ise 
ei osale. «Hoian pöialt kümne-
aastasele pojale Johann Tiit-
sarile poolmaratonis ja tema 
isale Mehisele maratonis, nad 
võistlevad siin teist korda.»

Säravi silmi võttis oma esi-
kohaauhinna vastu poolmara-
tonis naistest kiireim olnud, 
vaid 14-aastane Haanja ratta-
klubilane Maria Jürisaar, kes 
sai järgmisteks etappideks sel-
ga liidrisärgi. Üldarvestuses oli 
ta kolmas, kaotus võitjale Egert 
Tammelehele vähem kui minut. 
Poolmaratonil oli sõitjaid 114.

Grand Prix’ distantsil kol-
mandana poodiumile jõud-
nud otepäälanna Mari Kruu-
ser nentis, et võttis Kõlles-
te maratonist osa kolmandat 
korda. «Sõitsin pikka aega ees, 
kuid rada oli üpris raske. Tuul 
oli tugev ja sadas ka,» rääkis 
ta ja lisas, et on praegu lapse-
ga kodune ja saanud sel keva-
del trenniks läbida juba 4000 
kilomeetrit.

70-kilomeetrise distantsi 
läbis 86 ratturit. Karikasarja 
esimene etapp sõideti tänavu 
virtuaalselt.

Aina populaarsemaks saa-
va Kõlleste rattamaratoni alga-
tas ja seda korraldab eksprofi-
rattur Allan Oras.

H
awaii Expres-
si Estonian 
Cupi ratta-
maratonide 
sarja kuulu-
val 5. Kõlles-

te rattamaratonil võeti mõõtu 
viiel distantsil. Teist korda sõi-
deti Kõllestes 70-kilomeetrist 
Grand Prix’ etappi; maraton, 
poolmaraton ja kahes kategoo-
rias lastesõidud on kavas olnud 
selle võistluse algusest.

Tuules ja osaliselt vihmas 
sõidetud Grand Prix’l käis 
tuline heitlus kogenud rattu-
ri, varasemate Kõlleste mara-
tonide võitja Gert Jõeääre 
ja 18-aastase tartlase Madis 
Mihkelsi vahel. Seekord või-
dutses Mihkels 3 sekundiga 
Jõeääre ees.

Kokku ületas finišijoone 
476 rõõmsat ratturit. Võitleja-
te hulgas oli arvukalt lõuna-
eestlasi. Võidukamad neist olid 
naised. 22-kilomeetrise pool-
maratoni võitis 14-aastane 
Maria Jürisaar Haanja ratta-
klubist. 70 kilomeetri distant-
sil sai tubli kolmanda koha 
Liisa Ehrbergi ja Laura Lepa-
salu järel Otepää naisrattur 
Mari Kruuser.

Läbi pori ja vihma, 
kuid silmade särades
Esimestena said medalid kae-
la noorimad ratturid. Kuni 
8-aastaste ja 10-aastaste grupi 
kolm parimat tüdrukut-poissi 
võtsid särasilmselt vastu oma 
võidukarikad. 8-aastaste seas 
sai esikoha Võrumaa juurtega 
Carl Christer Irbe, 10-aastaste 
hulgas seisis poodiumi teisel 
astmel suveotepäälane Hugo 
Bazõlev ja kolmandal Tristan 
Jürisaar Haanja rattaklubist.

«Olen siin võistlemas teist 
korda. Tulin koos poegade 
Adriani ja Carl Christeriga. 
Noorem poeg sõidab lastesõitu, 
Adrian poolmaratoni, ma ise 

52 km maratoni,» rääkis Võru-
maalt pärit Iren Irbe, kes jõudis 
varakult stardipaika. Jooksja 
taustaga Iren Irbe jõudis mara-
tonis poodiumile M45 vanuse-
grupi teise naisena, üldarvestu-
ses oli ta kuues naine, kümne-
ne Adrian Irbe sai poolmarato-
nis esikoha M12 seas, seitsme-
ne Carl Christer võitis M8 las-
tesõidu. «Oli tore sõit, vahepeal 
sadas küll vihma ja teed olid 
porised,» lisas Iren Irbe.

Tuntud Antsla rattame-
hed Kannimäed – Viljar, Taa-
vi ja Mihkel – märkisid enne 
Grand Prix’ starti, et eks vars-
ti ole näha, kes neist nobedam 
mees rajal on. 

Viljar Kannimäe sai 70 
kilomeetri distantsil 11. koha, 
Mihkel Kannimäe 14., kaotades 
Viljarile 8 sekundiga. 69. koha-
le platseerus Taavi Kannimäe. 
Kannimäedest noorim, Mihk-
li poeg Roland, oli kuni kahek-
sa-aastaste sõidus viies.

Poolmaratonil oli sõitjaid 114, 70-kilomeetrise distantsi läbis 86 ratturit. 2 X MALLE ELVET

Ratturid kihutasid 
tuules ja vihmas

Põlva noored käsipallurid 
võidutsesid festivalil

Lootose naiskond 
karikafinaali ei jõudnud

VÕIDUSÕIT. Kõlleste rattamaraton tõi starti hulgaliselt osalejaid.

Põlva Looto-
se jalgpalli-
naiskond
 RIINA RINNE

Valga maadleja 
tõi esimeselt 
tiitlivõistluselt 
7. koha
Tallinnas peeti näda-
lavahetusel Põhjamaa-
de meistrivõistlusi maad-
luses. Valga noormees 
Marcus Evert Uhtjärv tuli 
kaalukategoorias kuni 80 
kilogrammi seitsmendaks.

Treener Evo Saar mär-
kis, et tegu oli Uhtjärve 
esimese tiitlivõistlusega 
ja seitsmes koht on kor-
daminek. «Tänu esimese 
matši võidule punktidega 
8 : 1 liikus ta järjest lähe-
male esikolmiku suunas, 
kuni kaotus enne pronk-
simatši lätlase Andrejs 
Usakovsiga tema võistlu-
se lõpetas,» kommenteeris 
Saar. TIIT LOIM

T
artu ülikooli spor-
dihoones sai teoks 
minikäsipallifesti-

val, kus 2012. aastal sündi-
nud poiste võistlusklassis 
võidutses Põlva KPK / Põlva 
SK võistkond. Tiimis mängi-
sid Uku Varusk, Nikas Liub-
chenko, Gregor Varjola, Len-
nart Järvela, Brandon Trum-
si, Bert Luts, Kaur Pütt ja 
Artur Talts. Nende treener 
on Kalmer Musting.

Samas võistlusklassis tuli 
12. kohale Põlva KPK / Võru.

2013. aastal sündinud 
poiste võistlusklassis saavu-

tas teise koha Põlva KPK /
Põlva SK, kuhu kuulusid Tris-
tan Leesalu, Jasper Padar, 
Sander Kiilo, Valter Katškan 
ja Tanel Liloson. Nende käsi-
pallurite treenerid on Kalmer 
Musting ja Rein Suvi.

Aasta nooremate klas-
sis tuli Põlva KPK / Põlva 
SK teisele kohale. Võistkon-
nas mängisid Villem Volt, 
Kristo Vasser, Remi Peedo-
maa, Tristjan Uiboaid, Han-
nes Tühis, Robin Läll, Robert 
Kähr, Niklas Sillaste ja Robin 
Raud. Poisse treenib Rein 
Suvi. LEPM

P
õlva Lootose jalgpalli-
naiskonnale oli möö-
dunud nädal sportli-

kult pingeline.
Kahel korral tuli ette 

võtta teekond pealinna, et 
kesknädalal mängida kari-
kavõistluste poolfinaalmäng 
JK Tallinna Kaleviga ning 
laupäeval kohtuda meistrilii-
ga suveräänse liidri ja valit-
seva meistriga – Tallinna FC 
Floraga.

Mõlemas mängus tuli 
vastu võtta kaotus. Kui Tal-

linna Kalevile jäädi alla mini-
maalse tulemusega 0 : 1, siis 
Flora suutis Lootose väravas-
se lüüa seitse vastuseta palli, 
neist kaks penaltist.

Lootos mängis Tallin-
na Kalevi ja FC Flora vastu 
koosseisus Karina Piirimaa, 
Katrin Piirimaa, Elina Kahar, 
Karmen Piirimaa, Hanna 
Parv, Kärt Kaseorg, Kristin 
Kukli, Kaisa Liina Keps, Ave-
Lii Laas, Ita Lillo, Kärt Hüd-
si, Isabel Huma, Mairit Laa-
nesaar ja Ketlin Pindis. LEPM

Võidukad Põlva noored käsipallurid ja treener Kalmer Musting

Tuntud Antsla 
rattamehed 

Kannimäed – Viljar, 
Taavi ja Mihkel – 

märkisid enne Grand 
Prix’ starti, et eks 

varsti ole näha, 
kes neist nobedam 

mees rajal on.

MALLE ELVET
ajaleht@ 
lounapostimees.ee

Haanja rattaklubis treeniv Ma-
ria Jürisaar (14) oli naiste seas 
poolmaratonil kiireim.

Valgamaa 
jooksusari 
algas Hummuli 
pargijooksuga
Valgamaa jooksusari algas 
hiljuti peetud 39. Hummu-
li pargijooksuga. Kokku 
oli osavõtjaid 122.

Kuuekilomeetrisel 
põhijooksul olid absoluu-
tarvestuses kiireim Mart 
Andresson Ülenurmest, 
järgnesid Taivo Muusikus 
Hummulist ja Ever Sini-
salu Tõrvast. Naistest oli 
absoluutarvestuses kii-
reim Bianka Uhtjärv Tõr-
vast. LEPM

VANUSEKLASSIDE 
KIIREIMAD 

• TU4, 150 m:  
Esme Valner (Valga)

• TU6, 150 m: Marjanna 
Tammekivi (Otepää)

• TU8, 400 m:  
Andriana Hiis (Otepää)

• TU10, 2,2 km:  
Mari Liiv (Põlva)

• TU12, 2,2 km: Melissa 
Anderson (Tõrva)

• TU14, 2,2 km:  
Käroli Padar (Tõrva)

• N 18, 6 km: Bianka  
Uhtjärv (Tõrva)

• N19, 6 km: Keit Mariet 
Jürgens (Valga)

• N40, 6 km:  
Anneli Tamela (Laatre)

• N50, 6 km:  
Heldi Kaares (Valga)

• N70+, 6 km:  
Aija Lace (Valka)

• PU4, 150 m:  
Kigor Sööt (Tallinn)

• PU6, 150 m: Herman 
Varik (Mulgi vald)

• PU8, 400 m: Mihkel 
Tammekivi (Otepää)

• PU10, 2,2 km:  
Aksel Rohtla (Tõrva)

• PU12, 2,2 km:  
Robert Raak (Otepää)

• PU14, 2,2 km:  
Ralf Rebane (Võru)

• M18, 6 km:  
Taivo Muusikus (Tõrva)

• M19, 6 km: Mart  
Andresson (Ülenurme)

• M40, 6 km:  
Ever Sinisalu (Tõrva)

• M50, 6 km:  
Vello Lillipuu (Türi)

• M60, 6 km:  
Aivar Lillipuu (Tõrva)

• M70+, 6 km:  
Juhan Riit (Valga)
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Serviti naasis Kehrast 
kuueväravalise võiduga

M
eeste meistriliiga 
eelviimane voor 
lõppes Eesti käsi-

palli klassikalise vastasseisu-
ga, kus HC Kehra / Horizon 
Pulp & Paper võõrustas Põl-
va Servitit. Külalised said 
meistrile kohaselt võidu tule-
musega 29 : 23 (13 : 11).

Ehkki medaliomanikud 
on lõppevatel meistrivõistlus-
tel selged, jäävad viimase voo-
ru otsustada kohad neljandast 
kuuendani. Kehral ja Raasi-
ku/Mistral on üheksa ning SK 
Tapal seitse punkti. Meistri-
liiga viimase vooru kohtumi-
sed peavad Raasiku/Mistra ja 
Viljandi HC 18. mail Arukülas, 
Põlva Serviti ja HC Tallinn 19. 
mail Põlvas ning SK Tapa ja 
HC Kehra / Horizon Pulp & 
Paper 19. mail Tapal. LEPM

Mathias Rebane (palliga) oli 
hooaja viimase Kehra ja Ser-
viti vastasseisu täpseim pallur 
seitsme väravaga. 
 HELIN POTTER / EKL ARHIIV
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Kuulutuste vastuvõtt Valgas Kesk 10, E–R kl 9–17 (lõuna 12–12.30), tel 766 1960; Põlvas Oja 7, E, K, R kl 9–17 (lõuna 13–13.30), tel 766 1967; Võrus Jüri 22a, E–R kl 9–17 (lõuna 13–13.30),  
tel 766 1968 ja e-posti aadressidel klienditeenindus@lounapostimees.ee, voru.klienditeenindus@lounapostimees.ee. Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee.
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Rakke- ja salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine. Tel 5840 0240.

Rakkekaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5638 1774.

Rakkekaevude puhastamine, remont 
ja kaevamine. Tel 5634 4807.

Remondin traktoreid (T-16, T-25, 
T-40, MTZ), autosid ja muud põllu-
majandustehnikat ning teen kere-
keevitustöid. Tel 508 6373.

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

Suure- ja väikesemahulised ehitus- 
ja lammutustööd Lõuna-Eestis. 
Oleme kaubikuga abiks esemete 
kolimisel ja transportimisel. Küsi 
pakkumist tel 5377 4277, kirjuta 
meile t88mehed@gmail.com või 
Facebooki-lehel Töömehed OÜ.

Torutööd, küttesüsteemide läbi-
pesu, veevarustussüsteemide ja 
pumpade paigaldus.  
Tel 5813 5496, www.santeenus.ee.

Tänavakivide paigaldus.  
Tel 5694 8039.

Värvin maju ja katuseid.  
Tel 5687 2994.

Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus. Sertifikaadiga paigaldaja 
Kalev Lepistu, tel 5656 2191.

ELEKTRITÖÖD. Tel 5663 8342.

Kaevude puhastus, septikute 
paigaldus, veetorustike ja kanalisat-
siooni rajamine. Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee.

Kõigi liikurmasinate rehvide, 
velgede, sisekummide müük, 
paigaldus. Tel 526 8498, info@
gersamia.ee, www.gersamia.ee.

SOODNE FEKAALIVEDU.  
Tel 510 9995.

Teostan siseelektritöid.  
Tel 5675 3918.

Soovin osta või üürida ahiküttega 
korteri Valgamaal. Tel 5787 9077.

LOOMAD

Ostan lambaid. Tel 5901 1418.

Ostan lambaid ja kitsi.  
Tel 5888 8803.

METSAMATERJAL

Haava-, sanglepa-, metsakuiva- ja 
okaspuupalkide ost. Tel 5620 8897.

Ostan kasvavat ja virnastatud võsa. 
Tel 5666 4217.

Ostan palke, paberipuud, kütte-
puitu ja raieõigust. Tel 5884 1203.

TÖÖ

A. Karuse AS pakub tööd RAHVUS-
VAHELISTE VEDUDE AUTOJUHTI-
DELE. Palk kokkuleppel.  
Tel 507 3000, allain@akaruse.ee.

AS Liimpuit võtab tööle puidu-
töötlejaid ja meistri. Töötasu 
kokkuleppel Töökoht Põlvas,  
CV saata ants@polvaliimpuit.ee, 
info tel 513 4545.

Lukksepp-keevitaja. Töökoht Ahjal, 
Põlvamaal. Lisainfo tel 5553 9161 ja 
e-post cv@mindreks.ee.

Puka Kool otsib oma kollektiivi 
MATEMAATIKAõpetajat (1,0 asen-
duskoht üheks õppeaastaks) tööle 
asumisega alates 1. septembrist 
2022. Info Margot Keres, tel 5373 
9107. Sooviavaldus ja kvalifikatsiooni 
tõendavad dokumendid saata hilje-
malt 27. mail margot.keres@ 
puka.edu.ee või Kooli 3, Puka,  
Otepää vald, Valgamaa.

Võru Espak pakub tööd C-kate-
gooria autojuhile. Palk alates 1350 €. 
Tööpiirkond Võrumaa. Tel 523 5128.

Otsin töömeest puude tegemiseks ja 
betooni valamiseks 20 m².  
Tel 5750 2327.

OÜ võtab tööle raietöölisi ja 
metsaistutajaid. Täpsem info  
tel 523 0190.

Vajame ehitusmaterjalide kauplu-
sesse klienditeenindajat-laotöö-
tajat. Kasuks tuleb varasem 
müügitöö ja ehitusmaterjalide  
tundmine. Töö sobib meesterahvale. 
Töö graafiku alusel. Täiskohaga töö. 
Töötasu 1200 €, tööle asumise aeg 
kohe. CV saata empak@empak.ee. 
Info tel 523 5128.

Vastse-Kuuste kevadlaat 21. mail 
kell 9-15 aleviku laadaplatsil. Päeva-
juht Ülle Kool. Kultuuriprogrammis 
rahvamuusikud Ülle ja Kristi Kool, 
Andre Laine tantsustuudio, mustlas-
laulu- ja tantsuansambel Maljarka. 
Tegevusalal Ranna Rantšo mini-
loomad, karjakoerad (borderkollid), 
batuudid, elektriautod. Rohevahetus, 
taaskasutuse õpituba. Info ja 
müügiks registreerimine: tel 5693 
7848, 670 9740.

VALGA LAAT 20.05 kl 9-16 Valga 
linna keskväljakul. Tel 5558 6650.

TEENUS

Aedade, terrasside ehitus. Tel 5831 
1660.

Ahjude, pliitide, kaminate ja sooja-
müüride remont. Tööpiirkonna 
lähtepunktiks on Tartu. Tel 5594 
6425.

AM-, A-, B-, BC1-, BE-C-, CE-, D-kat 
ja tõstukijuhi koolitused, veoauto-
juhi ameti- ja ADR-koolitused. 
Sõidumeerikute taatlemine, www.
sõiduõppe.ee. Tel 507 8230.

CKE Inkasso OÜ ostab ja menetleb 
võlanõudeid. Rohkem infot www.
ckeinkasso.ee.

Ehitus-, remondi- ja lammutustööd 
Võru- ja Põlvamaal. Tel 5800 5993.

Elektritööd, projekteerimine, elekt-
ripaigaldiste kasutuselevõtu korral-
damine. AB Vamar OÜ, tel 5844 
0544, info@vamar.ee.

Kaardid ennustavad tel 900 1727.

Kaardid ennustavad tel 900 1727.

KINNISVARA

Müüa maja Valgas Piiri 14.  
H 34 000 €. Tingi. Tel 5301 1151.

Noor pere ostab kodu ehitamiseks 
maad otse omanikult. Tel 5693 9277, 
koduhaldamine@gmail.com.

Ostame metsakinnistuid (ka läbi-
raiutud), põllumaad ja raieõigust. 
Kinnistute ost ka koos hoonete, 
hüpoteegi, looduskaitsealade ja 
kaasomandiga. Parimad hinnad! 
Helista ja küsi pakkumist!  
Tel 5331 1935 või info@eramaa.ee.

Ostan garaaži Valgas. Tel 5306 9811.

Ostan korteri Valgas. Tel 512 3930.

Ostan maja Rõngu/Elva.  
Tel 5672 0707, 5647 9882.

Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

Ostan metsamaa Räpina vallas. 
5850 4561.

Ostan talukoha koos metsa või 
maaga. Tel 504 1944.

Ostan Valgas ahiküttega korteri.  
Tel 526 8498.

Ostan suure korteri (vähemalt 
3-toaline) Põlvamaal. Asukoht Põlva 
või Räpina, sobib ka lähiümbrus.  
Tel 5360 9790.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Soovin osta ühe- kuni kahetoalise 
korteri Võrus või selle läheduses.  
Tel +372 5981 7442.

PÕLLUNDUS

Hobuse kõdusõnnik, kott 2,50 €.  
Tel 5365 6823.

Korralik hobuse kõdusõnnik kotiga 
koju. Tel 5454 0777.

Müüa sõnnikut ja talu kanamune. 
Tel 5592 7987.

Ostan T16, T25, T40AM, MTZ ja 
lääne ratastraktoreid ning sõnniku-
laotaja 4 t, 7 t, 10 t, 15 t.  
Tel 5787 6262.

SÕIDUKID

Autode kokkuost. Tel 553 3060.

Sõiduautode kokkuost.  
Tel 5884 3333.

Müüa Ford Transit, 56 kW, 98. a.  
6 kohta. TD. Tel 5750 2327.

Ostame autosid, maastureid ja 
kaubikuid. Tel 5693 2565.

Ostame igas seisukorras sõidukeid 
(100 – 10 000 €). Tel 5388 0780.

Ostan sõiduauto või kaubiku.  
Tel 512 3930.

OSTAN KÕIKI TOYOTA MARKI 
SÕIDUKEID. TEL 5896 1576.

Ostan Picnicu, Corolla või muu 
Toyota. Tel 552 4347.

TEADE

22.05 kell 9-15 Rõõmukuu laat 
Räpinas Tuletõrje väljakul.  
Tel 5661 8707.

Häälestan kannelt. Tel 5894 7141  
või 5613 5551.

Kellassepp, kullassepp, prillide 
remont, graveerimine. Põlva kauba-
maja, 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.

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

Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd, 
kliimaseadmete paigaldus ja 
hooldus, septikud/biopuhastid. 
Teras/Press OÜ, tel 5688 7983, aiko-
patlep@gmail.com.

Maaküttetorustiku aukude puuri-
mine kitsastes tingimustes. Projekt 
ja konsultatsioon hinna sees. Puur-
kaevude ja veevarustuse rajamine. 
Baltipuurkaev.ee, tel 521 7415, 504 
2999.

Muru ja heina niitmine ning trim-
merdamine Valgamaal. Tel 527 8065.

Muruniitmine. Tel 5197 0295.

Niitmine ja trimmerdamine. Ka 
suured pinnad. Hea hind. Tel 520 
5575.

Ohtlike puude langetamine, 
hooldus ja äravedu tegevuskindlus-
tusega arboristilt. Kändude freesi-
mine, ülekasvanud hekkide tagasi-
lõikus. Esita meile väljakutse!  
12 aastat kogemust.  
Tel 5666 7776, info@vikatimees.eu.

Ohtlike puude langetamine.  
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

Ohtlike puude raie. Tööd korvtõstu-
kiga (21 ja 30 m), kändude freesi-
mine, puiduhakkuri teenus.  
Tel 5810 8597,  
info@maastikuhooldus.ee.

Prahibussi teenus, laadijad.  
Tel 5386 7377.

Puksiirabi, autoabi. Tel 5399 9127.

Puksiiri- ja tõsteteenus Lõuna-
Eestis (kraanaga, kandevõime kuni  
5 tonni), ostan seisma jäänud või 
rikkega sõidukeid, traktoreid ja 
muud tehnikat. Tel 5675 5616.

Voodid, madratsid, kummutid, kapid

VOOD I D

T E HAS E

HI NNAGA

T Ö Ö S T U S E  1 1 ,  T Õ R V A

13-14 MAI / 19-21 MAI

N,R 14:00-18:00

L 10:00-15:00

V�ima�us so�tada ka �iisi ��r��maksu	a

Info +372 5538480 r n
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MÜÜK

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 3,50 €, kuiv 
kask 4,25 €. Alusel: puitbrikett 960 
kg, turbabrikett. Heledad pelletid 
975 kg. Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

6 mm ja 8 mm pellet, veovõimalus. 
Tel 528 6403.

Ehitusliku saematerjali, kruusa ja 
liiva müük. Tel 510 0441

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

Puit- ja ehitusmaterjali müük, tasuta 
kohalevedu üle Eesti. Kõik, mida 
ehituseks vajad. Tel 5593 6326, 
WWW.KPUIT.EE.

Saematerjali müük, eri pikkused ja 
ristlõiked, servamata sanglepp, 
okaspuu, kask, kuiv männiplank, 
sauna voodrilauad, lavalauad (sang-
lepp, haab). Transport kokkuleppel. 
Tel 5620 8897.

Saunavooder 16 €/m² ja lavalauad 
2,50 €/m. Tel 5645 2170, pakkpuit.ee.

Silva-Agro OÜ kaupluses Sangastes 
müügil laias valikus kaupa. Meilt 
leiad vajalikku nii kodu, aia kui ka 
ehituse tarbeks. Oleme avatud E-R 
kl 8-17.30, L kl 9-15. Tel 766 9331.

Kõrgekvaliteediline pellet 6 mm, 1 
pakk (15 kg) 6,50 €, 33 pakki alusel 
(495 kg) 190,00 €, 66 pakki alusel 
(990 kg) 335,00 €. Kõrgekvaliteedi-
line pellet, mis on mõeldud sooja-
tootmiseks pelletikatlas või kaminas. 
Toodetud puidutööstuse jääkidest 
ning ei kahjusta loodust.  
Tel 5551 7926,  
redoksinvest@gmail.com.

Müüa kuiva leppa 30 cm / 40 l, 3.30 
€/kott (Valgamaa ja Antsla piirkond). 
Tel 504 7799.

Müüa küttepuid. Tel 5831 7709.

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

Müüa Saksamaal toodetud, 
punase korgiga eetrit.  
Tel 5351 5861.

Müüa Valgas kuivad küttepuud (40 
l kotis, lepp 3 €, kask 3.50 €), vedu. 
Tel 5398 3286.

PEUGEOT PARTNER, 5-kohaline. 
2000 €. Tel 511 3273.

OST

40-50 rm 3 m leppa. Tel 5612 7434.

Kujud. Tel 5803 6752.

Kunsti ost. Tulen ise kohale ja tasun 
kohe. Tel 5803 6752.

Tarbeklaas. Tel 5607 7449.

Ostan mootorratta IZ ja M osasid 
või terve ratta. Tel 5664 4605.

Ostan vanu raamatuid, maale, graa-
fikat, münte, postkaarte, paberraha, 
mööblit, nõusid, märke jne.  
Tel 5829 9810.

Ostan raamatuid, vinüülplaate, laua-
nõusid jm vanavara. Tel 5804 6910.

Meist igaühele on antud aeg, 
mis ongi meie elu. 
(V. Osila)

ALEKSANDER 
GALÕNIN

Mälestame head ja sõbralikku 
naabrimeest. Meie südamlik 
kaastunne Janekile ja Kairile 

peredega ning teistele 
omastele. 

Andres, Milvi ja Maarika

Mälestame pika ja värvika 
loometeega  

Valga maalikunstnikku

VIKTOR FJODOROVI

Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Valga Kultuuri- ja 
Huvialakeskus ning 

 Valga loomeinimesed

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

Südamlik kaastunne Õnnele, 
Kristelile ja Urmole kalli 

abikaasa ja isa 

AHTI LIIVA
kaotuse puhul. 

Tiiu perega

Mälestame head sõpra

ALEKSANDER 
GALÕNINIT

Avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Lapsepõlvesõbrad  
Sulev, Neeme, Valdeko, 

Toomas, Jaan

Elamiseks antud aeg 
voolas peost kui liiv…

Mälestame

ALEKSANDER 
GALÕNINIT

ja avaldame kaastunnet emale 
ja lastele peredega. 

Valgamaa PIK ujujad

Me südameis sa ikka elad, 
jääd mõtteis meie keskele...

Südamlik kaastunne Õnnele, 
Kristelile ja Urmole kalli 

abikaasa ja isa

AHTI LIIVA
kaotuse puhul. 

Mälestavad Jane ja Ahti.

Meeles ja mõtetes, 
hinges ja südames 
oled alati meiega.

VIIVE KIIS
23.06.1941–19.05.2021

Mälestame 1. surma-
aastapäeval.

Pojad peredega ja Valve

Aeg ühiseid rõõme 
ja muresid ei mata, 
aeg kaunimad ajad 
meelde jätab.

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

ALEKSANDER 
GALÕNINI
surma puhul. 

Erki, Marek peredega ja  
Viktor ning Ilme

Sulle anti uni nii pikk,
tähtede sära ja igavik...

Südamlik kaastunne Õnnele, 
Kristelile ja Urmole kalli 

abikaasa ja isa

AHTI LIIVA
kaotuse puhul. 

Sirje, Ljuba, Olga ja Kersti

Vaikus ja rahu on Sinuga,
helged mälestused  
jäävad meiega...

Avaldame kaastunnet Janekile, 
Kairile ja Millale peredega kalli

ALEKS GALÕNINI
lahkumise puhul. 

Milvi, Viestur, Toomas

Jäi tühjaks koduõu ja tuba,
ei ava käsi iial koduväravat...

ALEKSANDER 
GALÕNIN

Meie sügav kaastunne Kairile 
ja Janekile peredega ning 
Liidiale ja Millale kalli isa, 

vanaisa, äia, venna ja tädipoja 
kaotuse puhul. 

Naabripered Grin, Tiirak ja 
Lapp

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

Kallid Õnne, Kristel ja Urmo! 
Siiras kaastunne teile kalli 

abikaasa ja isa 

AHTI LIIVA
kaotuse puhul. 

Anneli tütardega

Eesti Rahvusvaheline Kool 
avaldab Joshua Jacobsonile 
ja Külli Kõppo-Jacobsonile 

sügavat kaastunnet kalli poja

JANEK JACOBSONI 
surma puhul. 

Eesti Rahvusvahelise  
Kooli pere

Südamlik kaastunne Marjele 
perega kalli ema, ämma, 

vanaema

EHA LILLE
kaotuse puhul. 

Värska käsitööseltsi  
Kirävüü naised

Kesk ilusat kevadet 
ja päikesekulda
viis sind tee, 
kust tagasi ei tulda...

Kallist venda ja tädipoega

ALEKSANDER 
GALÕNINIT

mälestavad ja avaldavad 
sügavat kaastunnet lastele 
peredega õde Liidia ja Milla 

peredega.

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee...
Teatame kurbusega, et lahkus 

meie armas abikaasa, isa, 
vanaisa, vanavanaisa

PAUL KÕLLAMÄGI
11.01.1942–06.05.2022

Leinavad abikaasa, lapsed ja 
lapselapsed peredega. 

Ärasaatmine 21. mail kell 10.30 
Saatse kirikus.

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

ALEKSANDER 
GALÕNIN

Head naabrit mälestavad ja 
avaldavad kaastunnet lastele 
peredega Aare, Marika ja Siiri.

Jõudsid elus palju anda,
jõudsid muret, rõõme kanda,
kuni viimaks rahuranda
lõppes Sinu rännutee...

Mälestame kurbuses alati 
rõõmsameelset ja abivalmis

ALEKSANDER 
GALÕNINIT

ning avaldame kaastunnet 
tütre ja poja peredele. 

Kaie ja Lasse

Mälestame endist kauaaegset 
õpetajat. Südamlik kaastunne 

Katrin Mustale ja Virve 
Naruskile kalli 

OTTO NARUSKI
surma puhul. 

Räpina Ühisgümnaasiumi pere

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud...

AHTI LIIV

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Õnnele ja lastele 
abikaasa ja isa surma puhul.
Mälestame toredat naabrit. 

KÜ Tähe 13, Valga

Mälestame klassiõde

EVI PÄRTELPOEGA

Avaldame kaastunnet Ennole 
ja teistele lähedastele. 

Meenutame koossirgumist.

Klassikaaslased Patküla kooli 
päevilt

Töökas ja sõbralik oli Su hind,
puhkama, puhkama kutsuti Sind...

Südamlik kaastunne abikaasa 
Õnnele, tütar Kristelile, poeg 

Urmole ja kõigile teistele 
lähedastele kalli

AHTI LIIVA
kaotuse puhul. 

Mälestavad Juta, Agnes, 
Peeter, Mati, Anja.

Tunde tasa lööb aegade kell, 
alles jääb mälestus, hea ja hell...

OTTO NARUSK
02.12.1930–13.05.2022

Tunneme südamest kaasa 
abikaasa Virvele ja kõigile 

teistele lähedastele. 

Kaasteelised Ene Ennuga, Olly, 
Anu N., Leili, Valja

Seal, kus lõpeb elutee, 
algab mälestustemaa...

KULDAR LEHT

Kaastunne lähedastele. 

Kooli küla rahvas

Südamlik kaastunne Virvele ja 
tütardele

OTTO NARUSKI
kaotuse puhul. 

Perekonnad  
Kaldmäe ja Jõgi

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...

Südamlik kaastunne Õnnele, 
Kristelile ja Urmole kalli 

abikaasa ja isa

AHTI LIIVA
kaotuse puhul. 

Aive perega

Sügav kaastunne Peetrile 
kalli ema

MARGARITA TEEÄÄRE
kaotuse puhul. 

Kaitseliidu Valgamaa malev

Kesk ilusat kevadet 
ja päikesekulda
viis sind tee, 
kust tagasi ei tulda…

Südamlik kaastunne Õnnele, 
Kristelile ja Urmole kalli 

abikaasa ja isa

AHTI LIIVA
kaotuse puhul. 

Alar perega ja Valve

Äkki katkes Sul elulõng,
hella mälestust me Sinust hoiame… 

Südamlik kaastunne Janekile, 
Kairile ja Liidiale peredega ning 

teistele lähedastele kalli

ALEKSANDER 
GALÕNINI
kaotuse puhul. 

Mälestavad Adeele, Valdur, 
Liivi ja Heinart peredega.

Kodu, mis armastusega loodud,
lähedased, kes hingest hoitud,
töö, mis südamest tehtud –
nüüd sest kõigest vaid mälestus...

Südamlik kaastunne Kairile ja Janekile peredega
 kalli isa, vanaisa ja äia

ALEKSANDER GALÕNINI
kaotuse puhul. 

Mälestavad Eevi, Lii ja Margus.

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

Mälestame head jahikaaslast  
ja avaldame kaastunnet lähedastele

HELMO HAINSOO
kaotuse puhul. 

Rasina ja Kauksi jahtkonna jahimehed

Ikka mõtetes tulen Su juurde, leinas langetan pea.
Koduõuelt otsin Su jalajälgi, lindude laulus kuulen Su häält,
tuules tunnen Su puudutust...

Teatame sügava kurbusega,  
et lahkus meie kallis abikaasa, isa ja vanaisa

AHTI LIIV
16.03.1945–14.05.2022

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 20. mail kl 12 matusetalituses Sinilill,  
muldasängitamine Tartu mnt kalmistule.
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 22. augustist.

Kesk 10, Valga

E-R 9-17 (lõuna 12-12.30)

Tel 766 1960

Oja 7, Põlva

E, K, R 9-17 (lõuna 13-13.30)

Tel 766 1967

Kuulutuste tellimine

kuulutus.ajaleht.ee

Jüri 22a, Võru

E-R 9-17 (lõuna 13-13.30)

Tel 766 1968

Kääpa Põhikool otsib oma meeskonda

    � õppejuhti,

    � muusikaõpetajat,

� tehnoloogiaõpetajat,

    � õpiabiõpetajat,

    � eesti keele õpetajat 

      uussisserändajatele,

� õpiabi õpetajat,

� pikapäevarühma õpetajat.
    

Kandideerimiseks palume saata CV ja haridust 

tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt

06. juuniks 2022 e-aadressil 

tarmo.tammes@koopakool.edu.ee 

märgusõnaga „Kandideerimisavaldus“.

Telli

lounapostimees.ee/tellimine


