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MINNA?
Et suvel elamusi leida, ei
pea tingimata Valgamaalt
kaugemale minema. Siingi on
palju kütkestavaid kohti ja
vaatamisväärsusi, mis lausa
kutsuvad end avastama. LK 9

Valgamaa gümnaasiumide
ja põhikoolide lõpetajate
nimekirjad. LK 5

nädalavahetusel taas Soome
teadlased eesotsas allveearheoloog
Kalle Virtaneniga, et uurida järve
põhjas lebavaid iidseid ja paljude
arvates müstilisi varemeid. LK 3

TEISIPÄEV,

TULEVIK LAHTINE. Majutushoone saab Käärikul jaanipäevaks siiski valmis.

Keskus jäi oodatud rahasüstist ilma
Maarius Suviste
maarius.suviste@valgamaalane.ee

Ehkki

sportlaste
majutushoone on
plaani järgi jaanipäevaks valmis,
selgus äsja, et
valitsus ei leidnud raha Kääriku spordikeskust täies mahus arendada.

Talvel andis kultuuriminister Indrek Saar teada, et soovib
11,5 miljoni euro eest arendada
Käärikul 2021. aastaks välja

Eesti spordi olümpiaettevalmis-

tus-

ja treeningkeskuse.

Nüüdseks on olukord muu-

tunud. Valitsus arutas riigieelarve strateegia koostamise käigus mitut projekti ning jõudis

järeldusele, et kinnisvarainvesteeringuteks ette nähtud limiit
Käärikule raha eraldada ei või-

malda.
Kääriku keskust arendab

sihtasutus Tehvandi Spordikeskus. «Saime tõesti teada, et
Kääriku keskust puudutav lisa-

investeeringutaotlus, mille kultuuriminister arutelule viis,
toetust ei leidnud,» tõdes sihtasutuse juhatuse liige Kristjan
Karis. «Loomulikult on otsus
negatiivseid emotsioone teki-

tagamaks võimalused

tav.»

Küsimusele, mida see sisuliselt tähendab, et spordibaas
jäi oodatud rahast ilma, vastas
Karis: «Keskuse terviklikuks
väljaehitamiseks täna täit kindlust ei ole. Kultuuriministeerium on toomas küsimust niiöelda uuesti lauale.»

nii tipp-

spordile kui liikumisharrastusega tegelejatele. «Minister on
ka varem viidanud, et modernne keskkond tooks tulu nii piirkonnale kui kogu Eestile tänu
turismi kasvule.»

Uues ja modernses hostel-tüüpi
majutushoones on neli tiiba. Igas
tiivas on suur puhkeruum ning
ühised pesemisvõimalused.

on olemas, ehitusload valmis ja
tegevused eelarvestatud.
«Nii suurele mahule Eesti
spordiklubidele suunatud kes-

kust kahjuks niimoodi tasuvaks ei suuda teha, et saaksime
kasutada laenude kaudu väljaehitamist. Prognoos näeb küll
ette, et riigipoolset tegevuskulude toetust on võimalik suunata teiste keskuste arenguks,

Rajamisel on ka
jalgpalliväljak

tus

siiski alustada järgmisel
aastal kunstmuruga jalgpalli-

kuid investeeringu maksumust
tagasi teenida ei ole võimalik.
Suurim oht on praegu, et ehitusmaksumusedkasvavad ning
seetõttu võivad suureneda ka

Valitsus tuleb Kääriku spordi-

väljaku ehitust. See annaks ka

keskuse rahastamise juurde
tagasi sügisestel eelarveläbirääkimistel, kinnitas kultuuriministeeriumi kommunikatsioo-

võimaluse vähendada hooajalisust, kuna väljak on kasutatav

niosakonna juhataja Meelis
Kompus.
Tema kinnitusel on minister endiselt seisukohal, et Kääriku baas vajab investeeringut

ki ette kogu keskuse väljaehitamist. Järgmiste objektidena
plaanime uut spordihalli ja kergejõustikustaadioni ala,» ütles
Karis. Ta lisas, et eelprojektid

ILM T

Karise sõnul loodab sihtasu-

aasta ringi.

«Arengukavades näeme siis-

Ennelõunal on pilves ilm. Sajab vihma.

Tuul pöördub läände ja loodesse ja
tugevneb 6-12 m/s. Õhutemperatuur on
14..19°C.

keskus. Midagi on vaja alati
täiendada, parandada spordimaailm muutub ning muutu–

vad nii treenitavate kui treenerite soovid,» lisas Karis.
Kui kogu keskuse arendamisega on veel lood lahtised,
siis sportlaste majutushoone on
valmis saanud õigeks ajaks, jaanipäevaks.
«Keskusel ja peatöövõtjal ei
ole ju palju valikut,» märkis
Karis. Neljapäeval saabuvad
hoonesse Eesti Akadeemilise
Spordiliidu esindajad, et val-

Kuigi Kääriku
spordikeskuse
terviklikuks
väljaehitamiseks sada

protsenti

kindlust ei ole,

on plaanitud

sportlaste majutushoone
valmis külastajaid vastu

võtma.
Foto:

ARVO

MEEKS

datavast rahast. Ka uus majutushoone, mis on ette nähtud
eeskätt noorte spordilaagrite
läbiviimiseks, on rajatud seda
eelarvet kasutades. See asendab
vanu laagrimaju, mis asusid
samas kohas. Üks vanadest

hoonetest oli kasutusest väljas
ja teist sai keskus klientidele
pakkuda vaid suveperioodil.
Uues ja modernses hosteltüüpi majutushoones on neli
tiiba ja see on ehitatud põhi-

mõttel, et üks keskmise suurusega spordilaager mahub ühte

mistada ette kõik vajalik üliõpilaste suvepäevadeks. «Juba

tiiba koos treeneritega ära. Igas
tiivas on suur puhkeruum ning

Karis.

järgmisel päeval on hoone ja

Majutushoone sai valmis

kogu keskus klientidest pungil.
Uus hoone on tänase seisuga

ühised pesemisvõimalused.
Treenerite toad on veidi mugavamad ja vastavad ka hotelli
nõuetele. Klientide kasutuses
on kuivatuskapid ning pesumasin ning hoone on kaetud WiFi

investeeringukulud,» selgitas

Positiivsete otsuste korral võib
aastal 2021 või 2022 keskus valmida sellisena, nagu Eesti
Olümpiakomitee, Tartu Ülikooli ja Tehvandi spordikeskuse
esindajad ette näevad. «Lõplikult valmis ei saa ükski spordi-
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on vaid

mõningaid niinimetatud auke,
mida veel suveks on vaja täita.»
Kompus selgitas, et praegu

levikuga.

käivad Käärikul arendustööd

Hoones on 146 majutuskoh-

ministeeriumist iga-aastaselt

ta vaadetega vastvalminud väli-

Tehvandi spordikeskusele eral-

väljakutele või Kääriku järvele.
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Anna-Kaisa Oidermaa

Kliiniline psühholoog,
Peaasi.ee tegevjuht

JUHTKIRI

Prügi täiendava
maksu alla?

Viimastel

kuudel on maakonna eri
paigus metsa all avastatud suuri
prügilademeid. Viimane suurem
taoline leid tuli välja Karula vallast.
Mõnelgi juhul on tänu tähelepanelike-

le kodanikele olnud võimalik ka kedagi
prügi loodusesse viimisega seostada. Siis-

ki tunnistab keskkonnainspektsiooni
Valga büroo juhataja Tanel Tiirats tänases Valgamaalases, et saab nimetada

ainult üksikuid juhtumeid, kus prügistaja
on tuvastatud, ta on oma tegu tunnistanud ning teda on trahvitud.
Probleemi teravust tõdeb ka Tarvo
Kriisa, kelle maalt Raavitsa veski varemete juures prahilasu avastati. Mitme kinnistu omanikuna on ta sellise olukorraga

Hingetohter muretseb meeste vaimse tervise
pärast, sest suur osa meestest ei julge sellest
rääkida ega vajaduse korral spetsialistidelt abi
küsida. Seetõttu saavad alguse probleemid, mis
halvemal juhul võivad lõppeda isegi surmaga.

Laseme meeste vaimse

tervise luku tagant välja

varemgi kokku puutunud. «Olen kasutanud ametlikke kanaleid ja pöördunud ka
vastavate organite poole, kuid süüdlasi
pole kunagi leitud. Lõpuks olen ikka ise
pidanud kogu prügi ära koristama, see aga
paneb tõsiselt nördima,» lisas maaomanik.

Meeste

Saab nimetada ainult
üksikuid juhtumeid, kus
prügistaja on tuvastatud.

leem tähendab meie ühiskonnas veel liiga sageli nõrkust,
tekitab hirmu ja arvatakse, et
sellega peab ise hakkama saama. Mis siin ikka rääkida ja
arutada tuleb saata inimene

vaimne
tervis on
keerukas
ja isiklik

millega

kaasneb

teema

häbimärgista-

millega kaasneb häbimärgistamise oht. Vaimse tervise prob-

–

tõsi, et näiteks Valga jäätmejaamas tuleb nii mõnelgi juhul jäätme-

On

spetsialisti juurde, küll tema
vaatab, mis üldse teha annab.

te äraandmise eest maksta. Ehk on

just see põhjus, miks prügilademed ikka ja
jälle loodusesse tekkima kipuvad. Samas
on näiteks asbesti sisaldavate ehitusmater-

jalideäraandmiseks mitmel pool maakonnas

korraldatud ka tasuta loovutamise

kampaaniaid.
Ent kui prügistaja oma kraami mitmele poole metsa alla veab, tähendab see
ilmselget kütusekulu. Tuleb selline toimimine kokkuvõttes ikka odavam? Jäägu
see iga prügistaja enda teada. Teine küsimus on veel keerulisem: kas prügistajal
südametunnistust ka on?
Ehk aitaks see, kui kehtestada täien-

dav väike prügimaks kõigile inimestele?

Olgu

see

Meeste vaimutervisest rää-

Noormehed võivad identi-

Mees saab

Riigi

kaitsevõimegi sõltub
väga palju siiski veel
meeste peas toimuva

heakorrast. Pea on kõigil noortel meestel kaasas ka kaitseväes.

k imise vabadus on suisa
topelttõkke taga selle puhul

sattuda kergemini äärmuslike
liikumiste liikmeks, kus nad

rääkides on tajuda ohtu ega

paneb suu lukku ka tugevama
sugupoole stereotüüp. Mees on
murdumatu ja kui mõni tervisemure vaevab või lihtsalt
vanust juba üle keskmise, ei
ole tegemist enam piisavalt
mehise inimesega. Kuidas hoida soolist identiteeti ja samal
ajal elada kaua ning rahulolevana? Kuidas luua keskkonda,

saavad ka mugavalt välja elada
või tunda kõige teravamaid
tundeid. Soovi tõttu olla mehine võib sattuda ka kuritegevuse lainele ja vanglasse.

–

kus mees saaks jääda meheks
ja samas oma tervise eest hoolt

kanda?

näiteks euro kuus. Selle raha

Oleme MTÜs Peaasjad tege-

lenud selle teemaga nüüd juba
peaaegu aasta. Viidates sellele,

ka sõiduk, mis korjaks prahti kindlaks-

et mehed võiksid vaimutervise

probleemidega abi otsida, riskin
neid tembeldada mökudeks või
vastutustundetuteks poisikesteks. Öeldes «kuulan meest!»,
riskin sõbrannade halvakspanuga, tühistades aastakümneid

haiguse skaalal, igal ajahetkel.

hõlpsamini sõl-

Vahel oleme terved, vahel haiged, suure osa ajast seal kuskil

tuvusprobleemid, olgu see praegusel ajal paljuräägitud alkoholism, mängurlus või näiteks
pornosõltuvus. Kindlasti on
seal ka bioloogilist alust, kuid
igaüks saab õppida oma impulsse paremini kontrollima, naudingut edasi lükkama, pingeid
ja emotsioone juhtima.

teedi ja mehisuse otsingutel

eest saaks ehk jäätmejaama kõike viia
tasuta ja kord kuus sõidaks linnas ringi

määratud ajal kokku ka tänavate äärest
ja kortermajade juurest. Nii oleks vähem
muret ka nendel, kellel jäätmete transpordi võimalust pole.

kestnud võitluse naiste võrdsete õiguste eest.
Noorte meeste puhul on
paraku siit ilmast lahkumise üks
kõige tõenäolisem viis endalt ise
elu võtta. Lapsevanemana soovime lapsi kaitsta kõige ohtliku
eest ja kõike õigesti teha. Selleks
on palju reegleid, mida järgima
peab, nende hulgas õige toitumine, kool ja trenn. Samas on noore inimese heaolu aluseks esmalt
elus olemine ja selle tagamiseks
on vaimutervisele panustamine
kindel võit.

vahepeal. Oht suunduda tervisest eemale võib olla märkamatu, ent veelgi märkamatumaks

võib jääda võimalus peatuda ja
suunda muuta. On ehk tänapäeval kangelane see, kes edukultuse kõverpeegli katki viskab ning endale julgelt otsa
vaatab?

Riigi kaitsevõimegi sõltub
väga palju siiski veel meeste
peas toimuva heakorrast.

Meestega vaimsest tervisest

Igaüks

saab midagi ette võt
ta oma vaimutervise paran-

oskagi vahel kuidagi rääkida. On

kuulda, et kui nad ka päriselt
välja ütleksid, mida mõtlevad, ei
suudaks keegi seda taluda või
võidakse seda hoopiski hiljem

-

damiseks. Selle üks viis võib
olla ise õigest kohast abi küsimine. Selleks tuleb siiski suu

lukust lahti teha. Võib ka öelda,

Poisid

nende vastu ära kasutada. Mehe
mõtted on ohtlikud ja nendega
tuleb ise hakkama saada.
Mul on aga häid sõpru ja
isegi mõni kolleeg, kelle jaoks

et rääkimisest ei ole kasu või et
see on naiselik viis probleeme
lahendada. Samas tahaks väga
teada, kuidas saaks olukorda
paremuse poole muuta sõnagi

sooviksin ilma nende mehelik-

rääkimata, maha vaikides.

tavamad ja võivad sattuda ebakindlasse finantsolukorda või
üldse peaga töötamisele käega

kust kärpimata kohal olla.
Kliinilises töös on mul
meessoost patsiendid, kellega

le vastust teab, palun öelge

lüüa.

tahaksin teha koostööd viisil,
mis ka neile sobib. Veel on

kukuvad kordades
sagedamini koolist välja
ja saavad eelnevalt ka

vastavaid koolipoisihindeid.
Selle tulemusel on nad haava-

Meie tööealiste inimeste
hulgas on suur hulk mehi, kelle töö tulemuslikkus on alanenud õige abita jäänud depressiooni, ärevushäirete või muu
vaimse tervisehäda tõttu. Arvatavasti vaid viiendik neist julgematest on abi otsinud.

Kui keegi sellele küsimuseseda esimesel võimalusel Peaasi.ee meeskonnale, ootame!
Muidugi võiks vaimsest tervisest ka mõelda, seda uurida,
midagi produktiivset ette võtta, siis tehtut analüüsida ja seejärel jälle natukene rääkida.
Peaasjad MTÜ meeste vaimse tervise tegevusi toetab Eesti vigastatud võitlejate ühing.

minu lähimate pereliikmete
seas meessoost indiviide, kelles

sooviksin välja tuua parima

ning ära taluda nende rasked
mõtted ja tunded.
Neil kõigil on vaimne tervis.
Igaüks meist on kuskil tervise-

VEEBIKÜSITLUS
Kuidas suhtute ideesse, et Valgas võiks olla
asutus, mis tegeleb endiste vangide tagasitoomisega ühiskonda?

Mul ükskõik.

Hea plaan.

9%

Kauni sündmuse saaks muuta veel kenamaks
Kuuno Rätsep
aktusekülastaja

22%
211

Valga

See on

Oleneb

põhikoolis leidis
reedel aset pidulik
lõpuaktus ehk pereheitmine. Kooli tuli nii noori

täiesti

sobimatu.

sellest,
kes sellega

kui ka vanu, lillekimbud käes.
Uhket hoonet vaadates tekkis

ALLIKAS: VM

tegelevad.

tunne, et selles peaks küll

vastajat

52%

Vabaduse 38, Valga 68204.
ajaleht@valgamaalane.ee,
valgamaalane.postimees.ee

ANNA VIHJE:

vihje@valgamaalane.ee, tel 766 3888.

18%

Kuulutuste ja reklaami vastuvõtt
toimetuses E–R kl 9–17.
Sekretär/klien ditee ninda ja
Tii na Saaron tel 766 1960,
kuulutus@valgamaalane.ee.
Peatoimetaja Sirli Homuha,

tel 766 1962.

Tegevtoimetaja Jaan Rapp,

tel 766 1976.

Reporterid: Sirje Lemmik,
Lea Margus, Taavi Niittee,
Tiit Loim ja Maarius Suviste.
Suvereporter: Catlin Saar.
Fotograaf Arvo Meeks.
Keeletoimetaja Aime Hõbejõgi.
Küljendaja Jüri Rüsülainen.

ainult neljadele-viitele õppima.
Peagi oli suur võimla rahvast täis ja pidulik aktus võis
alata. Lauldi hümni, peeti kõnesid, jagati aukirju ja tunnistusi

kõik olid rahul. Kuid kas ikka

lik noorus ei saanudki kõigile

olid?

särada.

Midagi

lõpuaktuse kolmele päevale.
Võimlas võiks kasutada kokkumonteeritavat lava, mis
muudaks sündmuse pidulikumaks ja samas oleks kõiki

Midagi jäi justkui puudu,
sest suur ruum jäi kitsaks. põrandal,
jad said kätte lõputunnistused.
Esmapilgul võis tunduda, et

Ajalehe tel li mi ne ja kojukanne

tel 666 2525, tel 766 1960.

Ajaleht ilmub kolm korda nädalas:
teisipäeval, nel japäeval ja laupäeval.

sest

võimlas polnud

piisavalt istekohti. Saal oli ülerahvastatud ja seetõttu päeva-

ning tänati õpetajaid. Lõpeta-

Reklaamitoimetaja Ainar Tamm,
tel 766 1978, ainar.tamm@ajaleht.ee.
Reklaamikonsultant Dayvid Lang,
tel 766 1977, dayvid.lang@eestimeedia.ee

Edaspidi võiks jaotada

jäi justkui puudu, sest suur ruum jäi
kitsaks. Kahju oli
vanaemadest ja vanaisadest,
kes pidid püsti seisma, ning
väikesest tüdrukust, kes istus

lõpetajaid näha. Ühe võimalusena võiks aga kaaluda hoopis
kultuurimaja lava kasutamist.

kangelasi ehk lõpetajaid paljud

Lisaks võiksid sõna võtta ka
oma kooli õpilased ja tuntud

ei näinudki. Kaunis ja esindus-

vilistlased.

Kuutel li mus eraisikule 8,30 €,
juriidilisele isikule 11,50 €.
Trükk: AS Kroonpress, Tar tu.
Väljaandja AS Eesti Meedia.
Juriidiline aadress:
Maakri 23a, Tallinn 10145, reg nr
10472757, KM reg nr EE100046003,
a/a EE712200221011281231, Swedbank,
e-post: ajaleht@ajaleht.ee,

arvete e-post: arved@ajaleht.ee
Finantsjuht Pilvi Sume,
tel 447 7099, pilvi.sume@ajaleht.ee.

Toimetus ei tagasta ega ret sen seeri
kir ju ja kaastöid ning jätab en dale
õigu se neid toi me tada ja lü hen dada.
Auto ri aad res si ja isi kukoodita kaastöid ei ho noree ri ta. Toimetus ei vastuta kuu lu tuste ja reklaa mi sisu ning

õigekirja eest. Kõik ajale hes aval datud
ar tiklid ja fotod on auto riõigu sega

kaitstud teo sed, mil le rep ro dut seerimi ne, le vi ta mi ne ning edas tami ne mis
ta hes kujul on ilma ASi Eesti Meedia
kir jali ku nõusoleku ta kee latud. Kaebus te korral ajale he sisu kohta võite
pöör du da Pressinõukogus se,
pn@eall.ee või tel 646 3363.
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Tabatud hetk
Motomaailmas eksisteerib nahktagide,
tätoveeringute, pealuude ja muu säärase kõrval ka pehmem pool.

Otepää võtab laenu
Otepää vallavolikogu otsustas võtta SEB-lt
900 000 eurot laenu valla arengukavas ja

eelarves ette nähtud investeeringuteks.
Raha läheb kultuurikeskuse remondiks, Otepää Veevärgi aktsiakapitali suurendamiseks, tervisekeskuse ehitamise
omaosaluseks ning teede uuendamiseks.
Kuna vald taotleb konkurentsivõime

tugevdamise meetmest miljon eurot toetust, kulub

osa raha ka

taotlemise eeltööle.

Sügisel liitub Otepää, Sangaste ning
osa Puka ja Palupera vallaga üheks suu-

reks Otepää vallaks. «Laenuvõtmine on
vabatahtlikel liitujatel kooskõlastatud ja

ka liitumislepingu lisas kajastatud,» ütles

Valgjärve madalal seljandikul asuvate varemete kohal on veesügavus kõiges paar meetrit ning tänu selgele veele on need kergesti nähtavad isegi paadist.

Fotol paigaldavad Soome teadurid järveveele singaalpoisid, mille abil saab sellekohal lendavdroon teha ülitäpseid ülesvõtteid.

Fotod: Arvo Meeks

MÜSTILISED LEIUD. Iidsetest varemetest on plaanis luua 3D-mudel.

Soome teadlased uurisid

Valgjärve muistseid ehitisi
umbes 2000 aastat tagasi, päri- külastada. «Esimest korda
nevad üksikud sealsed vaiad ja sukeldusin varemetel 1998.

Taavi Niittee
taavi.niittee@ajaleht.ee

palgid. Suurem osa varemetest,
meetriseid hästisäilinud palke,
on aga pärit umbes aastast 900
pKr.
Kui esimese perioodi kohta

aastal koos Tartu Ülikooli
õppejõu ja minu praeguse
doktoritöö juhendaja Andres
Tvauriga. Pärast seda olin sellest kohast nii elevil, et võtsin varemed oma doktoritöö

olevat raske midagi kindlat oletada peale kiviaegse asulakoha,

teemaks,» meenutas arheoloog, kes loodab oma tööga

siis teine on Virtaneni arvates
jäänuk mingisugusest kalastusplatvormist. Kõige hilisem osa
varemetest näib olevat aga juba
püsivam ehitis. «Pakun, et tegemist oli linnusesarnase kaitserajatisega, kuhu mindi suviti
vaenlaste sõjaretkede eest pakku.»
Virtaneni sõnul teeb sealse
leiukoha eriti unikaalseks Valgjärve tavatult selge vesi, tänu
millele on päikesepaistelise
päevaga võimalik varemeid

viimaks selleks sügiseks valmis saada.
Seekordsel külaskäigul oli
teadlastel soov varemed taas

mille hulgas on koguni kümne-

Koorküla

Valg-

järve külasta-

sid nädalava-

hetusel taas
Soome teadlased eesotsas
allveearheoloog Kalle Virtaneniga, et uurida järve põhjas
lebavaid iidseid ja paljude arva-

Helsingi üliko lai lve arheolo g Kal e
Virtanenon
pühendanud
viimased 20

müstilisi varemeid.
«Vesi läheb suvega üha
hägusemaks, aga loodan, et
saame sellest hoolimata häid
pilte,» märkis Helsingi Ülikooli doktorant Kalle Virtanen,
samal ajal kui järve ääres asutes

aastat doktoritööle, mil e
on järveasulateu rimisme toditedendamine Valgjärve
teema

näitel.

va mäe otsast startis hiiglaslik

kaameraga droon. Mehe sõnul
üritavad nad selle abil kaardis-

paadist lausa palja silmaga
näha. «Eestis on selline järveasula ainuke teadaolev, aga lõuna pool Lätis, Leedus, Poolas,
Saksamaal on need suhteliselt

tada järvepõhjas lamavad puit-

varemeid enneolematu täpsusega.
Virtaneni ja tema kolleegide uurimisobjektid on aastaid
olnud järve madalikul paiknevad palkidest ning vaiadest ehitise varemed, mille vanimad
osad pärinevad ligi 5000 aasta
tagusest minevikust. Nende

algupära seletavad ohtrad
legendid ja üksikud teooriad.
Lõkkekohast linnuseni

Ajal kui droon järve kohal põrises, oli Virtanen valmis andma
lühikese ülevaate sellest, mida

–

–

ligi 700ruutmeerisel alal ristirästi paiknevad palgid endast
kujutavad. Sealjuures märkis ta,
et suurem osa nendest teadmistest pärinevad varemeid uuri-

nud Eesti arheoloogi Jüri Seliranna tööst.
Virtaneni sõnul saab varemete juures eristada kolme ajaperioodi. Nendest esimene on
5000 aasta tagune aeg, mille
tõestuseks on puitjäänuste
vahelt leitud üksikuid savinõude kilde. Teisest perioodist,

levinud.» Seevastu Soomes neid
mehe teada ei leidu, kuna seal
teenisid sama ülesannet pise-

mad saared.

Tänu Valgjärve selgele veele
on päikesepaistelise päevaga
võimalik varemeid paadist
lausa palja silmaga näha.
Uued uurimisviisid
Virtanenile oli tegemist juba
üheksanda korraga Valgjärve

kord detailselt üles pildistada,

Sangaste vallavanem Kaido Tamberg.
«Samuti on Sangaste kooskõlastatult
laenanud oma kooli ja lasteaia remondi
tarbeks. Läbimõeldud laenamine ise ei
ole «kuradist», vaid seda on populistlikel
eesmärkidel tehtud ebamajanduslik akt.
Antud laenud on võetud kokkulepitult,
kuid igal kogukonnal oli siiani siiski langetatud oma valik, milleks enne liitumist
võetavat laenu kasutada,» lisas ta.
«Kooskõlastuseta laene ja kohustusi
võtta ei tohi,» kinnitas ka Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda. «Oleme
omavahel võetavad kohustused kooskõlastanud ja tegutseme juba loodava valla
arengurütmis.»
Kalda kinnitusel erimeelsusi investeeringute tegemise asjus neil omavahel ei
ole. «Viimati kooskõlastas Otepää vald
Puka valla võetava kohustuse. Selleks oli
Puka keskkooli uue hoone ehitamiseks
esitatava toetuse omaosaluse katmine,»
märkis Kalda, kelle sõnul on uuendatud
Puka keskkool uue valla ühine huvi.
Otepää võetud laenu tagasimakse
tähtaeg on 2027. aasta novembris.

Maarius Suviste

65
teadet vigastatud loomadest
sai keskkonnainspektsiooni
valvetelefon 1313 tänavu viie
kuuga Valgamaalt. Neist 57 oli
seotud metskitsedega. VM

et nendest vastava programmi

abil luua kolmedimensiooniline
mudel. «Olenevalt kvaliteedist
peaks olema võimalik sellest

KÜSIMUS-VASTUS

teha 3D-prinditud mudel, mida
võiks näiteks Tõrvas või mõnes
muuseumis eksponeerida.»
Virtaneni doktoritöö laiem
eesmärk on varemete uurimisel katsetada ja arendada uusi

mõõtemeetodeid, mida saab
tulevikus kasutada sarnaste lei-

dude kaardistamisel. Arheoloog
tähistas ühtlasi nädalavahetusel oma 50. sünnipäeva ning
seetõttu oli seekordne uurimisretk tema kinnitusel pühendatud võrdses osas teadusele ja

puhkamisele.
Eesti muinsuskaitseameti

nõuniku ja arheoloogi Maili
Roio sõnul on Valgjärve muistse asula jäänused muinsuskaitse all. See tähendab, et igasu-

gusteks uuringuteks on vaja
eelnevat luba. Samuti on asukohas keelatud ankurdamine ja
süvendamine.

Kas talvepealinn Otepää

osaleb sel aastal suvepealinnaavamispidustustel?

Kalev Laul
Otepää vallavanem

«Kuigi ilmad on olnud väga heitlikud, ei jää
suvi tulemata. See algab 21. juunil kell 7.24.
Talvepealinna esindus osaleb 21. juunil suvepealinna kutsel pealinnatiitli üleandmise tseremoonial Pärnu Vallikäärus.
Kuna Pühajärve park ja rand on hooajaks kenasti ette valmistatud, ootame ka
meie suure innuga paremaid suveilmasid.»

ANNA VIHJE
tel 766 3888
vihje@valgamaalane.ee
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Kohtusid viie riigi
motohuvilised
masinad on võimsad ja praegu veel ei julge,» sõnas Anton.

Sirje Lemmik
sirje.lemmik@ajaleht.ee

kandis võis

Rataste vahel liikus ringi
vanaproua, kes tutvustas
ennast nimega Malle. «Olen

nädalavahetusel näha
motomehi ja -naisi nii
Eestist, Lätist, Soomest, Saksamaalt kui Hollandist.
Sellise kokkutuleku kor-

Nõunist, kuid mootorrattad
on mu kirg ja kui kuulsin, et
tulevad siia, sõitsin kohale.
Mulle meeldib rattamüra ja
kõik see melu, mis selle selts-

raldas Otepää motoklubi juba
27. korda. Klubi presidendi ja
kokkutuleku korraldaja Argo

konnaga kaasas käib. Olen
70aastane, kuid sõidan rolleriga siiani ringi,» rääkis proua,
kes põnevusega tsikleid lähemalt uuris ja motomeestega
juttu tegi.

Otepää

Raidi sõnul koguneti reede
õhtul Annimatsi kämpingusse, kus võeti ette mitmesuguseid jõukatsumisi.
Laupäeva keskpäeval startis

sealt ühissõit Otepää keskvälja-

kule, kuhu saabus umbes 70 erisugust mootorratast. Ringi lii-

kus sadakond nahkpükstes ja
-vestides naist ning meest.
Lisaks eesti keelele oli kuulda
soome, läti, vene ja inglise keelt.
Kohalike huvi motomeeste vastu eriti suur ei olnud. Tsikleid oli
uudistama tulnud alla paarikümne inimese.
Triinu Anton ja Tauno Parkal olid kohale tulnud Tartust
ja Annimatsil esimest korda.

«Oleme varasemalt osalenud
teistel motomeeste kokkutulekutel. Seal tutvutakse,
uudistatakse üksteise masinaid ning veedatakse koos

sisukalt ja lõbusalt aega,» rääkis Parkal. Mehe sõnul on ta
tehnikahuviline olnud lapsest
peale ja juba poisikesena
vanaisa võrriga sõitnud.
«Mootorrattasõidu huvi on
nagu haigus. See köidab ja

tõmbab mind.»
Triinu Anton on mootorrattasõitu harrastanud paar

ütles, et motomehed on ühtne seltskond. «Olen
nüüd paaril aastal Taunoga
aastat ning

koos ringi sõitnud ja ka kok-

kutulekutel osalenud. Eks sel
suvel ongi plaanis ringi sõita
ja suve nautida. Soov on kunagi ka ise rooli istuda, kuid

Keskväljakul katsusid tsiklimehed jõudu ja võistlesid
aeglustussõidus ning «viineri
püüdmises». Otepää noortekeskuse noored jagasid hääletussedeleid, mis maksid ühe
euro ja millega sai hääletada
ilusama tsikli valimises. Motomehed kogusid raha Otepää
noortekeskusele, peaauhind oli
restorani kinkekaart.
Kokkutulek jätkus orien-

teerumisvõistlusega, mille
käigus tuli üles leida Otepää
ümbrusest 12 kontrollpunkti
ja igas punktis vastata küsi-

mustele. Marsruudi pikkus oli
80–100 kilomeetrit ja aega sel-

Raavitsa veski juurde on puistatud suur prügilaadung, mille hulgas olevad dokumendid võivad viidata prahi päritolule.

MAAOMANIK NÖRDINUD. Sama probleemiga on ta kokku puutunud varemgi.

Vana veski kõrval

laiutab prügimägi

le läbimiseks anti mitu tundi.
Õhtul ootas kämpingus ees
veel mitu võistlust.
Laupäeva õhtul esines
Annimatsi kämpingus kõigile
huvilistele noorebänd The
Masquerade ja Ziggy Wild.
«Tegemist on tõesti traditsiooniga: tsiklimehed tulevad
kokku, vahetavad kogemusi ja
sõlmivad uusi tutvusi,» rõhutas Raid. Korraldaja sõnul oli
kokkutulekul motomehi ja

Valga

-naisi 170 ringis.

tuttavatega kunagise Raavitsa

Edastasin ka omalt poolt

info keskkonnainspektsiooni
Valgamaa büroole. «Algatame
väärteomenetluse,» lubas juhtivinspektor Märt Raudsepp.

Sirje Lemmik
sirje.lemmik@ajaleht.ee

Mõni päev

põhikooli

ajalooõpetaja
Ester Kukk
otsustas

linna-

päevade ajal

külla tulnud

«Ilm oli imeilus ja kõik,
mis plaanitud, sai läbi viidud,
välja arvatud mootorraste
mäkketõus, mis jäi ära meist

vesiveski varemeid uudistama
minna. Seal avanes ehmatav
vaatepilt hoone juurde oli toodud rohkelt prügi.
«Üllatus oli suur. Mul oli
oma külaliste ees kohe piinlik,
et neid sinna viisin,» sõnas
Kukk. «Paik on mulle ajaloohuvilisena tuttav, aga midagi sellist ei osanud oodata.»
–

mitteolenevatel põhjustel.

Järgmisel aastal kohtume
kindlasti jälle,» sõnas Raid.

Ester Kukk,

prügihunnikute leidja

«Üllatus oli suur, kui leidsime
eest tõelise prügimäe. Mul
oli oma külaliste ees kohe
piinlik, et neid sinna viisin.»
Kohapealsel vaatlusel tundus, nagu oleks keegi veskivaremete juurde ja ka varemetes-

se oma korteri või maja kraamist tühjendanud. Näha oli rii-

mootor ataEstestist, So mest, Saksama lt,Lätist jaHol andist.Kohalike
huvi tsiklite vastu eriti suur ei olnud, uudistajaid kõndis ringi
Otepää Tour tõi laupäeval linna keskväljakule ligi 70

paarikümne ringis.

Foto: Arvo Meeks

Pedajamäe jäi
rahvahääletusel neljandaks

Nagu

on 2007. aastast

traditsioon olnud,
valis Eesti külaliiku-

mine Kodukant ERRi lugejate ja televaatajate abiga ka sel

aastal välja aasta küla konkursi kandidaatkülade seast

häält ehk 16,7 protsenti kogu
tulemusest. Teisele kohale jäi
Teenuse (1603 häält, 12 protsenti kõikidest häältest) ja
Kaisma valiti kolmandaks
(942 häält, 7 protsenti kõikidest häältest).

deid, jalanõusid, madratseid,
õmblustarbeid, klaas- ja rohupudeleid, hunnikute viisi ajakirju, dokumente ja tunnistusi,
millel isegi nimed ja aadressid
peal. Need viitasid küll mitme-

kümne aasta tagustele aegadele.
Hulgaliselt oli seal ka autorehve ja igasugust muud olmeprahti. Vaatluse järgi võis eeldada, et vähemalt osa prügist
oli sinna toodud üpris hiljaaegu.

Prügistajad kasutavad
ära kõrvalisi kohti
«Kinnistu on eraomanduses,
omanik ei ela Valgamaal. Ma ei
ole ise sealt tükil ajal mööda
sõitnud, kuid kui viimati käisin, oli kõik korras. Prügi toomiseks on see aga tõesti mugav

menetlus Raavitsa veski prügistamise osas on algatatud. «Selle objektiga seoses on juba ka
varasem menetlus käimas,»
lisas ta. Tiirats vihjas, et arvestades prügi koostist, võib juhtumit seostada mõne teise hiljutise prügileiuga. Täpsemat
infot on aga tema sõnul veel
vara jagada.

Prügistajad toovad
maaomanikele probleeme
Kinnistu omanik Tarvo Kriisa
oli olukorra tõttu tõsiselt häiritud. «See on järjekordne juhtum, kus prügi koristamine
lõpuks ikka omaniku mure on.
Metsaalused on kõikjal prügistatud ning mitme kinnistu

omanikuna olen pidevalt sellega kokku puutunud,» sõnas
Kriisa.

«Prügimajandus on meie riigis seadustega kehvalt reguleeritud ning terav probleem kesk-

konnale ja omanikele. Olen
kasutanud ametlikke kanaleid
ning pöördunud ka vastavate
organite poole, kuid süüdlasi
pole kunagi leitud. See on osu-

tunud tühja tuule tallamiseks:
lõpuks olen ikka ise pidanud
kogu prügi ära koristama, see
aga paneb tõsiselt nördima,»
lisas maaomanik.
Kõnealuse juhtumiga ei olevat

tal plaanis inspektsiooni

poole pöörduda, sest ta ei loodagi lahendusele. «Maaomanikel on tegelikult kurb seis. Sel
korral on veski juurde veetud
olmeprügi. Mõni kord on aga
toodud eterniiti, mööblit, ehitusprahti, rehve ja muud, mille
koristamine ja äraviimine läheb
omanikule päris kulukaks. Ma
tõesti ei suuda süsteemi ja prügistajate vastu enam võidelda.»
Mehe sõnul plaanib ta haka-

neljandaks. Nende poolt hääletas 881 inimest seega kogu-

kõrvaline koht,» tõdes Karula

sulgema kinnistutele viivaid
teid, et autodega ligi ei pääseks.
«Igal pool ei ole see aga lahendus ja kõikjal polegi võimalik,

Läsna-Loobu sai 2232

ti 6,6 protsenti häältest. VM

vallavanem Rain Ruusa.

sest sama tee ääres asuvad tei-

maakonna Otepää vallast jäi
–

TASUB TEADA
•

hiljem kinnitas

keskkonnainspektsiooni Valga
büroo juhataja Tanel Tiirats, et

rahvalemmiku, kelleks osutus sel aastal Läsna-Loobu,
andis rahvusringhääling teada.

Pedajamäe küla Valga

Foto: Arvo Meeks

ta

•

Prügistajat võib karistada rahatrahviga kuni
300 trahviühikut. Kui tegemist on juriidilise isikuga, on trahv kuni 3200 eurot.
Rämpsu loodusest likvideerimisega seotud kulud hüvitab saastaja. Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmeid käitleb ja nendest põhjustatud saastuse likvideerimise korraldab saastaja

•

oma kulul.
Kui saastajat ei ole kindlaks tehtud ühe aasta
jooksul alates menetluse alustamisest või kui
saastuse likvideerimisega ei ole võimalik viivitada, korraldab koristamise maa omanik.
allikas:

jäätmeseadus

sed majapidamised, mis vajavad
läbipääsuteed.»
Tema sõnul on nördimapanev, et kuigi igal aastal korja-

takse loodusest talgute käigus

kokku ja viiakse ära suur hulk
rämpsu, kordub kõik uuesti:

ühed prügistavad ja teised
koristavad.
Kes aitab?
Tanel Tiirats rõhutas, et kui
keegi oma maalt võõra prügi
avastab, tuleb teavitada omavalitsust ja keskkonnainspekt-

siooni, kes üldreeglina algatab
menetluse.
«Kahjuks saab nimetada

ainult üksikuid juhtumeid, kus
prügistaja tuvastatud, ta on
oma tegu tunnistanud ning

teda on trahvitud. Üldjuhul on
nad nii nupukad küll, et rämpsust nimede ja aadressidega

paberid ning dokumendid kõrvaldada. Samas, kui leitaksegi
nimega pabereid, ei ole see veel
alus inimest süüdistada,» selgitas Tiirats.

Kuigi igal aastal korjatakse
loodusest «Teeme ära» talgute

käigus kokku ja viiakse ära
suur hulk rämpsu, kordub
kõik uuesti: ühed prügistavad
ja teised koristavad.
Kui prügistajat kindlaks

teha ei õnnestu, on maaomanik
kohustatud ise prahi ära viima. «Kui ta seda vabatahtlikult
ei tee, rakendatakse sundtäitmist,» nentis Tiirats.
on
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Valgamaa
koolide
lõpetajad 2017
KESKKOOLID

Kenno Ruukel
Mari Uha

JA GÜMNAASIUMID

VALGA GÜMNAASIUM

12.r klass

Erika Kesvatera
Siim Kängsepp
Mirjam Mõistus
Anita Nilendere
Markus Põld
Enari Püvi
Eviisa Reidla
Karel Simson kuldmedal
–

Kirke Holm
Iris Kivisalu
Henri Kraavi
Kert Kõivik
Kristin Laas

Kristo Enn Vaga

Karl-Arnold Vendelin
Klassijuhataja
Anne Matt

Marcella Liiv

PÕHIKOOLID

Birgit Pinka
Romet Trostjanin
Eneli Uusmets
Simone-Melissa Õispuu

Miranda Tiivel

Klassijuhataja
Avo Sults

Maanus Vene

Klassijuhataja
Raili Jahtmaa

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM

TÕRVA GÜMNAASIUM
9.a klass
Aleksander Alikas

Erika Buda
Eric Engelbrecht

12.rk klass

Eleri Viks

Steven Ilves
Ly Joakit
Elina Naaris
Valdek Ott
Laura Parts
Mark Pilin
Reelika Savi

(Üks õpilane ei lubanud oma

Ivonne Isabel Ilves
Siim Jaani
Demis Jablonski
Carlos Jõesaar
Tauri Jänes
Risto Kiidli
Grete Mai Kokamägi
Martin Kägu
Rasmus Luik
Raigo Mõts
Helena Pruus
Susanna Randmaa
Rose-Marie Riitsalu
Joosep Rüütel
Reino Silm
Kuldar Soro
Tõnis Tomson

nime avaldada.)

Melissa Toomeoks

12.b klass
Kristiina Kulasalu

Vjatšeslav Tšernikov

Jan-Ander Kundla

Gerli Valgre

Grete Liivamägi

12.a

12.m klass

Kelly Keröryn Edesi

Mattis Arro
Mihkel Kononov
Nikita Kums
Roman Kurmõšski
Rain Lepik
Victoria Minjakova
Janno Raksa
Kristi Sell

Kevin Kivimaa
Riinika Kübar
Britta Mõttus
Elo Peterson

Alice Raidmets

Romek Taldrik
Liisbet Vaher

Rasmus Rang
Johanna Rehelem
Joonas Rello
Laura Sööt
Helen Tiisler kuldmedal
Aneth Traumann
Riin Veski
Anete Vihm
–

Klassijuhataja
Raili Jahtmaa

Klassijuhataja
Kerri Rauk

Klassijuhataja
Helen Teinfeldt

12.h klass
Kristin Arula
Anastasija Birjukova kuldmedal
Romet Henrikson
Hedi-Liis Kalu
Cärolain Kariste
Kris Kikkas
Kaisa Kivisoo
–

Krislin Kukumägi
Leane Kulbin

Kärolyn Maranik
Romet Moros
Paul Poderat

Mariel Merlii Pulles
Kelly Püvi
Arnold Sumberg
Martin Täär
Mehis Uibopuu
Helen-Mary Vartšun

Klassijuhataja
Anu Kikas

Edgar Larin

Mareli Nielson

Kalmer Kõks

Raido Puusalu
Elina Saar
Freddy Seer
Gerli Tolmik

Merlin Laas
Enrico Lentso
Mihkel Tamm
Raimond Toomsalu
Iris Valgepea

TÕRVA GÜMNAASIUM
12.a klass

Klassijuhataja
Laine Tangsoo

TSIRGULIINA KESKKOOL

Keitlyn Reinhold

Meriliis Kukk

Kert Päss
Teve Rajamets

Allar Rosenberg

Erlis Sprenger

Maike Talivere
Rasmus Tõnisson hõbemedal
Klassijuhataja
Maris Jaama
–

12.b klass
Airo Hass

AUDENTESE SPORDIGÜMNAASIUMI OTEPÄÄ FILIAAL
Markus Arak
Liis Jääger
Kaivo-Mart Kangro
Taimar Kork
Kaarel Kasper Kõrge
Sten Pelska
Kristo Prangel
Risto Raudberg

Kenert Künnapuu

Tanel Lehiste
Joonas-Hendrik Mägi
Anna-Maria Palk
Carmen Piho
Elisabeth Prants
Marit Maribel Pulles
Sandra Rätsepso
Enelin Terav
Aavo Tilga
Aveli Tinno
Albert Unn

Klassijuhataja
Katrin Urke

Viktorija Volmer
Samuil Šoha
Klassijuhataja

Eneli Värnik

Heya Lepa

Saul

Kristjan Marcus Sulaoja
Silvia Vuks

HUMMULI PÕHIKOOL
Anete-Eliise Kangur

HARGLA KOOL
Keiro Post
Joosep Hiob
Kris Lüüs
Rain Leini
Iulianiya Erm
Kadri Maiste
Mergit Talv

KlassijuhatajKadai
aÜllar

Andra-Liis Põder

Airin Kiidmaa

Merit Üksvärav

Kaur Karavin
Tambet Kuus
Silver Küttis

Veroonika Villemson
Klassijuhataja

Andrea Kalames
Ruthanne Kern

Aigro

Janek Pintšuk
Ilja Volmer

Keidy Otto
Kevin Tamm
Katariina Villemson

Markus Malm
Mattias Malm
Askar Neumann
Sander Palk

Diana Babina
Rando Enno
Kristo Kinks
Liisi Kukk

Tanel Riik
Karl Egert Sepp

Joosep

Angela Häälme

Sandra Lõokene

Robin Mark
Bärbel Moros
Kerstin Ojavee
Elis Orav
Ingrit Parve
Rebecca Raak

Annika Joakit

Annabel Sloog

KlassijuhatajaÕie
Nõmmik

Henrik Luik
Janetta Lukk

Madis Lepikov

Eliis Karm
Meri Liis Kirs
Veiko Leegiste
Kristel Pruks

Kevin Randmaa
Kristjan Riik

Helen Kikkas
Romet Lemmats

TSIRGULIINA KESKKOOL
9. klass
Steven Elvet
Janne Hani
Janne Hunt

Klaudia Sarah Kaar
Shara Hannamary Kull
Sander Lepik hõbemedal
Annette Lõoke kuldmedal
Liisabet Naaris
–

Lilija Ostrovskaja

Siim Annmann
Kristin Kannes

Klassijuhataja

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM
9.a klass

–

Lika Ostrovskaja

Ingeri Aer
Rain Albrecht

Tiia Lehismets

12. klass
Annaliisa Bettler

Sirle Jaansalu

KEENI PÕHIKOOL

Markus Adams

Helen Vähi

Kristjan Roio
Janely Sepp
Raven Simagin
Stella Sisas
Ene

9.b klass

9.b klass
Joosep Elango
Marleen Kala
Martin Kallas
Carmen Kartau
Marco Kokamägi
Kenno Korb
Raivo Kägu
Riin Lepik

Brenda Pinka
Alex Reinsalu

Klassijuhataja

Helen Teinfeldt

Kelly Vahtra
Kenert Vahtre
Klassijuhataja
Malve Zimmermann

PUKA KESKKOOL
12. klass

Allar Tukmatšev
Klassijuhataja

Kelli Tomp

FOT: ARMVEOKS

Kalle Kirillov
Kevin-Koit Käsper
Reelika Lugu
Michael Martinson
Egert Matrov
Stella Möldre
Ergo Niitov
Mairo Parv
Marleen Parv
Jaanika Püvi
Elina Rosenberg
Andree Saaron
Anna-Maria Taukul
Kristina Vainonen

Klassijuhataja
Marika Troon
PUKA KESKKOOL
9. klass
Crismar Dedov
Taavi Eistre
Marge Anette Koort

Marchus-Joonas Koppel
Sandra Kuus
Sirlin Luukanen
Sander Meitern
Calvin Savisaar

Annabel Teder
Brigitte Marie Tensing
Geily Toomsalu

Klassijuhataja
Aime Soonvald

Tanel Muusikus
Valdis Oago
Heini Nielson

Klassijuhataja
Marje Klaasmäe

RIIDAJA PÕHIKOOL
Jaanika Paluste
Ketlin Ruutna
Klassijuhataja
Heli Veeme

ALA PÕHIKOOL

Grete Ehatäht
Kätlin Kivit
Silver Koemets
Kersti Riit
Merily Siirak

VALGA JAANIKESE KOOL

8 lõpetajat

PÜHAJÄRVE PÕHIKOOL

Hendrik Aaliste

Madis Sillaots

Kaisa Brett

Klassijuhataja
Anneli Manglus
VALGA PRIIMETSA KOOL

9.a klass

Viktorija Baranova

Kenter Kalbri
Karl-Markus Toover
Cärolin Trik

Reili Valdson
Gabriel Õun
Klassijuhataja
Lembi Oja

Laura Berkis

Daniel Demutski
Sabrina Dubova
Karina Krivova
Ksenija Kušnarjova
Adele Mitrovska

Vladislav Nesterenko
Mark Noskov
Adelina Rozinfeld
Karina Serdetšnaja

PÕHIKOOL
Ainar Ivaste
Kaisa Kesa
Kärolin Kopp
Karmen Käos
Maivi Laane
Tuuli-Maria Tamm
PALUPERA

Klassijuhataja

Maikl Sidorov
Margarita Sobrak
Valeria Zemsaraja
Daniel Talvik
Adelina Travina
Denis Volkov
Klassijuhataja

Olga Petrušenko
9.b klass
Renat Gafurov
Sonja Gulina

Daniel Isopesko
Arina Japrintseva
Kirill Lepman

Rafik Manukjan
Valerija Manukjan

Arvet Silk
LÜLLEMÄE PÕHIKOOL

Marianne Hannus

Harold Poderat
Stella-Nataly Trahv

Klassijuhataja
Ave Siilak
Valga põhikool lõpetajate nimekirja avaldama ei nõustunud.
Valga kaugõppegümnaasiumi

lõpetajate nimekiri ei olnud lehe
trükkimineku ajaks veel selgunud.
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SÄÄSTA RAHA
JA LOODUST
–

VALI ŠKODA
OCTAVIA
HÜBRIID

KUI PALJU KULUTAD SINA AASTAS AUTOKÜTUSELE? VAATA JÄRELE: CNG.SKODA.EE

Valikus ka DSG automaatkäigukastiga. Hind alates 18 800 €
Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

300 ŠKODAT
EESTI LAOS

KAMPAANIA.SKODA.EE

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621
Telefon: 6808 222 info@skoda.ee, auto@skoda.ee
•

•

Moller Auto Pärnu OÜ • Pärnu, Välja tn. 3, 80010
Telefon: 4476 140 • parnu@moller.ee

www.aastaauto.ee

www.skodatallinn.ee

Škoda Kuressaare • Warma Auto OÜ

Moller Auto Viru OÜ • Jõhvi, Narva mnt 143, 41536
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee

ŠKODA Laagri SKO Motors OÜ
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee

Kuressaare, Tallinna 82a, 93815
Telefon: 4530 120
info@warmaauto.ee

Folk Auto OÜ

www.skodalaagri.ee

www.warmaauto.ee

Telefon: 4355 340 viljandi@moller.ee

•

www.skoda.ee

Aasta Auto AS • Tartu, Sepa 24 A, 51013
Telefon: 7308 000 info@aastaauto.ee

Viljandi, Tallinna 45, 71018
•
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Torupillitalu
võõrustas noori
muusikuid
Kontserdil esinesid Tõrva,

Sirje Lemmik

Abja,

sirje.lemmik@ajaleht.ee

kooli ja Narva koorikooli õpilased ning õpetajad Viktor Tarassov, Viive Andersoo ja Galina
Voronova. Külalisesinejana astus
akordionitrio koosseisus rahva

Riidaja

kultuurimajas esi-

nesid pühapäeval Torupillitalus suvelaagris

olnud akordionistid. Õpilaste

ette kohalik muusikamees Ants

kõrval astusid rahva ette ka õpe-

Taul. «Laagris olnud noored on

tajad.

väga musikaalsed ja toredad.

Kontserdi avas Narva koorikooli akordionistide õpetaja Vik-

Kõigil päevadel kõlas talus akordionimuusika, see oli ilus.»

tor Tarassov looga «Pariisi kas-

kontsert Riidaja kultuurimajja
jõudis, seisis hea MTÜ Allika

kaunid palad nagu «Memory»,
«Lõbusad haned» ja «Mustad silmad». Kuulda sai ka Raimond

Küla liige ja eestvedaja, Riidajas
elanud ja kasvanud Margit Karina Tarassova, kes praegu töötab
Sillamäe gümnaasiumis eesti
keele õpetajana.
«2016. aasta novembris said
kokku Alliku küla inimesed ja
2017. aasta aprillis sai asutatud
MTÜ. Laste suvelaager on selle
MTÜ esimene ettevõtmine, neljapäevane laager Torupillitalus
sai teoks haridus- ja teadusministeeriumi toetusega. Laagris
osales 20 last ja neli õpetajat,»
rääkis laagri juhataja ametis
olnud Tarassova.
Lisaks akordionimänguoskuste lihvimisele tutvuti omavahel ja
uudistati vaatamisväärsusi. «Laagri tegevust võib julgelt nimetada
lõimumiseks, sest osalesid eri rahvusest noored, kes omavahel suhtlesid eesti, vene ja inglise keeles,»

head mängutaset. Lõpuosas esitas paar pala Narva koorikooli ja
Narva-Jõesuu ning Abja muusikakooli ühendansambel, kus
mängis 15 noort muusikut ja kaks
õpetajat. Abja rahvatants kõlas
toredasti ja tuttavlikult.
Punkti kontserdile pani Abja
muusikakooli neljaliikmeline
ansambel «Radetzky marsiga», mis
kõlas nende esituses ülivõimsalt.
«Need neli noort muusikut,

Vabaduse tänava müügikioskis teenindajana rakkes olev Olga Sopule pakub klientidele köögivilju, maitserohelist, maasikaid ja mureleid
ning lilletaimi ja -ampleid.
Foto: Arvo Meeks

kes täna teile esinesid, kuuluvad
rahvusvahelise akordionistideorkestri Baltic Tremolo koosseisu,
kus mängib kokku 40 muusikut

UUS MÜÜGIPUNKT. Vabaduse tänaval asuv kiosk taas avatud.

Eestist, Lätist ja Leedust. Orkester on andnud üle 200 kontserdi nii Eestis kui väljaspool.
Ansambel on välja kasvanud

lõikelilled. Vastav külmik on

juba olemas.

Sirje Lemmik
sirje.lemmik@ajaleht.ee

Rikkalik valik
Köögiviljade ja marjade valik oli
eelmisel nädalal rikkalik ning

lõpus

rohkelt oli ka lilletaimi hinnaga
0.40 kuni üks euro. Lilleampli

Valgas Vabaduse 38 ees uksed
sulgenud müügikiosk avas

omanikuks võis saada seitsme
euro eest. «Amplid ja osa lilletaimedest olen ise kasvatanud,
osa toon Lätist,» sõnas Sopule.

Veebruari
hiljuti

taas

uksed. Nüüd saab sealt osta
köögivilju, marju, lilletaimi
ning maitserohelistki.
Kõike seda pakub Valgas
2013. aastast tegutsev ja seni
toitlustusteenindust pakkunud
OÜ Fantain.
«Kuna toitlustusteenus on

hooajaline, mõtlesime, et

ära-

elamiseks peaks veel mingi lisategevuse leidma. Arvasime, et
proovime lillede jaköögiviljademarjadega ning vaatame, kuidas nõudlust on. Praegu olen
müügiletid kioski ette välja toonud just selleks, et rohkem

Viiekümne sendi eest olid müü-

Ka Maxima

kohalik maasikas näiteks
pole veel valminud,» selgitas
müüja.

Olga Sopule,
uue kioski müüja

Konkurendid
üksteist ei pelga

«Konkurents mind ei
heiduta. Loodan, et kliente
jagub minulegi.»

Kuna turg ja suur

dab juba 27. augustil Alliku küla

li akordioniõpetaja Valdo Värk.

päeva.

ju inimesi. Vahepeal tekivad
FIEna tegutsev naine. Müügiga
Maxima ees aga tegeleb ta juba

kolmandat hooaega. Konkuren-

Peagi saab müüki tuua

ka lõikelilled.
dile soovis ta edukat kauplemist.
Hindade võrdlemisel selgus,
et nii kioskis kui ka Maxima
ees olid need enam-vähem
võrdsed. Küll on kioskis sortiment rikkalikum.

Sopule sõnul on päevad
väga erinevad. «Eile näiteks
käis üksikuid ostjaid, täna
läheb hulga paremini. Hommikust peale on kliente käinud ja
enamik ka ostuga lahkunud.
Kõige rohkem käib rahvast

Neljaliikmelise ansamblina, millekoosseius akordionistid,

flöödi- ja

klahvpillimängija, astusid teiste seas Riidaja kultuurimajas rahva
ette Abja muusikakooli õpilased, kes kuuluvad ka rahvusvahelise

akordionistideorkestri koosseisu. Fotol Abja muusikakooli ansambliakordionistid. Foto: Sirje Lem ik

Jfcrald

Sibleyras

ELAGU

EUROTOETUSED^
*

■

Anne Paluver

HannüfeVõm J

Ä

'

Pee

Kaljuma^

*

¥

turupäevadel, eriti laupäeval.
ketikauplus

asuvad kohe läheduses, tuli juttu ka konkurentsist. «Ise näen

Kindlasti kasvab ostmine palga- ja pensionipäevadel,» sõnas
ta. Kõige enam ostatakse maasikaid, tomateid, kurke ja lilletaimi.
Kiosk on avatud kõikidel
nädalapäevadel. «Võib juhtuda,

daja Olga Sopule.

heiduta. Loodan, et kliente
jagub minulegi,» oli ta optimistlik.

täpsustas ta.

Peagi saab müüki tuua ka

kohaliku huvilise. MTÜ korral-

lausa järjekorrad,» kinnitas

mõneks tunniks asjaajamiste
tõttu kiosk sulgeda, kuid need
korrad on loodetavasti harvad,»

hakkame müüma aasta ringi,» rääkis teenin-

jateks olime mina ja Venda Tammann,» rääkis Abja muusikakoo-

kuna kaupluses käib väga pal-

me sisse. Kaupa

meid juba omaks võtnud, koli-

list Tremolo, mille kokkukutsu-

oli noori muusikuid kultuurimajja kuulama tulnud üle 30
ta

kaupluse ees

konkurendina marjade ja köögiviljade müüjaid Maxima ees.
Jälgin tähelepanelikult nende
hindu ja üritan ise veidi odavamalt müüa, sest minu asukoht
on kehvem. Konkurents aga ei

tähelepanu võita. Tegelikult on
kioskis riiulid ja kui kliendid on

Päikeselisest ilmast hoolima-

2001. aastal asutatud ansamb-

lehes perekonnanime avaldama, konkurentsi pärast eriti ei
muretse. «Meil on väga hea
asukoht ning kliente jagub,

Silma hakkas suur tomativalik: neid oli viis sorti. Papri-

sest

rääkis laagri juhataja.

letid üles pannud ettevõtja
Svetlana, kes ei soostunud aja-

gis karikakra-rukkilillekimbud.

kakilo maksis 1.90, värske kurk
1.80–1.90 eurot.
Maasikakilo sai kioskist
kätte hinnaga 3.50 ja murelid
5–5.50. «Marjad pärinevad
Ungarist ja Poolast, köögivili
Poolast ja Lätist. Kindlasti hakkame siin ka Eestis kasvatatud
marju ja köögivilja müüma,
kuid praegu pole pakkujaid,

Selle eest, et taoline imeline

kaad». Esineti üksikult, paarikaupa, triode ja ansamblina. Kõlasid

Valgre loomingut.
Noored akordionistid näitasid

Einela muutus lille- ja
aedviljakioskiks

Narva- Jõesuu muusika-

et

mõnel päeval tuleb ka

£

L 01.07 TÕRVA
TANTSUMÄGI
P 02.07 VÕRU
T 04.07 VILJANDI
K 05.07 ELVA
K 12.07 KADRINA

R
L
P
K

V

(

14.07 ANTSLA
15.07 RÄPINA
16.07 MÕISAKÜLA
19.07 TARTU

Algus kell 19
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Ehitustarvete kauplus Valdis
pakub laias valikus

sõbralike hindadega

Grilli-ja tööstusliku
gaasi varud täienda meil.

EHITUSMATERJALI.

Müügil
Juriidilistel isikutel liisinguvõimalus (maksuvabalt).

BALLOONIGAAS
ja GAASISEADMED.
Tel 767 9342.

kipsplaat Norgips GKB
2600 x 1200 mm

Pakume ka:
soodsate hindadega mootoriõlid Mobil, Castrol, XL
Sznaider ja Deta autoakud

•

•

•

•

•

kivivill
Paroc extra

Taastatud AS Vallairehvid
Piduriklotsid, filtrid, rihmad,
jahutusvedelikud ja kõik muu vajalik autole
Tööriistad, poldid-mutrid

1,33
€/

m²

16,29 14,69
€

€

pakk 100 mm

pakk 50 mm

võsalõikur
Powerac GBC 435

129

AVATUD:
E–R 8–18
L 9–15,
P suletud

Ausekla 54, Valka

kaubanduskeskus

€

WALK

Pakume dekoratiivistikuid!

REINU TEE 29B, Viljandi

Tel 655 2425
moobel@sahtel.net
www.sahtel.net

Java OÜ soovib kõigile
ilusat võidupüha
ja meeldivat koostööd edaspidiseks!

LÕUNA-EESTI SUURIM
KASUTATUD MÖÖBLI POOD
LAI VALIK LAUDU, TOOLE JA NÕUSID JAANIPÄEVAKS!

21.06.2017.

Kuni

KOLMAPÄEV
SEASINK

SEAŠAŠLÕKK

kontideta, nahata

PIKANTAIS

Kurzemes Gaļsaimnieks
1 kg

Mego Kulinārija
1 kg

-32%

3,39
MAJONEES
PROVANSAS

1 kg

-43%

4,99

-28%

JAHVATATUD KOHV
JACOBS

Krönung
500 g

3,99 6,99
-48%

2,35

7,99

1,89

4,49

1,69
VISKI

4,198,38

€/kg

SCOTTISH COLLIE

KOMPOTT
ZELTA SAULE

40% alk
700 ml

2 valikut
1 l

8,5912,27

€/l

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada teie tervist.

-46%

1,19

2,19

janiluae!janiega!

munad w.linutae

Tervislkud

munad
ejravaniislilkauuald !

Kaunist

TARTU TURG EHE JA ERILINE
–

TURUHOONET HAKATAKSE UUENDAMA!
Viimane kauplemispäev 23. juunil.

Hoone renoveerimise ajal saab vajaliku
toidukraami osta avaturult ja selle juures
asuvast turuhallist.
Uues turuhoones kohtume taas sügisel!
Turuhoone

Avaturg
Soola 10

Turuhall

Vabaduse pst 1

E–R 8–16
L 8–15

E–R 7– 17
L 7– 16

E–R 8– 16
L 8–16

P 8–15

P 7– 15

P 8–15

Pühade ajal
23. juunil 8–15

Pühade ajal
22. juunil 8–16
23. juunil 8–15

Pühade ajal
23. juunil 8–15

Soola 10

24.–25. juunil suletud. Ilusat jaaniaega!

www.tartuturg.ee

20. JUUNI 2017
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AKTIIVNE PUHKUS. Meelelahutus, matkad ja vaatamisväärsused.

Mida teha suvel
Valgamaal?
Catlin Saar
catlin.saar@valgamaalane.ee

Et

suvel elamusi
leida, ei pea tingimata Valgamaalt kaugemale
minema. Siingi
on palju kütkes-

tavaidkohti ja vaatamisväärsusi, mis lausa kutsuvad end avas-

tama.

Kuhu minna ja mida teha?
Hea ülevaate selleks annavad
teiste hulgas näiteks portaalid
puhkaeestis.ee ning loodusegakoos.ee, infot saab ja Vikipee-

diast.

Valga turismiinfokeskuse infospetsialist Alice Konsberg soovitab teha väikese jalutuskäigu kaksiklinnas Valgas-Valkas või sõita rattaga läbi mõlema linna südamest.
Foto: ARVO MEEKS

SOOVITUSED

Külasta losse
Teadupärast on Valgamaal kaks
uhket lossi: Sangaste ja Taagepera.

Sangastes köidavad peale

Valluta kõrgusi
Mine rattamatkale
Hargla 20kilomeetrine rattara-

lossi külaliste tähelepanu tiiki-

da pakub meeldivaid elamusi

de ja haruldaste puuliikidega
park ning kajaefekt trepialuses

Karula kõrgustiku kuplilisel

võlvistikus. Lisaks saab lossis
külastada moodsat muuseumi.

Saali seinal ripub Ahhaa keskuse loodud krahv Friedrich

maastikul liiklemisel. Rajale
jääb mitu puhkekohta ning sestap on hea kaasa võtta piknikukorv. Teekonna alguspunktis on

parkla, kuhu saad auto jätta.

Hangi adrenaliini
Maa ja taeva vahel pakub elamusi Otepää seikluspark, mis
viib puude otsa: mõni rada on
lihtsam ja madalamal, teine raskem ning kõrgemal.
Otepää ümbruse kaunist
maastikku saab vaadelda Teh-

vandi vaateplatvormilt, kuhu
kuulub ka Eesti kõrgeim, 22
meetri kõrgune välironimissein. Ka saab end katapuldiga
turvaliselt 15–20 meetri kõrgusele õhku lennutada, mis vae-

Georg Magnus von Bergi portree, mis muutub ajas.
«Kui vaatate maali, näete,

kuidas krahv vahepeal silmi pilgutab või kuidas pildil asendub

valt et kedagi külmaks jätab.

suvi talvega,» juhtis Sangaste
lossi juhataja Heili Freimanis
tähelepanu. Saab veel sõita tõllaga ning võtta osa sündmustest, näiteks 5. augustil aset
leidvast rukkipäevast.
Valgamaa teine au ja uhkus
Taagepera loss valmis 1912.
aastal. Lossi ümbritsev park on
üks suuremaid ja liigirikkamaid
Lõuna-Eestis. Praeguseks on
loss ümber ehitatud hotelliks.

Tehvandi, Harimäe ja Tellingumäe

tornid pakuvad külastajatele kauneid
vaateid Valgamaa loodusele. Harimäe
vaatetorni lähedalt möödub 14kilomeetrine Kekkose matkarada, puhkamiseks on piknikuplats torni kõrval. Imetleda saab ka läheduses asuvaid maajumalate puuskulptuure.
Tellingumäele on rajatud RMK
puhkekoht, kus külastajate kasutada
on kaks lõkkeaset ning katusealusega laud ja kiik. Vaatetornist avaneb
imeline vaadekäärulise Mustjõe luhtadele. Mäe jalamilt algavad tähistatud jalgrattarajad.
Tehvandi suusahüppemäe vaate-

platvorm on ainulaadne turismi- ja
spordiobjekt Põhjamaades siin saad
–

tõusta 34 meetri kõrgusele ja näha

suusahüppajaid treeninguil või võistlemas. Torni tõusmiseks saad kasutada treppi või lifti.

–

–

Mine kanuumatkale
Kanuumatk on hea viis veeta
vaba aega aktiivselt mitmekesises Eesti looduses. Valgamaal
korraldatakse kanuumatku
mitmel pool, samas on võimalik ka ise lihtsalt kanuusid rentida, et minna oma seltskonnaga veematkale. Seda võib teha
näiteks Koiva jõel, mis voolab
Eesti-Läti piiril ning on tõeline
vaatamisväärsus oma uhkete

Mine telkima
Võta sõbrad kaasa

ja veeda üks
mõnus nädalavahetus looduses

telkides. Valgamaal on palju ilusaid RMK puhkealasid nende
seas näiteks Oore telkimisala,
Tündre järve lõkkekoht, Kõrgeperve lõkkekoht ja Kivi metsaonn kus saab sõpradega telkida ning kohapeal ka grillida,
kala püüda või lihtsalt mõnusalt aega veeta.
–

tammesalude,

150aastaste män-

nikute ja puisniitudega.

Alice Konsberg

Valga turismiinfokeskuse
infospetsialist
«Kaunist vaadet ja loodust saab
nautida Pedeli jõe looduseraja
vaateplatvormil, kust avaneb
vaade Valgale ja Valkale. Ajaloohuvilised võiksid külastada
Valga muuseumi.
Aktiivse tegevuse otsijale soovitan minna Valga militaarteemaparki, kus ees ootavad mitmesugused atraktsioonid, relvanäitus ja teemakohane kohvik. Militaarhuvilistele pakuvad tegevusi veel teemapark
Sooru lahinguväljadel ning
Tõrva kandis Jõgevestes asuvad Käre lahinguväljad.
Külastajaid saadameka väljapoole Valga linna. Võru poole
jääb Karula rahvuspark, mis on
huvipakkuv loodusesõpradele ja
jalgratturitele. Sõidul Tõrva jääb
teele Kalme Veski Forell, kus
saab ka süüa. Barclay de Tolly

mausoleum on atraktiivne gruppides külastajatele.

Suvitajad saavad aega veeta
Tõrvas Vanamõisa või Riiska järve ääres ning Otepää kandis Pü-

hajärvel.»
Maiken

Alter

Otepää turismiinfokeskuse

«Soovitan külastada

Osale räätsamatkal
Aja sõbrad kokku ja mine räätsamatkale Rubina rabasse, mis

Uudista koopaid
Helme koopad, mida on ka Põrguks nimetatud, paiknevad los-

paikneb Helme vallas. Rubinas
on rohkelt laukaid ja laukajärvi, lisaks hulgaliselt linde. Matkajad saavad jalga spetsiaalsed

vaatamisväärsused on kaks
saali. Koopad on kaevatud pel-

jagab näpunäiteid.

Valgamaa suuremad
turismiinfokeskused
suvel ette võtta?

infokonsultant

–,

sooräätsad. Retk kestab kuni
neli tundi, mille käigus on väike piknik. Olemas on ka matkajuht, kes räägib rabast ning

Mida soovitavad

sipargi territooriumil. Peamised
gupaigaks, mis rajati arvatavasti juba enne muistset vabadusvõitlust.

Mängi kettagolfi
Õrus asub kettagolfipark, kus
saab mängida 12 korviga rajal.
Mängualale jääb ka mitu veesilma ja väike metsatukk, mis
muudavad mängimise üsna
vaheldusrikkaks. Kui endal kettaid pole, saab neid laenutada
Õru vallavalitsusest. Kettagolfi

saab mängida mujalgi maakonnas, kokku on maakonnas

üheksa kettagolfirada.

Saa osa seiklusest
viburajal
Rüütli talu Sangaste vallas Tiidu külas pakub võimalust minna vibuseiklusele. Alguse saab
see Rüütli talu harjutusväljakul.
Kõigepealt tutvustatakse huvilistele vibu ja selle juurde kuu-

luvat varustust, seejärel tehakse selgeks ohutusreeglid. Praktika käigus aga käib juba märki
laskmine. Hiljem korraldatakse

metsarajal vibuküttide vahel
põnev võistlus, kus kõik saavad
oma uusi oskusi lihvida.

Otepää

seiklusparki ja vaateplatvorme,
näiteks Tehvandi ja Harimäe
vaatetornid. Kindlasti soovitan
kõigil ära käia ka Otepää kivilabürindis.»

Tiiu Voitk
Tõrva turismiinfopunkti
infokonsultant
«Tõrvas ringi jalutades saab
nautida väikelinna võlu. Kindlasti tasub minna ka Vanamõisa järve äärde, kus asub Baltikumi kõrgeim hüppetorn. Veel
soovitan osa võtta Tõrva tulepäevadest.»
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FINAALIS KA TÕRVAKAD. Tõrva gümnaasium tuli 12. kohale.

MÜÜK

Valga põhikool lõpetas
võistlushooaja neljandana

SEEDRI PUUKOOL müüb istikuid neljapäeval, 22. juunil
Otepää jaanilaadal. Info ja tellimine 5345 4102,

www.seedripuukool.ee

Silva Kodukaupades müügil
turbad, mullad ja aiaväetised.
Tel 766 9331, Valga mnt 11,
Sangaste.
Toores

Rein

Säinas

lepp, 6 rm. Tel 528 6403.

Välisvoodri, põrandalaudade ja
saematerjali müük. Vedu tasuta. Tel 53731117.

ajaleht@valgamaalane.ee

www.espuit.ee

Lõhutud toores kask ja lepp.
Vedu hinna sees. Tel 5354 2420.

Sarja

«TV 10 olümpiastarti» 46. hooaja võitsid Rakvere

Müüa kuivi lõhutud küttepuid
(lepp). Tel 508 3045.

reaalgümnaasium

Müüa küttepuid.

ja Parksepa kesk-

Tel 5393 6382.

kool. Valgamaa

Müüa mulda, liiva. Transporditeenus 4 t kallajaga.
Tel 527 9707.

koolidest saavutas Valga põhi-

kool kokkuvõttes neljanda
koha.
Möödunud nädalal Kärdlas

Müüa puitbriketti

(alus 1 tonn).

aset

Tel 528 6403.

kõige edukam Valga põhikooli
õpilane Dan Šemeljov. Poiste

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

leidnud finaalvõistlusel oli
Valgamaa kergejõustiklastest
vanemas astmes saavutas ta
üheksavõistluses 6611 punktiga

Müüa

Dani

parimateks saavutus-

teks jäid 60 meetri jooksu teine koht (8,00), kettaheite teine
koht (33.28) ja 1000 meetri
jooksu kolmas koht (3.10,18).
Lisaks jõudis noormees esi-

Müüa suitsuvorsti ja maasinki
väikehulgi, kohaletoomisega.
Tel 5196 2628 või 5351 7414.
Müüa ehituslikku saematerjali,

voodri-, põranda-, terrassilau-

kümnesse veel kuulitõukes
(4. koht), kõrgushüppes (9.), 60
meetri tõkkejooksus (6.) ja teivashüppes (7.). Madis Voitk
lõpetas võistluse 24. ja Martti
Sarv 27. kohal.

du ja servamata laudu. Pikkused 3–6 m. Laudade värvimine.
Vedu üle Eesti tasuta.
Tel 528 2268.
Müüa kuivi pakitud kütteklotse
ja kaminapuid, pelleteid ning
puit-ja turbabriketti alusel.
Vedu tasuta. Tel 433 3130,

Valgamaa kergejõustiklastest oli
kõige edukam Valga põhikooli
õpilane Dan Šemeljov.
Poiste nooremas astmes oli
parim Valgamaa noor Romet
Kivi Tõrva gümnaasiumist, kes
saavutas üheksavõistluses
14. koha. Rometi parimateks

saavutusteks jäid 1000 meetri
jooksu neljas koht ja palliviske
viies koht. Lisaks saavutas
Robin Mathias Müür kokkuvõt-

523 8503.

Valga põhikooli esindus sarja finaaletapil Kärdlas.
tes 19., Maksim Ivanov 22. ja
Roman Tanin 31. koha.
Tüdrukute vanema astme
kaheksavõistluses tuli Karmen
Matsalu Otepää gümnaasiumist 13. kohale. Kertu Taldrik
lõpetas võistluse 17., IsabellMary Luik 21. ja Violetta Poh-

FOTO: ANNELI TAUL

lasalu 30. kohaga. Noorema astme tüdrukute kuuevõistluses
tegi kõige parema võistluse
Käroli Kõvask Valga põhikoolist, kes sai kokkuvõttes

21. koha. Alina Tamp saavutas
31., Bianka Uhtjärv 33. ning
Heidi Pruus 41. koha.

Suurte koolide arvestuses
võitis esimese koha Rakvere
reaalgümnaasium 40 497 punktiga. Järgnesid Rakvere gümnaasium jaKuressaare gümnaasium.
Valga põhikool sai 39 333 punktiga neljanda koha ning Tõrva
gümnaasium tuli 12. kohale.

Mägede jooks meelitas kohale üle 80 jooksusõbra

PARIMAD
Müüa täispuidust kokkupanda-

Mirell Suur ja Ferri Liigand

9–10aastased
Ingrid Hiiemäe ja Sten-Erik Iir
11–12aastased
Bianka Uhtjärv ja Romet Kivi
13–14aastased
Loretta Pohlasalu ja Reinis
Feldmanis
15–16aastased
Enija Stahovska ja Ragnar
Kolešnikovs
17–18aastased

Tõrva

spordiseltsi eestvõttel sai reedel Tõrvas teoks
Tantsumäe Mägede
jooks. Ilus päikeseline ilm meelitas kohale nii suuri kui ka väikeseid jooksusõpru. Joosti Tantsumäe ja Linnamäe ümbruses.
Mägede jooks algas tillujooksuga, kus 1–6aastased lapsed pidid läbima ajavõtuta
100 meetrit. Osales 14 mudilast.

Tillujooksu lõpetas ka aastane
väikemees, kes jalg jala ette
astudes vapralt koos emmega
raja läbi kõndis.

Kristo

Jesse

Merlin Treu ja Joosep Tam-

Kadri Pilm ja Ever Sinisalu

poissi-tüdrukut. Põhijooksule

40+

parimad ja kiiremad jooksjad
seitsmes vanuseklassis nii
naiste kui ka meeste arvestuses. Kiireim mees oli Joosep

vad aiatoolid. Kokkuleppel
transport. Tel 5621 1047.

OST
Ostan

kandle. Tel 5673 0122.

Ostan põdra-ja hirvesarvi.

Tel 5843 2059.
Ostan Riga võrri, mootorratta
ja varuosi. Tel 5673 0122.
Ostan õunapurusti.
Tel 5374 1646.
Ostan kasvavat võsa ja raiejäät-

meid. Tel 5351 1321.

19–29aastased

7–10aastastel tuli joosta
400 meetrit, osales 21 last.
11–14aastastel tuli läbida 1,5 kilomeetrit ning neid tuli starti 12

Põhijooksus selgitati välja

Müüa lõhutud küttepuud
tasuta veoga Valgas
(lepp 27 €/rm, kask 30 €/rm).
Tel 5398 3286.
Müüa soodsa hinnaga sealiha.
Vajadusel tükeldamine.
Tel 5354 3002 või 505 9151.

7–8aastased
Sirje Lemmik
sirje.lemmik@ajaleht.ee

startis 34 spordilembelist meestnaist, kel tuli läbida keerulisel ja
vastupidavust nõudval rajal 3,4
kilomeetrit.

saematerjali, voodri-, põ-

randa ja terrassilaudu. Trans.
tasuta! Tel 525 8911.

kuuenda koha.

memäe

Ostan uue

pliidi Pioneer.

Tel 5818 7900.

30+

Kuuendale Tõrva Tantsumäe Mägede jooksule tuli kohale üle 80 jooksusõbra. Kõige suurem osavõtjate
arv oli põhijooksul, kus osalejatel tuli joosta maastikul 3,4 kilomeetrit ning võistlustulle läks 34 meestn- aist. FOTO: ARVOMEEKS
Tammemäe, kellel kulus distantsi läbimiseks 13.08 minutit. Kiireim naine oli Kadri
Pilm, kes läbis 3,4 kilomeetrit

ajaga 16.54.

Alates 7–8aastaste rühmast autasustati iga vanuse-

ja noortejooksudes

mäe

Vaikselt lahkusid, emake hea,
muredest, valudest teadma ei
pea Täname südamest kõiki
...

50+

sugulasi, tuttavaid, naabreid

osalejatele anti osavõtumee-

Zita Sproge ja Olev Org

ne.

65+

ja töökaaslasi, kes meie kalli
MILVI KORPA mälestust kalliks pidasid ja olid meile toeks
tema viimsele teekonnale

klassi kolme parimat medaVõistlust toetasid Tõrva
li ja meenega. Kõigile tillu-, linn ja Kultuurkapitali Valga-

laste-

Heldi Kaares ja Andres Hiie-

TÄNUAVALDUS

maa ekspertgrupp.

Anta Mincane jaAivar Lillipuu
allikas:

tõrva

spordiselts

saatmisel.
Pojad peredega, vend ja õed.

20. JUUNI 2017

VALGAMAALANE ||

KUULUTUSEd/rEKLAAM

11

Kuulutuste vastuvõtt E–R 9–17 (lõuna 12–12.30) Vabaduse 38, Valga (II korrus) | Tel 766 1960, e-post: kuulutused.vm@ajaleht.ee | Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee

KINNISVARA
Müüa 3toal mug krt Kuperjanovi
68 (4. k). Tel 5689 0495.

Antsla

Müüa 4toal korter Antsla vallas Vana-Antslas. Korter heas korras.
6000.-, kuid on võimalik läbi rääkida. Tel 5805 1634.

AS Valmap Grupp pakub tööd
TRAKTORISTILE. Töö asukoht:
Kantsi turbaraba, Karula vald, Valgamaa. Kandideerimiseks võtta
ühendust tel 511 9083

Kagu-Eesti objektidele objektijuhi ja projektijuhi. Tel 730 6050,

EVIKO võtab tööle

Müüa heas seisukorras 2toaline
korter (Allika 5, esimesel korrusel).
Tel 5459 8662.
Müüa remonditud 2toal mug krt
Valgas (1. k). Tel 5851 3378.

OÜ Estest PR ostab põllu- ja
metsamaad. Tel 504 5215,
514 5215.
Soovin osta 4toalist krt, maja.
Tel 5831 7179.
Üürile anda 3toal puuküttega kor-

m 2 ,1. korrus, vajab

remonti. Tel 508 3907.

vahetustega: nädal tööl, nädal vaba
nii ongi pool suve vaba. Ööbimisvõimalus ja söök-jook meie poolt.
Kirjuta kohe: laevad@arensburg.ee

TEENUS

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 5679 3951.

Septikute paigaldus ja müük, süvaveepumpade paigaldus, vee-ja kanalisatsioonitrasside ning maakütte paigaldus. Tel 521 7415.
info@veegrupp.ee

Lihakäitlusettevõte Viljandimaal

tööd. Tel 5362 6227.

Tel 5757 0202.

Ennustusliin, tel

Tiikide, kraavide kaevamine ja pu-

pakub tööd lihunikule ja abitöölisele. Väljaõpe kohapeal ja vajadusel
elamisvõimalus. Tel 506 8550.
Pakume tööd ausale, kohusetundlikule ning lojaalsele CE-kat veoau-

tojuhile (poolhaagis), kes oskab
eesti keelt ja kellel on varasem töö-

kogemus. Töögraafik esmaspäevast
reedeni. Korralik tehnika. Aus palk.
Andrus, tel 5340 0065.

SÕIDUKID
Sõiduautode kokkuost.
Tel 553 3060.

–

ILUSALONG LIBLIKAS pakub tööd
juuksurile. Tel 5668 3727.

Valga Linna Pensionäride Liidu
jaanituli 22. juunil kell 12.30
Peebu pargis.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 5638 1774.

Arvestite, boilerite paigaldus. Ehi-

saatorile ja kuivati operaatorile
(väljaõpe kohapeal) Tartumaal Laevas. Tel 517 6559.

Kui Sulle meeldib köögis toimetada,
aga tahad pool suve puhata! Ootame oma laevaperedesse KOKKASID
ja ABIKOKKASID. Töö on nädalaste

Suur Otepää Jaanilaat 22.06 kell
9-16 Otepää Maxima taga haljasalal. Tel 5851 4074.

mine. Vee-ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade
paigaldus. Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 526 9604,
puurkaevumeistrid.ee

eviko@eviko.ee

Pakume tööd lubadega mehhani-

TÖÖ

9-16

Tel 5851 4074.

(E-R kl 8–17).

Müüa suvila Tambre I.
Tel 5569 2992, 5566 4125.

Jaanilaat 23.06 kell

Antslas turuplatsil. Keskoja OÜ.

Müüa 3toaline mugavustega korter
Valgas (2. korrus). Tel 5831 7179.

ter Valgas, 60

Puurkaevude rajamine ja puhasta-

TEADE

SÕIDUKITE KOKKUOST, ARVELT
KUSTUTAMINE JA VAJADUSEL
PAKUME KA TRANSPORDITEENUST. Marico Metall OÜ.
Tel 5805 8032, www.maricom.ee

tus-, remondi-ja san.tehnilised
900 2202.

Septikute paigaldus ja müük.

hastamine ning kändude juurimine.
Tel 5351 1321.

(Tariif 1 €/min)

Kaevude puhastus, veetrasside ja
imbsüsteemide rajamine, torutööd.
Tel 5813 5496.

Tänava-ja äärekivide paigaldus.
Tel 5884 1566.

Katuste ja fassaadide pesemine ja
värvimine. Tel 501 0833.

Tänavakivide müük ja paigaldus.

Korstnapühkija pakub teenust,

Vundamendi soojustamine, sokli

hind soodne. Tel 5663 2613.

AG Õigusbüroo OÜ

JURIIDILISED
ÕIGUSTEENUSED
Valga, Valli 34a
Tartu, Raekoja plats 20 | Soola 7
Võlgade sissenõudmine kohtuväliselt
ja kohtumenetluses, tööõigus,
täitemenetlusõigus, pankrotiõigus,

likvideerimismenetlus.

www.oigusteenused.ee
info@oigusteenused.ee
tel 5686 4200

Garantii. Tel 5690 0444.

Korstnapühkimine ja pottsepaMetallitööd: teeme eritellimisel väravaid, jalgväravaid, aedu, garaaži-

väravaid, valmistame saunaahjusid,
dekoratiivseid aiatoole ja metall-

konstruktsioone. Hinnad kokkuleppel. Valga, Kesk 16. Tel 528 2469,
5597 1801,weldercom.eesti@gmail.com,

www.weldercom.ee
Soodsad viisateenused Venemaale. OÜ Vaatevinkel, tel 508 6861,
www.vaatevinkel.ee

viimistlus jm ehitustööd.

MÜÜK

ENNUSTUSLIIN. Tel 900 3014,

0,95 €/min.

A-Karuse AS müüb killustikku

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727, 24 h. ennustus.ee

(kõik fraktsioonid), kruusa, täiteliiva, mulda ja sõelmeid koos
transpordiga. Tel 510 3410.

KORSTNATE EHITUS.

Tel 5858 1159.
OHTLIKE PUUDE RAIE, KÄNDUDE
FREESIMINE. KUTSETUNNISTUSEGA ARBORIST, OMAME KA TEGEVUSKINDLUSTUST. TÖÖ KIIRE JA
KORRALIK. Tel 5559 3732,

info@vikatimees.eu

Korteriühistu otsib ehitajat 2017. a

suvekuudel Otepää puitelamu

ener-

Meil aiaäärne tänavas, kui armas oli see,
kus kasteheinas põlvini me lapsed jooksime...

10.02.1952-18.06.2017

devalt suur valik ja soodne hind.
Transpordi võimalus. Tel 522 9571.

leitav www.henno.ee/piiri6

Kuiv
50 x

Tel 503 6037.

PARIM hind, telli mind! Fekaalive-

saematerjal (50 x 100,
150). Tel 528 6403.

Põranda-, voodrilaudade ja
saematerjali müük. Vedu tasuta.
Tel 5593 6326. Info www.kpuit.ee

Teostame katuse-, fassaadi-,

üldehitus-ja vundamenditöid.
Kallid Raiko ja Elari abikaasade ja lastega!
Langetame koos teiega leinas pea kalli isa ja vanaisa

RAIMO HELEMETS

Ehitusliku saematerjali müük. Pi-

giatõhusaks tervikrenoveerimiseks
Kredexi toetusega. Põhiprojekt on

www.tommirent.ee

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis isa ja vanaisa

Sügavad tähed | Lai valik | Eritellimused
Kiviveski OÜ~hauasammas.ee
Tõrva, Veski 11 (õuel)
Tel 517 2577, 763 2253 (õhtuti)
kiviveski@gmail.com
Ohtlike puude langetamine.

du. Välikäimla rent. Tel 525 6254,
Sa andsid, mis sul oli anda, tööd tehes kulus eluniit.
Sa kandsid, mida suutsid kanda, ja läksid ära siit...

Hauaplatside hooldus.
Graveerimine. Kivide restaureerimine.

Tel 505 4983, www.ohtlik.ee

Tel 5690 0444.

tööd. Tel 5689 7147.

HAUASAMBAD
HAUAPLAADID
HAUAPIIRDED
KALMISTUPINGID
JA -VAASID

OÜ VIIMVAL. Tel 5554 8863.

Sauna-ja suitsuahjud, kaminad,
pliidid ja boilerid. Tel 505 4355.
Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu
tasuta. Tel 5383 9215.

RAIMO HELEMETSA

Leinavad pojad peredega.

lahkumise puhul.
Sügav kaastunne.

Ärasaatmine 22. juunil kl 12 Valga Jaani kirikus,
muldasängitamine Toogipalu kalmistule.

vara kustus päike, liiga vara saabus öö.
Liiga vara jätsid maha sõbrad, omaksed ja töö...

Liiga

Perekonnad Mokrik ja Koppel

Raske haiguse järel lahkus meie kallis abikaasa ja isa

VJATŠESLAV MENŠIKOV
08.02.1954-15.06.2017

Leinab abikaasa lastega.

Liiga vara kustus päike,
liiga vara saabus öö.
Liiga vara jätsid maha
omaksed, sõbrad ja töö...

Me südames Sa ikka

elad, jääd mõttes meie keskele...

Ärasaatmine teisipäeval, 20. juunil kl 12 Vene Õigeusu kirikust

(Pargi 1a, Valga, turu juures),
muldasängitamine Tartu tänava kalmistule.

Mälestame leinas kallist venda ja onu
Südamlik kaastunne poegade Raiko ja Elari peredele
ning vendade Kalevi, Olevi ja Väino peredele kalli
RAIMO HELEMETSA

kaotuse puhul.

RAIMO HELEMETSA.

Südamlik kaastunne Raikole ja Elarile peredega.
Kalev, Olev ja Väino peredega

Milvi, Viestur, Toomas ja Valer perega

Südamlik kaastunne
Silvile ja lastele kalli
Sa andsid kõik, mis oli anda,
tööd tehes kulus eluniit...

VJATŠESLAV
MENŠIKOVI
kaotuse puhul.

Mälestame töökat ja alati

Naabrid Hille ja Aare

abivalmis
RAIMO HELEMETSA.

Äkki katkes Sul elulõng,
Temast mälestus me

hinges elab.

Nüüd tühi koduõu ja tuba,

lein raske järele vaid jäi...

hella mälestust me Sinust hoiame...

Tema hääl veel kõrvus kõlab...

Südamlik kaastunne
Siiras

kaastunne Elarile perega
kalli

RAIMO HELEMETS

Südamlik ja siiras kaastunne

RAIMO HELEMETSA

Raikole ja Elarile peredega.

kaotuse puhul.

Jaan ja Kaie

Sirje, Aivar, Anneli
ja Marge peredega

Sel õitsval jaanikuul

Siiras kaastunne
Elarile ja Raikole peredega.

jäi kurvaks koduõu
ja tühjaks tuba...

Aini, Tiiu, Maie, Maret

Carolynale, Chrystinale,
Cristerile, Keilile ja Raikole
kalli vanaisa, äia ja isa

Südamlik kaastunne poegadele
ja vendadele peredega kalli

RAIMO HELEMETSA

RAIMO HELEMETSA

kaotuse puhul.

surma puhul.

Perekonnad Tõnissoo,
Peterson ja vanaema

Viivi ja Kalju peredega

Elu on kui laul
nii habras ta viis,
heliseb hetkeks Ja katkeb siis...
–

Mälestame kallist sugulast ja

avaldame sügavat kaastunnet
kõigile lähedastele

Avaldame kaastunnet Raiko ja
Ükskõik kui palju aastaid

mööda läheb,
alati Sa meeles oled meil...

Elari peredele isa, vanaisa ja äia

RAIMO HELEMETSA

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus...

kaotuse puhul.
Riho, Ardo ja Maksim peredega

Mälestame kallist sõbrannat

Kallist poega, isa ja venda

kaotuse puhul.

Erki, Marek ja Marget
peredega ning Viktor

RAIMO HELEMETSA
kaotuse puhul.
Maie, Lea ja Jaak peredega

Maga

vaikselt, puhka rahus

–

südamed on Sinuga.

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega...
Avaldame kaastunnet
Raiko ja Elari peredele
kalli isa ja vanaisa
RAIMO HELEMETSA

kaotuse puhul.
Maarek perega

EVI PULLERITSU.

NIKOLAI OSSIPOVI

03.05.1973-19.06.2012
mälestavad 5. surma-aastapäeval
ema, tütar Angelina, õde ja vend lastega,
Eevi perega.

RAIMO HELEMETSA

Südamlik kaastunne Kalevile ja
Väinole peredega ning kõigile
lähedastele kalli

Avaldame siirast kaastunnet
Südamlik kaastunne omastele
kalli

lähedastele.

EVI PULLERITSU
kaotuse puhul.
Lõunapiiri Ohvitseride Kogu

Viive, Matti, Margus
ja Maitis peredega

Siiras kaastunne Meelisele,
ja Kaljole peredega
kalli

Merikesele

EVI PULLERITSU
kaotuse puhul.
Kalev ja Silvia

Mälestame head naabrimeest

RAIMO HELEMETSA.
Südamlik kaastunne

lähedastele.
Gunnar, Margit ja Lissa-Anna

||reklaam ||valgamaalane
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Viimane Valgamaalane enne pühi ilmub 22.06,
toimetus ja klienditeenindus on sel päeval suletud
Kuulutusi ja lehetellimusi saab vormistada
valgamaalane.postimees.ee
Esimene leht pärast pühi ilmub 27.06

Soovime Teile ilusat võidupüha!
ostab

Combiwood OÜ otsib oma kollektiivi

puitliistude pahteldajaid-parandajaid.
Väljaõpe kohapeal. Tunnitasu kuni 7,5
Töökoht Valgamaal Helme vallas Möldre külas.
Töö toimub kahes vahetuses E–R (6–14.30 ja 14.30–23).
€.

Info tel 516 8946 või krista@combiwood.ee.

Otsime oma meeskonda

VALMISTOODANGU KOMPLEKTEERIJAT,
kelle põhiline tööülesanne on
kauba väljastamiseks ettevalmistus, komplekteerimine.
Töö on seotud raskuste tõstmisega.
Vajalik eesti keele oskus

Töö sobib sulle, kui:
oled kohusetundlik, kiire ja täpne;
soovid töötada jahedas keskkonnas.

•

•

Töövahetuste algused E–N kell 10, P kell 7, R ja L on puhkepäevad.
Töökoht asub Valgas.
Pakume mõistlikku palka, väljaõpet,
organiseeritud lõunasööki, toredaid ühisüritusi.
Kandideerimiseks saada meile esimesel võimalusel CV märksõnaga ,
,komplekteerija“ e-posti aadressil personal.estonia@atria.com
või too ise kohale aadressil Metsa 19,Valga.
Lisainfo tel 5853 8000.

KUI ON PLAANIS EHITADA,
PÖÖRDU MEIE POOLE!

Viljandi 82c (sissepääs Transpordi tänavalt)

www.valgabetoon.ee
Info ja tellimine 5883 9223, 5898 2445

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis

Prille määrab
optometrist
Annika Peebo.

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

PRILLIPÄEVALE
7. juulil

www.tartumets.ee

AKENDELE
Juunis

SUPERPAK UMISED!

Kehtib, kui
tellite korraga
aknad,
aknalauad,

paigalduse
ja sisepalede

taastamise.

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks

Otsime oma meeskonda

TOOTMISTUUMIDE KORISTAJAT
Töö sobib, kui:
oled kohusetundlik;
Sul on valmisolek töötada vahetustes (algused kell 11, 13.30, 14.30);
on hea tervis.
•

•

•

Töökoht asub Valgas.
Pakume stabiilset töötasu, väljaõpet,
organiseeritud lõunasööki, toredaid ühisüritusi.

(intress 0%)

Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Kaunase pst 25, TARTU
aknaari@city.ee
Tel 736 6886,
www.aknaari.city.ee
501 6158, 5645 2502

Kandideerimiseks saada meile esimesel võimalusel CV märksõnaga
,,koristaja“ e-posti aadressil personal.estonia@atria.com või too ise
kohale aadressil Metsa 19, Valga.
Lisainfo tel 5853 8000.

Valgamaa
Kutseõppekeskus

Valgamaa

2017. AASTA LÕPETAJATE ERILEHT

20. juuni 2017

Kutseõppekeskus

Lugupeetud lõpetajad!

Parim kutsekool on

Kevadel

Valgamaa Kutseõppekeskus

on meie ühiskonnas harjumuspärane ootus

tunnustada

õppeasutuste

lõpetajaid. Nii on see ka tänavu,

mil Valgamaa Kutseõppekeskuse
lõpetab 180 õppurit. Selle ke-

vade teeb erakordseks lõpetajate
nii suur arv, et korraga me kooli
saali ära ei mahu ja toimub kaks
lõpuaktust. Piirideta piirikooli
iseärasuseks on lõpetajad teistest
riikidest: Armeeniast, Gruusiast,
Venemaalt ja Lätist.
Lõpetajate erialade loetelu;

autoplekksepad, hotelliteenindajad, maalrid, pottsepad, logisti-

kud-klienditeenindajad,
sõidukipindade

vitehnikud,

tislerid,

hooldajad-reh-

tegevusjuhendajad,

hooldustöötajad, lapsehoidjad ja

logistikud (inglise keeles)

on heaks

tõenduseks sellele, et Valgamaa

Kutseõppekeskuses saab õppida
edukalt erinevaid erialasid.

Lõpetajad õppisid kas koolipõhises, töökohapõhises või mittestatsionaarses õppes. Kutseõppeliikidest on esindatud nii kut-

sekeskharidus kui ka kutseõpe
kolmandal, neljandal ja viiendal
tasemel. Tähelepanuväärne on see,
et enamik lõpetajaid on kutsekva-

li~ikatsiooni eksami edukalt soori-

HOOLDUSTÖÖTAJA ERIALA

Rühmajuhataja Jane Talvik
Tiiu Nugis
Natalia Bogdanova
Kadri Piller
Meelike Kadai
Mare Pšenitšnaja
Angela Kadak
Annika Randver
Inge Kalluste
Karin Reidla
Külli Kann
Getlin Saar
Sirje Kikas
Anne Siidre
Urve Kivisaar
Kersti Sild
Mi lvi Kolk
Marika Starke
Karin Lepist

Ilma Savi
Thea Timkov
Maret Toop
Viive Troska
Kati Truup

Heli Vaidre

Ivi Viitkin

Cilly Grentsmann
Anna Hivuk
Ülle Jaakson
Enna Karro
Juta Kornel

Anžela Laadre
Lea Labidas
Liisa Liivapuu

Ingrid Lill
Inna Naha

Irina Zeier

Marika Zemskov
Riina Zirk
Maie Veiman
Liivi Vokk
Mariina Õim
Anne Ülper
Aire Jõesoo

Ulvi Kikre
Kadri Kuik
Ulvi Kuik
Elle Kukk
Tiina Kuusik
Anneli Laante
Kaja Lorents
Heli Nõgesmaa
Maire Ormus
Veroonika Puiste
Kersti Rebane
Anne Sulaoja

Eerika Tarkus
Iira Telve
Elle Toom
Kristiina Uisk
Signe Viljak

TEGEVUSJUHENDAJA ERIALA
Rühmajuhataja Jane Talvik
Itta Arak
Natalja Balabko
Raivo Heinrichsen
Kristi Figol
Kerli Kask
Riina Hupponen
Urve Kallak
Ingrid Korberg
Krista Luik
Juhan Käppa
Maarja Lustus
Inga Maiboroda

Kalle Markvart
Liina Mäemees
Enn Mägi
Ivi Niinemets
Aivar Otsman

Kadri Otsman
Erika Perko
Juta Pilt
Aili Soosaar

Aino Laisaar
Kata-Riina Luide
Urmas Murumäe

Heidi Oja-Kalberg
Marina Raid

Peep Raju

Monika Saar
Robert Saareluht
Marika Tali
Maire Teder
Merike Vinter

ja
ennast arendada
tule oma
mugavustsoonist välja! Soovid
taas end noorena tunda, et maailm
–

oleks sinu ees valla.
Tahad uut elukutset omanda-

Ühiskonnateadlased sedastavad, et varasematel aegadel olid
suhted, edu ja elu ise tunduvalt
etteaimatavamad
kui
praegu.
Kogu areng toimus pigem lineaarselt: kool, elukutse ja siis töö.
See süsteem toimis aastaid, paljud
olid edukad ja rahulolevad. Nüüd
toimivad võrgustikud ja valitsevad täiesti uued reeglid. Selline
olukord on tekitanud inimestes

Igor Tšip

Elus

tuleb sageli muudatusi

teha. Tahad liikuda edasi

uues valdkonnas oma jõudu
proovida. Tahtsin abistada inimesi,
kes vajavad abi. Nii sai minust tegevusjuhendaja eriala õpilane. Ära
mõtle vanusele, kui tahad kogeda
suurepärast õpet Valgamaa Kutseõppekeskuses. See on kool, kus
kõige tähtsamaks peetakse õpilase
arengut, isegi kui tema emakeel on
vene keel. Asusin õppima eelarvamuse ja hirmuga kuidas suhtu-

da

ettevõtjate-tööandjate vahel.

Rühmajuhataja
Ahko Ahtijäinen
Nikolai Bõstrov
Navin Kubit

Mirjam Saamo

Soovin kõigile lõpetajatele
jõudu ja mõistust praeguses võrgustunud ja ebakindlas ühiskonnas toimetulekuks.

Niisugune suurepärane
tulemus pole saavutatav ilma
tiheda koostööta kooli õpetajate ja

AUTOPLEKKSEPA ERIALA

Anneli Niidumaa
Tiiu Niidumaa
Urve Niidumaa
Silvi Paluoja
Eda Puusepp
Aime Põder

lalt.

tanud.

LÕPETAJAD

Maia Liiv

ebakindluse. Üldjuhul ollakse harjunud, et on kindel siht või suund
silme ees ja praeguses olukorras
tunnevad paljud ennast ebakind-

ja

–

Margus Ojaots
Valgamaa Kutseõppekeskuse
direktor

HOTELLITEENINDAJA

ERIALA

MÜÜJA ERIALA

Rühmajuhataja Reelika Liivak
Eva Maria Einer
Sulev Kaldmaa
Andra Margus
Anselika Päkk

Kursusejuhatajat ei ole
Keitlyn Reinhold
Eliis Karm
Annaliisa Bettler
Allar Rosenberg
Veiko Leegiste

LOGISTIKU ERIALA

Kristel Pruks

Rühmajuhataja

Rainer Kuutma
Daviti Abuladze

Valeriia Aleksandrova
Vagharshak Khachatryan
Maia Kikava

Kirill Kuvaev
Anton Manukyan

Mikheil Mtchedlishvili
Andrei Trusov
Villem Tsupsman
Khatia Ustalishvili
Sten Vaine

Meri Liis Kirs

MAALRI ERIALA

Rühmajuhataja
Ahko Ahtijäinen
Marika Ilves

LAPSEHOIDJA ERIALA
Rühmajuhataja Jane Talvik
Antonina Kais
Liina Kiviselg
Kristi Kiviste

Sirli Kolomets
Marika Koorits
Kelly Krull
Marilin Kuusik
Anneli Külm
Teele Lillipuu
Tuuli Loorits
Anneli Lumi
Anu Nõgene
Anni Parek

Mailiis Pavgonen
Marve Petersell
Veronika Rauba
Tiiu Saar
Ellen Sang

Sirly Solo

Anastasija Žukovska
Kristiina Teearu
Mairi Tikk
Kaie Timps
Sigrid Toom
Tiina Trussova
Katerina Tsirkova
Tiina Vassiljeva

POTTSEPP-SELLI ERIALA
Rühmajuhataja
Ahko Ahtijäinen
Kaarel Kruuse
Jana Russak
Merike Soots
Rein Talv
Aivar Toomemägi

AUTOTEHNIKU ERIALA
Rühmajuhataja
Ahko Ahtijäinen
Lembit Nielson
Sander Tsvetkov

Olen

logistika eriala kolmanda
ja tänu proggrammile Erasmus+ oli mul

kursuse õpilane

suurepärane võimalus sooritada
oma viimane praktika Inglismaal.

Minu praktikabaas oli ettevõte The
Recycled Assets Company ja praktika kestis selle aasta 6. märtsist 5.
maini. Praktikat juhendas ettevõtte
juhataja Andrew Jamision. Kokku
töötab selles ~irmas kümme töötajat. Ettevõte tegeleb kontorite
ümberpaigutamisega, kaupade ladustamisega, prügiveoga, katkise
mööbli ja tehnika taastamisega.
Ettevõte teeb tööd selle nimel, et
olla sammuke lähemal paremale
tulevikule.
Praktika sooritamine Inglis-

Oskuste

aasta suurüritus
Noor Meister 2017 toimus

4.-5. mail Tallinnas Eesti

Näituste

messikeskuses.

Noor

kult Inglismaa

eriala

–

mine kindlasti

mind aitasid ja minusse uskusid!
Tegevusjuhendaja eriala õpilane
Natalja Balabko

töö-

ja elamiskul-

tuuriga. Seal töötamine ja elamine

oli teistmoodi, kuid sellega harjumine sujus mul üsna kiirelt.
Sain juurde väga palju kogemusi,
enesekindlust ja veendumuse,
et olen õppinud enda jaoks õiget
asja. Töökultuur erineb üsna palju
Eesti töökultuurist. Inglismaal
väärtustatakse minu arvates nii

töötajat kui ka tööd kõrgemalt.
Siinkohal tänan kooli selle võimaluse eest ja olen tänulik, et nad
on teinud koostööd oma partne-

ritega ning kirjutanud suurepäraseid projekte.
Soovitan kõigil inimestel, kellel avaneb elus selline võimalus,

kindlasti seda kasutada.
England rocks the world!
Sander Rebane

Kutsemeistrivõistluseks hakkavad õpetajad õpilasi ette valmistama juba sügisel. Oma oskusi ja kindlat kätt saab veel enne

Meister on erialasid koondav

võistlustulle minekut proovida

üleriigiline

koolisisestel kutsemeistrivõistlus-

kutsemeistrivõistlus,
mille eesmärk on tutvustada ja
populariseerida kutseõppealasid
ja anda võimalus noortele oma oskuste võrdlemiseks. Nii nagu eel-

mistelgi kordadel, toimusid suurüritusel

kutsemeistrivõistlused,

tutvustasid

õppimisvõimalusi
ja külastajad said kätt proovida

kutsekoolid

Rühmajuhataja
Ahko Ahtijäinen
Oleg Kovaltšuk
Gleb Kudrjavtsev
Andres Kulikovski

Õpitu andis mulle palju uusi teadmisi nii õpitud eriala kohta kui ka

ja

õppima just Valgamaa Kutseõppekeskusesse! See on lihtsalt parim
kool! Tänan südamest kursusejuhataja Jane Talvikut ja kõiki teisi
õpetajaid, kaasõpilasi ja kõiki, kes

Parimad logistikud ja hooldustöötajad
tulevad Valgamaa Kutseõppekeskusest

kutseharidusmessil
SÕIDUKITE
PINDADE HOOLDAJAREHVITEHNIKU ERIALA

Õpetajad ja

kooli

Välispraktika Inglismaal

TISLERI ERIALA

Maikel Villemson

suure entusiasmiga.

minu enese arengu seisukohalt.
Ma nautisin kooliaega!
Hea õpilane, kes sa veel valid

See elamus, mis ma sealt sain, oli
väga võimas. Tutvusime põhjali-

Ats Püvi

edukalt! Mitte küll raskusteta, kuid

juhataja Jane Talvikult toetavaid
sõnu hirm oli korraga kadunud.
Õpetajate jaoks ei olnud kunagi

maal oli suurepärane kogemus.

Rühmajuhataja
Ahko Ahtijäinen

veel

kursusekaaslased toetasid mind.

Liisa Trašanov

Viljar Veski

asju

selgemaks rääkida. Läbisin õppe

takse eesti keelt mitte emakeelena
rääkivasse õppurisse? Aga juba
esimesel koolipäeval sain kursuse–

LOGISTIKA KLIENDITEENINDAJA ERIALA
Lissa-Anna Lender
Rühmajuhataja
Aleksandra Lvova
Sirje Laanmäe
Alina Dance
Janeli Millestorf
Eve Engelbrecht
Anna-Maria Nugis
Malle Hark
Eike-Eleen Park
Kerda Juhkov
Angelina Pruks
Geirin Järve
Helin Puusepp
Agnes Kindma
Sälly Pärli
Adrian Kruusamägi
Laura Raudsik
Janar Kurvits
Sander Rebane
Cäthrine Kõvask
Birje Solätte
Kadri Leht
Veronika Zelca

raske mulle vene keeles

töötubades. Suursündmusel Noor

Meister 2017 toimusidkutsevõistlused 31 võistlusalal ning sellest

võttis osa u 400 õpilast. Aastaaastalt on Noore Meistri võistlus-

erialade hulk suurenenud ning
kasvanud on ka koolide ja külasta-

jate osalemise aktiivsus.

tel. Valgamaa Kutseõppekeskust
esindasid sel aastal logistika, hool-

dustöötaja ja mööblitisleri eriala
õpilased. Kahe päeva jooksul pidid
õpilased ülesannete lahendamisel
oskusi ja teadmisi näitama. Tisleri
eriala õpilastel tuli piiratud aja
jooksul valmistada väga keerulise
konstruktsiooniga riiul. Logistikud näitasid teadmisi teoorias,
võtsid kaupu vastu ja sooritasid
vigursõitu. Hooldustöötajad näitasid teadmisi ravimiõpetuses ja
lahendasid praktilisi patsiendi
abistamise situatsioone. Õpilasi
toetasid ja elasid kaasa nende
juhendajad Sirje Laanmäe, Vidrik

Ugur ja Jane Talvik. Hea koostöö
õpilastega tagas suurepärased

tulemused.

Noorel Meistril 2017
saavutas

I koha
Therese Evert

–

logistika eriala

II koha
Veroonika Puiste

–

hooldustöötaja eriala
Palju õnne õpilastele ja nende

juhendajatele!

Jane Talvik
Tervise valdkonna juhtõpetaja
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Autoplekksepad

Valgamaa

Kutseõppekesku-

õpilastega arvestavad õpetajad.

Lisaks sellele meeldisid meile
väga igasugused õppetöövälised

tegevused projektide raames, spordipäevad jakoolisisesed võistlused.
Samuti oli väga huvitav õppida
uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi kasutades ja digivahendeid

Kutseõppekeskus

Tegevusjuhendajad
Aino, Urmas, Erika, Marina, Itta, Maire, Robert, Aili, Aivar, Peep, Kadri, Heidi, Monika, Inga,
Riina, Urve, Ivi

Vasakult: Nikolai Bõstrov, Igor Tšip, kursusejuhataja Ahko Ahtijäinen ja Navin Kubit

sest jäävad meile helgelt
meelde vastutulelikud ja

£ Valgamaa

LÕPETAJATE ERILEHT

Täname kõiki õpetajaid, kes
meie õpetamisse aega on investeerinud ja meisse meelekindlust
sisendanud.
AP14

kaasates.

Hooldustöötajad

Ja

ongi

see üheksa kuud läbi

saanud.

Jäänud on veel prakti-

ka- ja tegevusplaani kaitsmine
ja olemegi paberitega tegevusjuhendajad. Sügisel alustades oli
kõigil oma mätas, mille otsast me
asjadele vaatasime ja maailma
nägime.
Kuid nüüd, lõpetajana on neist
väikestest isiklikest mätastest
saanud üks SUUR, mille peal me
kõik oleme. Mõnus oli see, et õpe

tuli meile koju kätte, saime teha
praktika ja lahendada praktilisi
situatsioone töökohal tuttava ja
toetava praktikajuhendaja käe all.
Lisaks aitas kooliskäimine töörutiini lõhkuda, tekkis uusi tutvusi ja
teadmine, et midagi juurde õppida
pole kunagi liiga hilja.
Töötame erinevatel ametikohtadel, meil on erinevad kogemused, kuid siiski oleme seotud

gune kirju seltskond rikastas kursust ja annab edaspidiseks jõudu
ja teadmise, et me pingutame

samamoodi samade asjade kallal.
Eriliselt päikseliseks, heatahtlija toetavaks inimeseks peame
oma kursusejuhataja Jane Talvikut!
Suur tänu talle kõige hea eest!

kuks

Kadri ja Heidi

erivajadustega inimestega. Niisu-

Logistika klienditeenindajad

Aire, Ulvi K., Kadri, Ulvi K., Elle K.,
Eerika, Iira, Elle T Kristiina, Signe

Tiina,

Anneli, Kaja, Maire, Veroonika, Kersti, Anne,

.,

Ikka hoolides
Aeg

muutus laiemaks ja sai veeta tore-

Kõigile

ühepalju,
kakskümmend neli tundi ööpäevas. Sageli kurdame
aega on
vähe, see on justkui liiv peopesas
ükskõik, kuidas ei hoiaks, ikka

daid tunde meeldivas seltskonnas.
Eerika
minu jaoks oli see
kooliaeg huvitav ja põnev. Algul mõtlesin küll, et mis õppija
ma olen, aga nüüd, kui see kõik

voolab ära.

on seljataha jäänud, tunnen, et

on

antud

–

–

Et elust osa saada, tuleb sel-

leks aega võtta. Aeg perega, aeg
sõpradega, tööaeg, aeg iseendale.
Nii otsustasid kaheksateist
naist Viljandimaa hooldeasutustest, et võtavad aega õppimiseks.
Kaks aastat on möödunud linnu-

lennul.

Missuguseid

mõtteid

ja

emotsioone see meis esile tõi?
Elle

mulle on sellel kursusel õppimine andnud töös uusi
teadmisi. Palju häid sõpru, kellega
on

–

hea edaspidi kokkutulekuid

–

koolist oli väga palju kasu. Loomulikult saime häid emotsioone, uusi
tutvusi ja sõpru. Ootasin igat esmaspäeva. Suur aitäh õpetajatele.
Maire oli lihtsalt väga tore.
–

Veroonika

Heli

–

olen saanud teadmisi,

kuidas tööd paremini teha ja muidugi tutvusin uute ja toredate

inimestega.
nautisin seda aega
Signe
väga-väga. See kursus tegi mind
targemaks ja julgemaks. Tutvusin
väga toredate inimestega, kel–

oli ülimalt lahe

õpetajatele.
sain juurde uusi toredaid tuttavaid ning uusi teadmisi

Ulvi

teada, kui toredad ja

meeldivad õpetajad on Valgamaa
Kutseõppekeskuses, eriti meie
õpetaja Jane. Sain kinnitust, et õppida on väga tore.
Kersti oli väga tore aeg. Sain
–

Sain selgeks, et kõigil on oma arvamus ja las nii ollagi. Sain teada

targemaks ja kolleegidega oli tore
väljaspool tööd koos olla. Erilised õpetajad, suurepärane aeg,
läheksin tagasi õppima, samade
kaaslaste ja samade õpetajatega.
Kristiina– ammu pole saanud

palju

õpetlikku ergonoomikast,

koolis käia. Sain kokku toredate

seadustest; kuidas hoolida endast

ja lõbusate inimestega. Tore oli
töökaaslastega väljaspool tööd
koos olla. Väga meeldis õpetaja
Jane elu parim õpetaja. Läheks
sama seltskonnaga uuele kursusele edasi õppima, oli nii tore.

lega hea meelega koos töötaksin.

ja teistest. Suurepärane kursus ja

suurepärased kursusekaaslased.
Võiks kas või kohe õppima asuda.

Ulvi– oli huvitav.
Anneli

–

see minu elus väga

huvitav ja tore aeg. Silmaring

vaid. Aitäh!
Tiina– sain juurde enesekind-

lust, tekkis tahe õppida. Hea seltskond, uued tuttavad.
Tõesti, tõesti! Aeg läks ruttu.

Oli põnev

ja lõbus, väga positiivne

kogemus kõigile. Vahel oli mõni
asi arusaamatu, eriti kui riigi seadusi lahti harutasime. Õppima

asudes tuli kokku kaheksateist
võõrast inimest, lõpetades oleks

meid justkui kokku liimitud. Kuulsime aeg ajalt: „Mis eriline kursus

teil on?”
Mis meiega
toimus?

selle aja jooksul

Õppisime tundma iseennast,

–

ja oskusi. Sain

pidada.

–

üle pika aja jälle koolis käia. Sain
palju häid emotsioone ja erialaseid oskusi juurde. Koolikaaslased
on kõik väga ägedad naised ja
kahju on lõpetada. Kordaks iga
kell! Suur-suur tänu ka meie

Elle– eriti meeldis psühholoogia ja suures koguses häid tutta-

oma võimekust, kursusekaaslasi.

Olema kannatlikumad
tumad

ja avaning jagama rõõme ja

muresid. See oli koos õppimine,
kokku
kasvamine ja tegutsemine eesmärgi nimel. Üksteisele
kaasaelamine,
ja teineteisele
teineteise aitamine, julgustamine,
toetamine;
sünnipäevalaulude
laulmine.

Aastal

2014

saabusime

Oleme rõõmsad, täname oma
õpetajaid. Nagu nad ise ütlesid,
et koos meiega õpivad ka nemad.

Valgamaa Kutseõppekeskusesse, et omandada
logistiku-klienditeenindaja kutse.
Alustas 31 õpilast, kuid nüüdseks on meid 23, neist 3 on meie

Kõigile teistele soovime, et vii-

ainukesed tõsised härrad, kes

mane koolikell oleks kõigi vastu

likuust lähevad ajateenistusse.
Need 3 aastat, mis me oleme
siin koos õppinud, on läinud kii-

Kursus

SH16/2tV lõpetas.

kõik

juu-

Me ei ole olnud õpetajatele
just kõige paremad õpilased,
kuid iga õpetaja teab, et oskame
vähemalt igas tunnis huumorit
teha.
Täname teid kõiki, et te siiski
suutsite meid välja kannatada.
Eriline tänu meie imelisele ja

Viljandi hooldustöötajate

relt, oleme omandanud palju tead-

õpperühma nimel

misi nii praktikal olles kui ka koo-

rühmajuhendajale
Sirje Laanmäele, kes on alati olnud
valmis meile toeks, nõuandjaks ja
vajadusel ka parimaks sõbraks

lis teoorialoenguid kuulates.

olema.

hell.

–

Tänan teid kõiki.

Alina Dance, Eve Engelbrecht, Malle Hark, Kerda Juhkov, Geirin Järve, Agnes Kindma,
Anna Ivanova, Janar Kurvits, Cäthrine Kõvask, Kadri Leht, Lissa-Anna Lender, Aleksandra Lvova,
Janeli Millestorf, Anna-Maria Nugis, Eike-Eleen Park, Angelina Pruks, Helin Puusepp, Sälly Pärli,
Laura Raudsik, Sander Rebane, Birje Solätte, Veronika Zelca

Anne Sulaoja

nooruslikule

Tänu rühmajuhendaja

pingu-

tustele olemegi lõpusirgele jõudnud. Meie klass on igati omapäraseid inimesi täis, kõigil on häid ja

halbu külgi, kuid ühtselt oleme
kõige vastu võidelnud, et saada
parematel tingimustel õppida.
Tulevastel õpilastel soovitame
ilusti koolis käia, sest siis on kodus
vähem koolitöid teha.
Parimate soovidega

LKT-14 õpilased

Valgamaa
lil Kutseõppekeskus

LÕPETAJATE
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ERILEHT

Tislerid

Logistikud

2014.

a septembril kooli as-

tudes olid meie teadmised

puidust

väga tagasihoidli-

kud. Õppetöö käigus omandasime
uusi teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.

Nagu elus ikka, tekkis takistusi, mille taha mõned meie kursuse
õpilased takerdusid. Väikesest
grupist jäi alles kaks töökat tis-

lerit.

Kahekesi

istumine vajas

erialatundides
harjumist, kuid

praktikatundides oli see eeliseks.
Lisaks kooli- javälispraktikale

oli ühel meist võimalik esindada
Valgamaa Kutseõppekeskust kut-

semeistrivõistlustel Parim Mööblitisler 2016 ja Noor Meister 2017,
kus saavutati häid tulemusi. Nüüd
teame, et mida Juku ei õpi, seda
Juhan ei tea. Soovime mõlemad
ennast puiduvaldkonnas

aren-

dada ning panna teadmised ja
oskused proovile.
Täname nelja kursusejuhendajat, kes on meile alati abiks olnud.
Järgnevateks aastateks soovime
õpetajatele palju kannatust ning

Vasakult:
kursusejuhataja Ahko Ahtijäinen, Maikel Villemson ja Ats Püvi

õpilastele jõudu ja jaksu.

Vasakult: Kirill Kuvaev, Mikheil Mtchedlishvili, Valeriia Aleksandrova, põhiõpetaja Ulrika Hurt,
Vagharshak Khachatryan, Andrei Trusov, Maia Kikava, Daviti Abuladze ja Anton Manukyan

Logistikuid õppis mitmest riigist

Tegevusjuhendajad

Tänavu

lõpetavas logistikute

rahvusvahelises
mas

Natalja, Raivo, Kerli, Maarja, Merike, Juta, Liina, Krista, Kalle, Enn, Juhan

õpperüh-

LGE15 oli õpilasi lähe-

malt ja kaugemalt. Peale Eesti ja
Läti tuldi logistikat õppima ka
Pihkva linnast ning üsna kaugelt,
Gruusiast ja Armeeniast. Õpe oli
kaheaastane, ingliskeelne ja kesk-

kooli järgne ning vastas Euroopa 5.
kvali~ikatsioonitaseme nõuetele.
Kui riiklik kvali~ikatsioonieksam
ja lõputöö kaitsmine õnnestub

kõigil, on lõpetajaid kolmteist.
Teoreetiline õpe toimus rah-

vusvahelistel logistikutel peamiselt Valgas, kuid mõlemal õp-

peaastal

olid

mitmenädalased

sessioonidka Tallinna Tehnikaüli-

aastal külastati Hannoveri ja tä-

koolis sealsete kõrgetasemeliste

navu

spetsialistide

logistikamessi.

juhendamisel.

Põhiõpetaja oli TTÜ doktorant
Ulrika Hurt, rahvusvahelist kompetentsi pakkusid Marta Edite
Ozola ja Tartu Ülikooli õppejõud
Agne Kalson.
Veerandi õppeajast hõlmas
praktika ettevõtetes. Peale Valga
linna ja maakonna olid meie logistikaõpilased praktikal Tallinna
ja Tartu ettevõtetes ning mõned
päris kaugel välismaal Riias, Peterburis ja Gruusias Batumi linnas. Huvitavad olid õppekülas-

tused Saksamaale, kus möödunud

Müncheni

rahvusvahelist

LGE15 kaks õpilast Villem
Tsupsman ja Anton Manukyan

osalesid ka Vilniuses toimunud

rahvusvahelisel
kutsekoolide
logistika kutsevõistlustel, kus
saavutasid märkimisväärse teise
koha.

Kutsevõistluse kokkuvõtteks
ütles Villem Tsupsman: „Valgamaa

Kutseõppekeskuses saadud rahlogistika kogemus
ja selle omandamine inglise keeles on mulle andnud väga hea
vusvahelise

ettevalmistuse edasiseks eluks.“

Lapsehoidjad
Kutse omandamine töökohas

Siin

me nüüd oleme tegevus-

juhendajate TEG16/tV2 õpperühmast. Töötame juba
kõik tegevusjuhendajana, kuid

omandada veel töötamise ja pere
kõrvalt kvali~ikatsioon on juba
töötavale inimesele suurepärane
võimalus.
Õppida on vajalik, sest valdkond, kus töötame, muutub
tänapäeva maailmas väga kiiresti.

Klientide

paremaks

teeninda-

mõistmiseks ja nende
toetamiseks on aga vaja teadmisi!
Tänu tänapäeva moodsale õppe-

miseks,

vormile töökohapõhisele õppele
–

–

saab omandada kutse ja sooritada

praktika töökohas: õppida ja teha
praktika oma töökohas vajalikes
tingimustes ning oma juhendajate
ja tegelike klientidega. Lisaks on
see võimalus kohe koolis õpitu

praktikas rakendada. Parim viis
õppimiseks!
Täname tööandjaid ja praktikajuhendajaid!
Täname oma õpperühma kursusejuhataja Jane Talvikut.

Tänu teile suutsime edukalt

kursuse läbida!

Õpperühma TEG16/tV2 nimel

Juta Pilt

Maalrid
Vasakult: kursusejuhataja Ahko Ahtijäinen, Aimar Soots, Viljar Veski, Liisa Trašanov ja Marika Ilves

Antonina, Liina, Kristi, Sirli, Marika, Kelly, Marilin, Anneli K, Tuuli, Anu, Mailiis, Marve,
Veronika, Tiiu, Ellen, Sirly, Kristiina, Mairi, Kaie, Sigrid, Tiina T, Tiina V, Anastasija, Triin

Kvali~itseeritud lapsehoidjad

1 septembril

Oleme

esimene grupp, kes

Valgamaa Kutseõppekeskuses maalri eriala.
Suurest grupist on alles vaid neli
õppijat. Meie erialal olid põhilised
siseviimistlus- ja maalritööd.
läbis

Õppetöö oli huvitav ja arendav, omandasime palju uusi tead-

seeksamil ja siis saame vapralt
tööellu astuda.

misi ja oskusi. Lisaks tehakse
ettevõttes erialane praktika. Nüüd
on oskused omandatud, ees ootab
veel nende demonstratsioon kut-

Soovime õpetajatele jõudu ja
jaksu ka edaspidi kõigi õpilastega
sama palju vaeva näha!

2016. aastal võeti
Valgamaa Kutseõppekeskuses lapsehoidja erialale
vastu 28 õpilast. Õppeaasta läks
käima väga kirju seltskonnaga.
Õpilased olid kokku tulnud üle
Eesti, neist noorim 20aastane ja
kõige vanem 60ndates aastates.
Eriala võlu seisnes selles, et
õppimine on tasuta, eriala on võimalik omandada kaugõppes nii
töökohakui ka pere kõrvalt. Õppejõud jagasid lisaks teooriale palju
praktilisi näiteid ja elulisi kogemusi, mis andsid kursusele võimaluse
aruteludeks ja grupitöödeks, elukogemuste saamiseks ja silmaringi laienemiseks. Õppekäikudel
külastati erialaseid asutusi. Valik-

ainetega õpiti lisaks erialale ka

iseend rohkem tundma, samuti
tekkisid uued tugevad sõprus-

suhted ja põnevad ideed edaspidiseks. Lisaks erialastele teadmistele sai sooritada ka praktikat
endale sobivas praktikakohas riiklikes õppeasutustes. Praktikakoha
leidmisel on kool abiks, kui õpilasel peaks takistusi tekkima.
Eriala

omandades suurenes

enesekindlus, seostamise oskus,

teadmiste ja lapsehoidja eriala
kutsetunnistusega on töömaastik
ja edasiõppimise võimalused suu-

remad.
Täname toredaid ja avameel-

seid erialaõpetajaid: Jaanika Kästi,

Janika Ploomi, Õie Kiisi, Eve Ilissoni, Terje Treud, Iina Kalbrit ja
Marek Mekki, kes aitasid meil erialast kogemuste pagasit teadmiste
ja elukogemustega rikkalikult
täienda.

eneseteostuse tahe, motivatsioon

sel alal tööd teha, alustada või
jätkata, tutvusringkond,

suhtumine-käitumine.
arenes

enesekriitilisus,

teadlik
Õpilastel

Südamlikud

tänud

toetavale kursusejuhatajale

Talvikule!

alati

Jane

enese-

analüüsi oskus, meeskonnavaim ja
koostööoskus. Selliste täienenud

Lapsehoidjate õpperühma nimel
Sirly Solo
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Hooldustöötajad

Tsirguliina müüjad

Cilly, Anna, Ülle, Enna, Juta, Anžela, Lea, Liisa, Ingrid, Inna, Tiiu, Kadri, Mare, Annika, Karin,
Getlin, Anne, Kersti, Marika S., Maie, Liivi, Irina, Marika Z., Riina, Mariina

Keitlyn Reinhold, Eliis Karm, Annaliisa Bettler, Allar Rosenberg,
Veiko Leegiste, Meri Liis Kirs, Kristel Pruks

Inimene õpib kogu elu

Tsirguli na

Valgamaa

Suur tänu peredele, kes olid
meie õppeperioodi jooksul toetavad, kannatlikud ja mõistvad!

nud järjepidevalt 2005. aastast,
kui 10. klassi õpilased hakkasid
ühel päeval nädalas laomajanduse

Annaliisa: „Kutsekoolis õppimine andis mulle juurde enesekindlust ja aitas arendada suht-

erialal õppima. Aastaid hiljem jät-

lemisoskust.

Hooldustöötajate

kati õpilaste ettevalmistust müüja

peab

erialal.

suhtleja. Just niisuguseid omadusi

Tänavu, 2017. aastal, lõpeb senine kutseõppe koostöö. Täname
Valgamaa
Kutseõppekeskuse
juhtkonda ja õpetajaid pikaajalise
koostöö eest.

sain õppides arendada. Oli väga

on

üks

Kutseõppekeskus
tugevamaid ja

juhataja Jane, ja teid, armsad
õpetajad

kandvamaid sambaid hool-

–

kõigi praeguste rõõm-

Arvan, et meie 26 rõõmsat naist
hakkab suurt puudust tundma
Olime

Keskkooli ja ValKutseõppekeskuse

vaheline koostöö on kest-

sanäoliste lõpetajate nimel!

dustöötajate väljaõpetamisel.
reedestest koolipäevadest.

Täname Sind, hea kursuse-

gamaa

SH16/2tH õpperühma nimel

Täname tööandjaid, kes võimaldasid meil koolis käia!

Marika Zemskov

ühtne ja väga kokkuhoidev kursus.

Hotelliteenindajad
Sulev Kaldmaa, Adriana Nõmm, Andra Margus, Anselika Päkk, Eva Maria Einer, Kelly Ivanov

Keskkooli

Tsirguliina

12.

klassi õpilased on väga rahul või-

maluse eest ka kutset omandada.

olema

Keitlyn:

Veiko: „Kutsekoolis õppimine

andis kogemusi ja tegi mind jul-

julge ja meeldiv

gemaks. Tänu praktikale sain esi-

„Kutsekoolis

andis

kus kasulik olla.“

Klienditeenindaja

huvitav kogemus.“
pimine

tööst, õppisin kaupa põhjalikult
tundma. Keskharidusele lisaks
sain
müüja-klienditeenindaja
kvali~ikatsiooni, mis võib tulevi-

mese töökogemuse.“
Kristel: „Kutsekoolis õppimine

andis mulle juurde palju uusi
õp-

mulle teadmisi

kaubandusest jaklienditeenindaja

teadmisi inimestega suhtlemisel.
Samuti sain juurde julgust ja praktilisi oskusi.“

2017. aasta Eesti parim
väikeettevõttest praktikakoht
on restoran Mr. Jakob

Eesti

Tööandjate Keskliidu

korraldataval
konkursil
„Parim praktikakoht 2017”
võitis parima väikeettevõttest

praktikakoha tiitli Naudingumaitse OÜ ehk restoran Mr. Jakob.
Restoran Mr. Jakob on Otepää
Gol~ikeskuses

tegutsev

naudin-

guid ja maitseid täis restoran ning

Alustasime
aasta

õpinguid 2016.

septembris.

Meie

kursusele tuli kokku

12

erinevat isiksust. Selle õppeaasta

jooksul saime palju uusi teadmisi, head praktikakogemust ja
oma kursusekaaslasi paremini
tundma.

Teekonna lõpus on meid alles
vaid kuus. Oleme kõikidele oma

õpetajatele nende kannatlikkuse
ja õpetussõnade eest tänulikud.

võlu lisab kindlasti maaliline loodus selle ümber. Restorani hing ja
hõng on kahe loomingulise koka
kätetöö. Nii Jorma Riivald kui ka
Maanu Tafenau on suure südame

ja veelgi suurema missioonitundega peakokad, kel silmis sära ja

kätes töötahe.
Parimaks

Potsepp-sellid

väikeettevõtteks

valitud Naudingumaitse OÜ väike
kollektiiv leiab põhitöö kõrvalt
aega võtta praktikale koka eriala
praktikante. Noored peakokad

panustavad
sellega töötajate
järelkasvu koolitamisse ja võimaldavad nii õpilastele suurepärase
kogemuse. Peakokkade sõnutsi

võib kokaks saada igaüks, kel vaid
tahet jätkub. Kui inimene on pü-

hendunud ja tal on soov kuhugi
jõuda, siis on

Jorma ja Maanu

nõus

neid igati toetama. Nad on tõelised
oma ala fännid ja panustavad selle
täiustamisse sada protsenti.

Vasakult: kursusejuhataja Ahko Ahtijäinen, Kaarel Kruuse, Lauri Saar,
ana Russak, õpetaja Paul Pääso, Merike Soots, Rein Talv ja Aivar Toomemägi
alustas õpinguid 16
lõbusat pottsepp-selli. Käisime
läbi nii tulest kui veest.
Saime palju uusi teadmisi ja

Jaanuaris

mist. Kursuse jooksul saadi teada,
kes tahab käia pottsepa käänulist
teed, kes mitte.
Kõik kursusekaaslased olid

Lõpusirgele

praktilisi oskusi. Kursusel jätkus

tublid ja hakkajad, noored ja

kuse eest, nende õpetussõnad jää-

nii nalja kui ka kõva ajude ragista-

vanemad, alustajad ja lõpetajad.

vad meid pottseparadadel saatma.

jõuti

seitsmekesi,

~inišeeriti viiekesi.

Tahame tänada oma õpetajaid
ja kursusejuhendajaid kannatlik-

Mr. Jakobi restorani saavad
praktikale vaid tublimad, sest eelkõige hindavad peakokad just
praktikandi püüdlikkust ja tahet
kuhugi jõuda. Praktikale minnes
peab õpilane läbima kogu protsessi, mis töölegi asudes. Alustuseks saadetakse CV, millele
järgneb vestlus ning ettevõtte tutvustus. Kui pärast vestluse lõppu
nähakse tulevikku koostööl, siis
see võimalus ka antakse. Kuna
tegemist on väikeettevõttega, siis
on praktikajuhendajad peakokad
ise, mis tähendab, et allahindlust

praktikandile ei teha milleski.
Kliendi peal ei katseta nad ise ja
ei luba seda ka praktikandil teha.
Tähelepanu väärib asjaolu, et
peakokad eelistavad igal võimalusel toetada kohalikku kultuuri ja

on Mr. Jakobi peakokad nüüdseks
suutnud
koos koostööpartneritega avada veel restoran Vidriku
Sangastes, Elsa kohviku Otepääl ja

sellega seonduvat: igal võimalusel

nud ja viib kindlasti ka edaspidi

kasutatakse toitude valmistamisel
kodumaist toorainet ja kohalike
põllumeeste saadusi.
Mr. Jakobi peakokad on ise
suured grillimeistrid ning nad ei
pea paljuks selles vallas ka praktikante harida. Grillipisiku eest on

meeskonna

nad tänulikud suurtele kokkadele

tammed.

Vaksali kohviku Tartus.
saavutusteni on vii-

Suurte

suur kirg kokatöö
vastu. Jormat ja Maanut ei heiduta ükski väljakutse ja see teebki

nende tegevuse eriti tänuväärseks.
Peakokad

pingutavad

selle

ni-

mel, et väikestest armsatest tõrudest kasvaksid

suured tugevad

Rainer Härmile ja Rain Käärstile,

kes jubakooliajal nende eeskujuks
said.

Üheks

suuremaks

saavu-

tuseks Mr. Jakobi ajaloos peavad
meistrid osalemist Eesti Barbecue Assotsiatsiooni korraldatud
võistlusel „Suur sigadus 2015“,
kus viiest võimalikust kategooriast võidetigi kõik viis. Siiani on
nende tiim ainuke, kes sellise saavutusega ühel võistlusel hakkama

on saanud. Lisaks on restoran
viis aastat järjest
parima restorani
seas. Loominguliste inimestena

Mr.

Jakob juba

olnud 50 Eesti

Mr. Jakobi restoran on oma
loo ja inimestega ainulaadne
koht, kus igale külalisele on
elamus garanteeritud.

Tiitlite saamine on neile
tunnustus selle eest, et
järelikult tehakse õiget asja.
Ja seda on märgatud.
Kärt Kuvvas-Mekk

õppekorraldusspetsialist

