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Valga valla aasta isa Ruudi Leht on
kuldsete kätega mees
16. novembril kuulutati
Valga Jaani kirikus toimunud
tänuüritusel esmakordselt välja
Valga valla aasta isa ja tunnustati
esitatud nominente. Austusväärse
tiitli pälvis 75-aastane kolme
lapse isa ja nelja lapselapse
vanaisa Ruudi Leht, kelle esitasid
nominendiks tema tütred.
Kandidaadi valis nominentide
hulgast välja seitsmeliikmeline
komisjon.
Ruudi Leht on elupõline valgamaalane, kes
sündis, kasvas ja veetis koolipõlve Hummulis. Terve oma elu mehhanisaatorina töötanud
mees peab praegu pensionipõlve ja elab koos
abikaasaga Valga valla Paju külas Kingu talus,
mille nad ühiselt on üles ehitanud ja kauniks
maakoduks kujundanud. Ruudi on kuldsete
kätega mees, kellele ükski töö pole võõras.
„Pole asja, mida isa teha ei oskaks. Meie isa
on nii oma lastele kui lastelastele alati nõu ja
jõuga abiks olnud ning eluks vajalikke õpetusi
ja oskusi jaganud. Kuigi vahel on ta ka karm
ja otsekohene, on ta meile heaks eeskujuks
oma praktilise meele, tehniliste oskuste, töökuse ja õiglusega. Oma kätega ehitatud kodu
on koht, kus meid alati oodatakse ja kust me
omale tuge ja elamiseks jõudu ammutame,“
isaloomustas tütar Arle oma isa.
Pensionile jäädes hakkas Ruudi huvi
tundma mesinduse vastu ja otsustas ennast
selles vallas harida. Nüüd toimetabki ta juba
hulk aastaid oma mesilindudega ning on
hobiga väga rahul. Koos abikaasaga on nad
terve elu põhitöö kõrvalt ka loomi pidanud
ja põldu harinud. „Minu vanemad on alati
enamiku toiduks vajaliku ise kasvatanud
ning väga oluliseks pidanud oma majapidamist. Kuigi oleme neile öelnud, et hakake juba
vanaduspõlve nautima, harib isa siiani põldu
ja koos emaga kasvatakse kartulit, porgandit ja muud aiakraami - ikka selleks, et kodu
külastavatele lastele ja lastelastele pakkuda
kodust toitu ning varustada nendegi peresid
kõige vajalikuga,“ rääkis tütar Liia.
Järeltulijad hindavad Ruudi loomuomadusi ja maalähedast elulaadi. „Minu suurte ja
soojade kallistustega vanaisa võib esmapilgul
paista veidi kärsitu, kuid tegelikult on ta väga
sooja südamega, heatahtlik inimene. Tänu
vanaisale ja vanaemale on mul alati hubane

Valga valla aasta isa Ruudi Leht ja tütretütar Elise.
koht, kuhu minna, ning alati on ootamas
hõrgutavad ja maitsvad toidud ning kelder
on ääreni täis head ja paremat. Leian, et ka
minu elukutsevalikut, õppida veterinaarmeditsiini, on tugevalt mõjutanud lapsepõlv,
mil ma kõik oma suved vanavanemate juures
veetsin ja loomadega kokku puutusin. Olen
ääretult tänulik, et mul oli võimalus kasvada
maal, mängida murul ja ka poris,“ sõnas tütretütar Elise.
Oma karusel moel armastab Ruudi Leht
oma abikaasat, lapsi ja lapselapsi väga. „Ta on
meie kõigi suur eeskuju. Ta on meile õpetanud

elus ära tundma õiget ja valet, tööarmastust
ja austust teiste inimeste vastu. Just tema on
meile öelnud, et elus tuleb ise hakkama saada
ja oma tegude eest tuleb igaühel ise vastutada,“
rääkis oma vanaisast tütretütar Anete. Lapsed
ja lapselapsed olid ühiselt arvamusel, et nende
isa ja vanaisa on maailma parim.
Valga valla aasta isa kandidaatide hulgas oli
peale Ruudi Lehe veel kolme lapse isa ja nelja
lapselapse vanaisa, politseiametnik Avo Allik
Õruste külast; kahe lapse isa Kaspar Murumets
Rebasemõisa külast, kolme lapse isa Rein Kukk
Koobassaare külast; kahe lapse isa Valev Sisov

Lüllemäe külast ning kolme lapse isa, kaheksa
lapselapse vanaisa ja kahe lapselapselapse
vanavanaisa Viktor Leegiste Karulast. Tänuja tunnustussõnad ütles tublidele isadele Valga
vallavanem, maakonna aasta isa traditsiooni
ellukutsuja Margus Lepik.
Muusikalist meelelahutust pakkusid tänujumalateenistus-kontserdil vennad Johansonid ja Krista Citra Joonas. Teenis EELK Valga
Peetri-Luke koguduse õpetaja Margus Suvi.
Sirje Lemmik
Meediaspetsialist

Valga vald
sai esimese
arengukava
Valga Vallavolikogu võttis 26. oktoobri istungil
vastu “Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023”. Uues arengukavas on sõnastatud valla olulisemad väärtused ja põhimõtted
ning seatakse sihid järgmiseks neljaks aastaks.
Täna kehtiva arengukava koostamine on
kestnud ligi pool aastat. Töö algas juba kevadel ideede kogumise ja avalike aruteludega
ning jätkus suve jooksul eri valdkondade esindajatest moodustatud juhtrühmas. Kogutud
mõtted koondas tervikuks ja kirjutas lahti
vallavalitsuse kaasatud spetsialist Rivo Noorkõiv OÜ Geomediast. Valminud eelnõu läbis
avaliku väljapaneku, mille käigus koguti vallaelanike arvamusi ja ettepanekuid dokumendi
paremaks tegemiseks. Nii sai arengukava veel
mitmeid olulisi täiendusi.
Vallavanem Margus Lepiku sõnul sündis
arengukava mitmete kohtumiste ja arutelude
tulemusel. “See on tulevikuvisioon, mille poole
Valga vald peab järgmistel aastatel suunduma.
Kindlasti ei ole tegemist lõpliku dokumendiga.
Ootame endiselt valla erinevatelt piirkondadelt
ja kogukondadelt sisendeid, mida nii arengu-

kavas kui konkreetsemates tegevuskavades
arvestada,” selgitas Lepik. Kuigi aasta tagasi
moodustatud Valga valla esimene arengukava
on vastu võetud, ei ole töö suurvalla arendustegevuse planeerimisel sellega lõppenud. Üldisemaid suundi käsitleva arengukava kinnitamisele
järgneb täpsema tegevuskava väljatöötamine,
milles pannakse paika igaks aastaks planeeritavad tegevused ja investeeringud ning nende
elluviimise aeg. Järgmise aasta tegevuskava
koostatakse eelarvearutelude käigus ning 2019.
aasta plaanide ettevalmistamine on juba alanud.
Kehtiv arengukava vaadatakse läbi ja viiakse
sellesse vajadusel sisse täiendusi vähemalt kord
aastas. Järgmine planeeritud tähtaeg selleks on
2019. aasta maikuu. Vajadusel võib dokumendis volikogu otsusega parandusi teha ka varem.
Valga valla elanikud on aga igal ajal oodatud
valla arengu küsimustes kaasa rääkima ja oma
arvamusi ning ettepanekuid esitama. Valga
Vallavalitsus tänab kõiki, kelle ideede, arvamuste, ettepanekute ning täienduste toel on
valminud järgnevate aastate arengukava ja
eelarvestrateegia!

Briti pop-up saatkond Valgas:
tähistame koos Eesti ja
Suurbritannia 100-aastast sõprust

Theresa Bubbear
20. novembril kutsub Briti saadik Theresa Bubbear Valgamaa elanikke teepeole, et tähistada
100 aasta täitumist Eesti ja Suurbritannia vahelise sõpruse algusest. Külaskäik toimub tervet
Eestit hõlmava ringsõidu raames.
„Me külastame selle aasta jooksul igat
maakonda, sest soovime tähistada Eesti 100.
sünnipäeva kõigi Eesti inimestega. Tähistame
ka 100-aastast sõprust meie riikide vahel, mis
sai alguse Briti Kuningliku Mereväe toetusest

Eesti vabadussõja ajal 1918.-1919. aastatel. Juba
toimunud pop-up saatkonnad näitasid suurt
huvi meie tegemiste vastu ning mul on hea
meel, et saame suhelda nii paljude toredate
inimestega üle Eesti,“ kommenteeris saadik
ürituste sarja.
20. novembril kohtub saadik Theresa Bubbear Valga vallavanema Margus Lepiku ja vallavalitsuse liikmete, samuti kohalike ettevõtjatega. Saatkonna meeskonnaga liituvad Briti
sõdurid Eestis teenivast NATO lahingugrupist,
üheskoos külastatakse mitut kooli.
Briti stiilis teepidu algab Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses 20. novembril kell 15:00. Briti
tee ja tassikookide kõrvale saab suhelda Briti
saadiku, saatkonna töötajate ja Eestis teenivate
Briti sõduritega. Sissepääs peole on tasuta ning
avatud kõikidele huvilistele.
Tähistamaks Eesti 100. sünnipäeva ning
Eesti ja Suurbritannia vahelise sõpruse 100.
aastapäeva, avatakse 2018. aasta jooksul Briti
„pop-up saatkonnad“ kõigis 15 Eesti maakonnas, lisaks korraldab Briti saatkond virtuaalnäituse Briti Kuningliku Mereväe toetusest
Eesti vabadussõjas aadressil www.ukandestonia.ee, Tallinnas Lennusadamas saab külastada
sõsarnäitust „Red Trek. Eesti vabaduse kaitsel“.
Lisainfot pop-up saatkondade ja teiste Eesti
100. sünnipäevaga seotud Briti saatkonna ürituste kohta leiab saatkonna sotsiaalmeediakanalitest (British Embassy Tallinn Facebook’is,
@UKinEstonia Twitter’is).

Valga jõulukuusel
süüdatakse tuled
esimesel advendil
Traditsiooniliselt süütame üheskoos Valga
jõulukuusel tuled esimesel advendil, 2. detsembril kell 16.00. Seekord ei asu jõulupuu
enam kultuurikeskuse ees, vaid linna uuel
keskväljakul. Alanud advendiajal tervitab ja
soovib elanikele jõulurahu vallavanem Margus Lepik. Kohal on Jõulutaat ja Päkapikk,
kes aitavad meelolu luua ning ühislaule ja
-tantse korraldada. Päkapikk pakub külalistele piparkooke. Oodata on ka mitmeid üllatusi. Tulesüütamise tseremooniale ootame
rohkelt vallarahvast koos peredega.
Varasematel aastatel on kõik linnarahva
advendiüritused toimunud Valga linnas,
tänavu aga oodatakse külalisi ka maale.
Nimelt tähistatakse teist adventi hoopis Lüllemäel, kus 9. detsembril kell 13.00 esineb
Karula Maarja kirikus Jaan Sööt kontserdiga „Ilmad hämarad“. Kolmas advendikontsert toimub 16. detsembril kell 12 Valga
kultuuri- ja huvialakeskuses, kus esinevad

Valga Muusikakooli õpilased ja õpetajad.
Valga Vallavolikogu ja Vallavalitsus
soovivad vallarahvale rahulikku ja kaunist
advendiaega!

Karula kirjaniku auks avati
raamatukogus infokiosk

Karula päritolu kirjanik Jaan Lattiku 140.
sünniaastapäevaks Eesti Vabariigi 100 juubelikingituseks valmis Lüllemäe raamatukogus
raames interaktiivne infokiosk „Teejuht“.
Lattiku ühes tuntuimas lühijutus „Teejuht“ juhatab karjapoiss Jaan rändajale teed
Mäkiste talu teeotsast Karula kiriku juurde.
Poisike tutvustab võõrale iga teeäärse talu
koeri ning annab nõu, kuidas neist ohutult mööda pääseda. Täna võib iga rändaja
Mäkiste-Lüllemäe teelõigul nende koertega
kohtuda – nimelt on nüüdsest endiste talude
teeotstes infotahvlitega tähistatud püsiv Teejuhi rada, mida igaüks võib endale sobival
ajal ja viisil läbida. Selleks, et rändaja saaks
tundma õppida paika, kuhu on saabunud,
ning saada teada, mida Lüllemäel ning Karula
piirkonnas veel võiks teha, ootab teda Lüllemäe raamatukogus „Teejuhi“ interaktiivne
seinakiosk. Puutetundlikult ekraanilt saab
põhjaliku ülevaate Jaan Lattiku rikkalikust
pärandist ning tänasest Karula piirkonnast.

Jaan Lattik oli mitmekülgne mees – kirjanik, poliitik, kirikumees ja rändur. Lattiku
raamatud on vürtsitatud peene huumoriga
ja tema tekstid kõnetavad ka tänapäeva inimest. Infokioskit uurides saab igaüks aimu,
kui hea huumorisoonega sõnaseadja ta oli,
ehk inspireerib see lugema ka tema teoseid.
Kuni aasta lõpuni on raamatukogus avatud
ka Jaan Lattiku teemaline näitus. Lisaks leiab
infonurgast puutüve, millesse karjapoiss Jaan
on palju aastaid tagasi lõiganud oma nimetähed, ning laia valiku tema kirjutatud teostest.
Projekti elluviimist toetas EV100 raames
Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Valga
vald. Arendame kioski sisu veel edasi ning
peagi on lehekülg leitav ka internetist aadressilt teejuhtjaan.ee. Hetkel on lehe sisu nähtav
ainult Lüllemäe raamatukogus.
Triinu Rätsepp
Lüllemäe raamatukogu juhataja
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Lastekaitses on oluline
koostöö perekonnaga
Üle kümne aasta lastekaitse alal töötanud Ere
Arbeiter vaatab tagasi, mis on selle aja jooksul
laste ja perede abistamises muutunud. Selgub,
et kümnendi jooksul on toimunud mitmeid
olulisi arenguid nii lastekaitse põhimõtetes kui
töökorralduses.
Lapse hooldusõigus jaguneb
vanemate vahel
2010. aastal jõustunud perekonnaseadus korraldas täpsemalt abikaasadevahelised varalised suhted, lapse hooldusõiguse küsimuse
ning parandas eestkostesüsteemi. Vanema
õigus nimetati ümber vanema hooldusõiguseks, mis tähendas, et vanemate ühine lapse
hooldusõigus tähendab vanemate õigust ja
kohustust hoolitseda lapse isiku ja tema vara
eest ning langetada lapsega seotud otsused ühiselt. Seega peavad mõlemad vanemad võrdselt
tagama lapse heaolu ja arengu, hoolitsema heaperemehelikult lapse vara eest, tegema ühiselt
olulisi ja lapse elu mõjutavaid otsuseid. Selline hooldusõiguse jaotamine annab kohtule
võimaluse vanema-lapse suhteid säästvamalt
korraldada. Kui varasemalt sai otsustada, kas
võtta vanemalt õigused ära või mitte, siis nüüd
on võimalik piirata vanema õigusi ainult selles
osas, kus ta on lapse suhtes eksinud. Vanemad
võivad lapse kasvatamisel tekkinud lahkhelisid või vaidlusi lahendada kohtus. Näiteks, kui
lahus elavad vanemad ei suuda kokku leppida,
kuidas suhtleb lapsega lahus elav vanem, siis on
võimalik lapsega suhtlemine kohtu teel otsustada. Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat
kaasatakse lastega seotud kohtuvaidlustesse,
kus lastekaitsetöötaja roll on anda arvamus
lapse parimast huvist lähtudes.
Lastekaitse keskendub ennetustööle
ja lapse turvalisusele
Kaua ja palju arutleti lastekaitseseaduse muutmise vajaduse üle. Lastekaitsesüsteemi kitsaskohtadena toodi välja liigne keskendumine

tagajärgedele, ennetustegevuste vähesus,
vanemluse puudulik toetamine, ebapiisav valdkonnaülene koostöö ja professionaalsete lastekaitsetöötajate nappus. 2016. aastal jõustus ulatuslikult muudetud lastekaitseseadus, mida oli
kaua oodatud. Tänaseks on täpselt määratletud
lapse õiguste kaitse ja heaolu tagamise põhimõtted ning erinevate lastekaitsetasandite, sh
kohaliku omavalitsuse kohustused ja vastutusalad. Igal isikul ja spetsialistil on kohustus viivitamatult teatada hädasolevast lapsest (kelle
elu või tervis võib olla ohus) hädaabinumbril
112 ning abivajavast lapsest (kelle heaolu on
ohustatud) tuleb viivitamatult teatada kohaliku
omavalitsuse lastekaitsetöötajale või lasteabitelefonil 116 111. Saades teate abivajajast lapsest,
hindab lastekaitsetöötaja koostöös perega kõiki
lapse heaolu puudutavaid tahke ning abistab
last ja perekonda. Lastekaitsetöötaja aitab korraldada perele erinevaid abimeetmeid ja hindab nende tulemuslikkust. Hädaohus olev laps
paigutatakse ohututesse tingimustesse.
Karistamise asemel tugi
Käesoleva aasta algusest lõpetati alaealiste
komisjonide tegevus, millega kaasnes tuline
poleemika. Üldine etteheide alaealiste komisjonidele oli nende vähene tõhusus ning n-ö karistaja roll. Tänapäeval nähakse alaealist õigusrikkujat ise abivajajana, kes karistuse asemel
peab saama abi läbi hoolekandesüsteemi. Ühe
võimalusena suunatakse õigusnorme rikkunud
alaealine kohaliku omavalitsuse hoole alla, kus
lastekaitsetöötaja hindab koostöös perega lapse
ja perekonna abivajadust ning rakendatavaid
meetmeid. Siiski ei tähenda see, et traditsioonilised karistusmeetodid kaotatud on.
Asenduspered pakuvad hooleta
lastele kodusoojust
Oluliselt muudeti ka vanemliku hooleta laste
asendushoolduse süsteemi. Asendushoolduse
vormid täna on lapsendamine, eestkoste, hool-

Abivajavast
lapsest
teatamine

dusperes hooldamine, asenduskodus hooldamine ja perekodus hooldamine ning täiesti
uue võimalusena vanema nõusolekul ajutine
asendushooldus maksimaalselt kuni kolm
kuud. Lapse asendushooldust korraldab ja
rahastab kohalik omavalitsus, välja arvatud
sellistel juhtudel nagu lapsendamine ja hooldusperede ettevalmistamine, millega tegeleb
Sotsiaalkindlustusamet. Asenduskodud on jaotatud pere- ja asenduskodudeks. Perekodus on
perevanem lastega koos katkematult vähemalt
viis ööpäeva. Asenduskodus töötavad kasvatajad vahetuvad aga igal ööpäeval. Eelistatud
ja lastele parim on perekodusüsteem, nagu
muudki perega sarnanevad asendushooldused. Hooldusperesid, kes tunnevad, et neil on
jõudu ja võimalusi pakkuda ka vanemlikust
hoolest ilma jäänud lastele kodusoojust, võib
olla keeruline leida. Kutsun üles perekondi, kes
sellist võimalust kaaluvad, kuid mingil põhjusel siiski kahtlevad, arutlema selle üle valla
lastekaitsetöötajaga. Ehk selgub, et kahtlusteks
pole põhjust, ning sünnib kindel plaan hakata
hoolduspereks.
Lastekaitse on viimase kümnendiga oluliselt
muutunud. Varasemalt oli lastekaitsetöötaja
n-ö ekspert, kes teadis, mis on peres valesti
ning millist abi pere vajab. Nüüd aga nähakse
lastekaitsetöötaja ja perekonna suhtlust partnerlusena, kus kõigil liikmetel on õigus oma
arvamusele. Ka lastel, olenemata nende vanusest. Lastekaitsetöötaja pole ainupädev, vaid
arvestatakse ka pere teadmiste ja vajadustega.
Ühiselt otsitakse just sellele perele kõige paremini sobivad lahendused. Usaldus, aktsepteerimine ja koostöö on need märksõnad, mis aitavad perekonnal saavutada soovitud muutusi.
Soovin kõikidele lastele, vanematele, vanavanematele ja teistele lähedastele sisemist jõudu
hoolida, märgata ja armastada üksteist kõikide
elumurede kiuste.
Ere Arbeiter

Senine lastekaitse juhtivspetsialist Ere Arbeiter alustas
tööd sotsiaalpedagoogina
Alates 1. novembrist töötab Valga Vallavalitsuse endine sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse
juhtivspetsialist Ere Arbeiter valla haridus- ja
kultuuriteenistuses sotsiaalpedagoogina.
Ere on töötanud omavalitsuses juba 25 aastat. 1993. aastal alustas ta tööd Valga Linnavalitsuses elanike registripidajana, 2004. aastal
jätkas teenistust sotsiaalpedagoogina. Alates
2007. aastast töötas ta lastekaitse valdkonnas,
esialgu spetsialistina, hiljem vanemspetsialistina ja 2018. aastast Valga Vallavalitsuse lastekaiste juhtivspetsialistina.
„Üksteist aastat lastekaitsetööd on olnud
tõelisi väljakutseid esitav, keeruline ja huvitav
aeg ning rikastanud mind tohutu kogemustepagasiga. Julgen ennast väga ettevaatlikult
nimetada ala professionaaliks, sest vaatamata
pikale tööstaažile, olen õppinud kuni viimase
tööpäevani pea iga päev midagi uut. Valga

Vallavalitsus ja ka endine linnavalitsus on
tööandjana toetanud väga spetsialistide haridustaseme ja professionaalsuse tõstmist. Olen
väga tänulik selle eest, et lisaks ametialastele täiendkoolitusele on olnud mul võimalus omandada töö kõrvalt magistrikraad sotsiaalpedagoogikas ja lastekaitses. Siit kasvaski
vaikselt välja tahe teha sotsiaalpedagoogi tööd
ja soov abistada õpilasi, vanemaid ja õpetajaid nende probleemide lahendamisel,“ rääkis
Ere Arbeiter uue tööalase väljakutse võtmise
tagamaadest.
Valga valla sotsiaalvaldkonna asevallavanem Jüri Konrad tänab Eret pikaajalise pühendunud ja südamega tehtud töö ning panuse eest
lastekaitsesse.

Abivajav laps: tagatud pole lapse turvatunne, areng ja heaolu.
Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele,
võimalusel otse lastekaitsetöötajale. Valga
Vallavalitsuste lastekaitsetöötajate kontaktid
leiab aadressilt www.valga.ee/kontaktid
Hädaohus olev laps: kaitset vajab lapse
elu ja tervis.
Hädaohus olevast lapsest teata politseile ja
vallavalitsusele, võimalusel otse lastekaitsetöötajale. Politsei lühinumber on 110.
Abivajavast lapsest teatamise esmane
kohustus lasub lastega igapäevaselt töötavatel spetsialistidel, nagu õpetajad,
huviringide juhendajad, treenerid, arstid,
noorsoopolitseinikud, aga ka kõigil teistel
inimestel, olgu nad juhuslikud möödujad,
naabrid, sugulased või mängukaaslaste
vanemad.
Kui sul on kahtlus, et laps vajab abi, peab
sellest teatama ka siis, kui selle kohta pole
piisavalt tõendeid või kardad, et teatamine
võib näida pere süüdistamisena või häbimärgistada last. Teabe olulisuse ja sekkumise
vajaduse selgitavad välja ja otsustavad valla
lastekaitseametnikud ning politsei.

Õnnitleme
novembrikuu eakaid
juubilare!
80. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAVAD:
Ants-Johannes Loorits
Valda Must
Ljudmila Komjakova
Rein Gross
Lembit Gross
Saima Hütt
Ehe Jegorova
Maie Prantsus
Aleksandr Kruglov
Olga Prozorova
Maret Helandi
Valentina Sammalpärg
Laine Sõna
Heinu Kannimäe
85. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAVAD:
Mihhail Švedko
Jekaterina Serdjuk
Helju Mannas
Arnold Malleus
Valve Järve
Nikolai Zaremba
90. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAB:
Ekaterina Andrejeva
95. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAVAD:
Lula Mikkal
Alexandra Churkina
Helmi Mets
97. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAB:
Aino Jänes
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Köögijäätmeid
tuleks koguda muust prügist eraldi
Lisaks tavapärastele pakendi- ja olmejäätmetele tekib majapidamistes ka palju biolagunevaid köögi- ja söögijäätmeid.
Sellised jäätmed hakkavad kiiresti lagunema ning eraldavad
niiskust ja ebameeldivat lõhna, mis levib kõigele ümbritsevale.
Biojäätmed, mis sattuvad segamini olmeprügi või pakenditega,
rikuvad lagunemise käigus ära ka teised materjalid, mida
muidu oleks ehk võimalik taaskasutada. Selleks, et saaksime
taaskasutusse suunata võimalikult suure hulga jäätmeid, on
väga oluline, et majapidamised sorteeriksid oma jäätmeid ning
eraldaksid segaolmejäätmetest muu hulgas ka biolagunevad
köögi- ja söögijäätmed.
Valga vallas reguleerib jäätmetega seonduvat jäätmehoolduseeskiri, mille eesmärgiks on säilitada igal pool vallas puhas ja
tervislik elukeskkond, vähendada tekkivate jäätmete koguseid
ning soodustada nende taaskasutamist. Selle saavutamiseks on

igaühel võimalik panustada. Kõige lihtsam viis on oma majapidamises jäätmeid liigiti koguda, nii on need kõlbulikud taaskasutuseks. Korraldatud jäätmeveoga on Valga vallas hõlmatud
segaolmejäätmed, paber ja papp ning biolagunevad köögi- ja
söögijäätmed. Lisaks on valla erinevates kohtades ka avalikud
pakendikonteinerid (kollane segapakendi, sinine paberi/papi
ning roheline klaaspakendi jaoks), kuhu saab viia oma eelnevalt sorteeritud pakendeid.
Kõigil jäätmevaldajatel on võimalik sõlmida jäätmevedajaga
(AS Ragn-Sells) leping ka paberi ja kartongi ning biolagunevate
köögi- ja söögijäätmete äraveoks. Kortermajadele ettenähtud
mahutid sõltuvad korterite arvust. Kui kinnistul on vähemalt
viis korterit, mis ei ole puuküttega, peab sellise maja juures
olema paberi ja kartongi kogumismahuti. Kui kinnistul on 16
või enam korterit, siis peab seal lisaks olema ka biolagunevate

köögi- ja söögijäätmete kogumismahuti. Samuti peavad ka
Valga valla haldusterritooriumil paiknevad ettevõtted koguma
muu hulgas eraldi paberit ja kartongi, immutamata puitu ja
biolagunevaid jäätmeid, kui neid tekib üle 50 kg nädalas.
Vallavalitsus teeb koostööd taaskasutusorganisatsioonidega, et olemasolevat konteinerivõrgustikku laiendada või olemasolevaid konteinereid sagedamini tühjendada. Siiski ei ole
tegemist avalike prügikastidega, kuhu võiks viia kõiki jäätmeid,
nagu ehitus- ja lammutusjäätmeid, segaolmejäätmeid, elektroonikajäätmeid jne. Selleks otstarbeks on Valga vallas olemas
jäätmejaam (Võru tn 109c Valga, avatud T-R kl 10.00-18.00 L kl
10.00-15.00). Täpsem info valla kodulehele: www.valga.ee
Anni Teetsmann
Keskkonnaspetsialist

Detailplaneeringu koostamise
lõpetamise teade
Lähtudes ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikest 4 on Valga Vallavalitsus võtnud vastu
korralduse lõpetada Valga vallasiseses linnas asuva Transpordi
tn 12 krundi detailplaneeringu koostamine, mis on algatatud
enne 01.07.2015. aastat, kuid selle kehtestamiseni ei ole jõutud
hiljemalt 01.07.2018. Nimetatud detailplaneeringu koostamine
on veninud ebamõistlikult pikaks. Kohalikule omavalitsusele
teadaolevalt ei ole peale algatamise tehtud ühtegi teist menetluse toimingut ja planeeringut ei ole asutud selle aja jooksul
koostama. Planeeringu algatamise ettepaneku teinud isik on
kaotanud huvi planeeringu koostamise vastu. Valga Vallavalitsuse 11.10.2018. a korraldusega nr 366 on võimalik tutvuda
Valga valla kodulehel (www.valga.ee) või Valga Vallavalitsuses
(Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald).
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
korraldamise teade
Valga Vallavalitsus võttis 24.10.2018 korraldusega nr 372 vastu
Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse
ajavahemikul 12.11-25.11.2018. a Valga Vallavalitsuse esimese
korruse stendil ja Valga valla kodulehel www.valga.ee.
Planeering on koostatud eesmärgiga määrata arhitektuurivõistluse võitnud ideekavandi „ÜKS JA ÜKS“ alusel kruntidele Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn
15 spordihoone rajamiseks ehitusõigus. Lahenduse teine
eesmärk on tagada hästi toimiv ja atraktiivne linnaruum
planeeringuala hoonete vahel. Valga linnakeskuses paikneva planeeringuala suurus on ligikaudu 3,9 ha. Planeeringuala asub Valga linnatuumiku muinsuskaitsealal ja selle
kaitsevööndis.Valminud detailplaneeringuga antakse uus
ehitusõigus Vabaduse tn 13 krundile olemasoleva koolihoone laiendamiseks (hoonestusalal kuni 3 hoonet). Uus
ehitusmaht peab täitma Vabaduse ja Kungla tänava nurga.
Kohustuslik ehitusjoon on määratud, arvestades kunagise
hoonestuse paiknemist. Teine uus ehitusmaht on planeeritud E. Enno tn 15 krundile olemasoleva staadionihoone
kõrvale spordihoone ehitamiseks. E. Enno tn 15 krundile
on määratud ka ehitusõigus alajaama ja jaotusseadmete
ümbertõstmiseks. Teistel planeeringuala kruntidel on fikseeritud olemasolevate hoonete ehitusõigus. Planeeringuga
kavandatakse ka planeeringuala hoonete vahele jääva avaliku ruumi lahendust.
J. Kuperjanovi tn 2 krundile on planeeritud piirkonna

elanike ja linnakeskuses liikuvate inimeste kogunemiskoht
koos puhke- ja mänguplatsi rajamise võimalusega. Rohelise
oaasi planeerimine linnakeskusesse tasakaalustab rohelise
keskkonna linnaruumi ehitatud keskkonnaga. Samuti on
määratud perspektiivsed asukohad jalakäijate ja jalgratturite liikumiseks vajalikele teedele ning mootorsõidukite liikumissuunad ja parkimiseks vajalikud alad. Planeeringuala
avaliku ruumi tervikliku lahenduse tagamiseks on tehtud
ettepanek J. Kuperjanovi tn 2, Vabaduse tn 5, Vabaduse tn 5b,
Vabaduse tn 9 ja Vabaduse tn 9a kruntide osad määrata avalikuks kasutamiseks. Planeerimise käigus on antud eelhinnang kavandatavale tegevusele, mille põhjal saab järeldada,
et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju
(Valga Vallavalitsuse 15.11.2017. a korraldus nr 269).
Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Valga linna
üldplaneeringuga. Üldplaneeringuga on piirkonda määratud ühiskondlike ehitiste maa, üldkasutatava maa ja ärimaa
maakasutuse juhtotstarbed ning lubatud nende maakasutuste segakasutus (segahoonestusmaa). Detailplaneeringuga
ei tooda piirkonda uusi tegevusi juurde, vaid suurendatakse
ja kaasajastatakse olemasolevate tegevuste ruumiulatust.
Haridusteenuse ja sportimisvõimaluste planeerimine linnakeskusesse on üldplaneeringu järgi eesmärgipärased
tegevused ning kooskõlas Valga linna ruumilise arengu eesmärkidega.
Avaliku väljapaneku jooksul on kõigil õigus avaldada
detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamus tuleb saata
Valga Vallavalitsusele (Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald,
68204 Valgamaa või e-post valga@valga.ee).

Ajalehte Valga Teataja
annab välja Valga
Vallavalitsus
E-post: teataja@valga.ee
Reklaam: 5663 2504
Toimetus: 5871 7624
Küljendus, kujundus, teostus:
OÜ Kuldne Lammas
Trükk: AS Kroonpress

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900
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